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چکیده
دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان یکی از نهادهایی که نقش مهمی در تامین نیروی انساانی توانمنا
دارد ،میتوان نقش مهمی در توسعه م یریت جهادی در سازمانهای آین ه ایفا کن چرا که این نهااد
مسئولیت تربیت و پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه را دارد ،اگر دانشگاه آزاد اساالمی
توجه ویژهای به م یریت جهادی و مباحث جهادی در دانشگاهها داشته باش میتوان انتظار داشت که
عالوه بر توسعه م یریت جهادی و رویکردهای جهادی در جامعه ،میزان رش اقتصاادی ،اجتمااعی و
فرهنگی نیز افزایش یاب  .لذا در پژوهش حاضر به دنبال شناسایی مولفاه هاای ما یریت جهاادی در
دانشگاه آزاد اسالمی می باشیم .ب ین منظور در قالب یک مطالعه کیفی با استفاده از روش دلفی فازی
و مصاحبه با  33خبره اجرایی و آموزشی در حوزه م یریت در دانشگاه آزاد اسالمی مولفه های م یریت
جهادی در این دانشگاه شناسایی گردی ن که عبارتنا از ما یریت بارای خا ا ،سااختار و تشاکیال
مناسب ،م یریت والیی ،سخت کوشی ،نهادینه کرداخالق و ارزش هاای دینای ،مشاارکت پاذیری و
خودباوری
کلمات کلیدی :م یریت جهادی ،دانشگه آزاد اسالمی ،دلفی فازی

 1دانشجوی دکتری گروه م یریت آموزشی ،دانشک ه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واح کرج ،کرج ،ایران
 2استادیار گروه م یریت آموزشی ،دانشک ه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واح کرج ،کرج ،ایران
 3دانشیار گروه م یریت آموزشی ،دانشک ه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واح کرج ،کرج ،ایران
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-1مقدمه
امروزه از نظر منطقی ،تضاد بین نظریا و تئوریهای علمی م یریت با مبانی ارزشی و جهانبینی
مادیگرایی حاکم بر جوامع غربی به طور عمیقتری مشاه ه مایشاود ،باه طاوریکاه نساخههاای
کارکردی و شفابخش غیرمادی را به استخ ام گرفتهان و این خود تناقض مشهود روبنا (تئاوریهاای
م یریتی غربی) با زیربنای (جهانبینی مادیگری) م لهای م یریتی به شامار مایرود (چاباک گلاه
دونی .)1397 ،هم اکنون ،فرسودگی روح بشر و کاستیهای معنوی در ب نه اصلی م یریت امروز ،خأل
موجود در سازمان ها را نمایان ساخته و نیاز به یک نظام برتار و نگرشای ناوین در عرصاه ما یریت،
نظامی را میطلب که عز  ،شرافت و کرامت انسانها و به فعلیت رسی ن استع ادهای درونی آناان و
رش و تعالی مادی و معنوی را نوی میده و م یران را به یک نگرش انسانی الهی سوق میده تاا
جهت گیری ذهنی آنان را از اسار پیشنهادی ابزاری و خودمحاوری آزاد نمایا و ادای تکلیاا را باه
عنوان خطمشی موفق برای انگیزش کارکنان پیشنهاد ده  .نظام مزبور جاز نظاام ما یریت جهاادی
نیست که در قلمرو سازمان ،به ویژگیهای روانی و رفتاری افراد و نوع تعامل آنها با یک یگر در جوی
صمیمانه بهاء میده و م یر را به پیرایستگی از آلودگیها برای خود و جهتدهی و رنگ الهای دادن
به سازمان توصیه کرده است (ابراهیمی و افشاریان.)1388 ،
مقام معظم رهبری نیز همواره بر این نکته تأکی داشتهان و ارائه الگوی ایرانی -اسالمی پیشرفت
از سوی ایشان نیز به عنوان برنامۀ حرکت مسئوالن نشاندهن ۀ دقتنظر ،حکمت و تا بیر ایشاان در
ت وین نقشۀ راه کشور در موقعیت حساس امروزی است .در این راستا مایتاوان گفات کاه ما یریت
جهادی م ل و مکتبی بومی از م یریت است که میتوان بیشترین انطباق و هماهنگی را باا اصاول و
معیارهای جامعه و فرهنگ ما داشته باش (چابک گله دونی.)1397 ،
جامعۀ امروز ،جامعه اى سازمانى است و امروزه یکى از مق ما توسعۀ همه جانبۀ کشورها ،پویائى
و توانائى دانشگاهها به عنوان یکى از حیاتى تارین ساازمانها کاه نقاش تعیاین کننا ه اى در توساعۀ
اقتصادى ،اجتماعى و فرهنگى کشورها داشته و وظیفۀ خطیر پرورش نیروهاى متخصص ،متعه  ،کاار
ام  ،خالق و برانگیخته اى را برای سایر بخشهاى توسعۀ ملى بر دوش دارد .سرمایه انسانى ،مهمترین
سرمایۀ سازمان هاست و اعضاى هیأ علماى مجموعاۀ نیروهااى انساانى متخصصاى هساتن کاه
مسئولیت آموزش ،اشاعه علم و دانش را در دانشگاهها و مؤسسا آموزش عالى بر عه ه دارن و از این
رو کیفیت وتوسعه دانش تا ان ازۀ زیادى به نحوۀ عملکرد این اعضاء وابسته است و چگونگى عملکارد
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آنها کیفیت فعالیت هاى سازمان را تحت تأثیر قرار مى ده (اسمینک و هانس .)2317 ،1از سوی دیگر
م یریت دانشگاه آزاد اسالمی نیز بسته به سبک م یریت نیاز به به تغییار اسااس در جهات نیال باه
اه اف واالی این نظام دارد.
کار و تالشی که با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت باش  ،تعبیری است که مقام معظم رهباری
از م یریت جهادی به عمل آورده است .در واقع ،اگر ه ف م یریت در راستای خ مت به مردم ،تعه و
اخالص نیت به اسالم و انقالب اسالمی باش  ،روح ایثار ،عشق و ف اکاری در راه خ ا در فرد پارورش
مییاب  .زمینه و بستر رش م یریت جهادی ،فرهنگ جهادی است .فلاذا مفهاوم فرهناگ و فرهناگ
سازمانی در جهت دهی سبک م یریت جهادی انکارناپاذیر اسات .مقیمای در تبیاین مفهاوم فرهناگ
سازمانی چنین بیان میکن "فرهنگ سازمانی را الگویی اساسای از مفروضاا  ،ارزشهاا و باورهاای
اساسی میدانن که روش صحیح تفکر و اق ام در خصوص مسائل و فرصاتها کاه ساازمانها باا آن
مواجه میشود را مورد توجه قرار ده " (مقیمی .)1393 ،در واقع ،فرهناگ جهاادی در اینجاا هماان
الگوی اساسی مفروضا و ارزشها و باورهای اساسی هستن کاه میتواننا ما یریت ساازمانهایی
همانن سازمانهای آموزشی عالی را در راستای اداره سازمان تحت تأثیر خود قرار دهن  .این مفااهیم
در م یریت جهادی در مشخصههایی همچون تعه و مسئولیت جمعی ،مردمی بودن ،انتقال مناسب و
به هنگام اطالعا  ،افزایش ثبا اجتماعی ،شکلدهی رفتار اعضای سازمان ،معنی بخشی ن به کاار،
تقویت حس همکاری به جای رقابت متبلور میشود (قربانیزاده ،الوانی و علیاصغرزاده.)1391 ،
نظام آموزش عالی یکی از نظام های راهبردی و آرمانی نظام مق س اسالمی است که رساالت
آن تأمین نیروی انسانی متخصص برای آین ه کشور است .به بیان دیگر نظام آموزش عالی بای بتوان
با م یریت مناسب و توام با اخالق نیروی انسانی و سرمایه فکری آین ه کشور را فاراهم نمایا تاا در
یک بستر پویایی ،اخالق م اری ،خالقیت و غیره در کشور ایجاد گردد .الزمه تحقق این ه ف عظیم
وجود رهبران و م یرانی آین هنگراست .ب ین ترتیب رهبران و م یران نظام آموزش عالی بای به ویاژه
در افق  1131با توجه به تحوال عظیم اجتماعی از ویژگیهای خاص و منحصر به فاردی برخاوردار
باشن (جکسون ،1393 ،ترجمه :احم ون  ،جاپلقیان).
دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان یکی از نهادهایی که نقش مهمی در تامین نیروی انساانی توانمنا
دارد ،میتوان نقش مهمی در توسعه م یریت جهادی در سازمانهای آین ه ایفا کن چرا که این نهااد
مسئولیت تربیت و پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه را دارد ،اگر دانشگاه آزاد اساالمی
توجه ویژهای به م یریت جهادی و مباحث جهادی در دانشگاهها داشته باش میتوان انتظار داشت که
- Smeank and Hance
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عالوه بر توسعه م یریت جهادی و رویکردهای جهادی در جامعه ،میزان رش اقتصاادی ،اجتمااعی و
فرهنگی نیز افزایش یاب .
امروزه یکی از سازمانهای مهم و راهبردی که میتوان این سبک م یریت را سرلوحه کار خود
قرار ده  ،دانشگاه آزاد اسالمی است .این گروه از سازمانها به خاطر وظایا خطیری که در رابطه باا
ابعاد فرهنگی ،اجتماعی و علمی جامعه بر عه ه دارن الزم است که سبک م یریتی خود را در تماامی
سطوح ،اعم از سطوح عالی تا پایینترین سطوح عملیاتی بر مبنای رویکرد م یریت جهادی قرار دهن
(راستی .)1391 ،با توجه به اینکه مطالعا صور گرفته نشان میده که م یریت جهاادی تماامی
ویژگیهای سبکها و مکاتب م یریتی نوین و ویژگیهای فرهنگی و ارزشی اسالمی را در خود جای
داده است ،استفاده و به کارگیری ویژگیهای آن برای چنین سازمانهایی حیاتی است .وزارتخانه های
علوم ،تحقیقا و فناوری و به اشت و آموزش پزشکی به عناوان متولیاان تربیات و پارورش نیاروی
انسانی این سازمانها ،نقش حائز اهیمتی دارد.
با توجه به ساختار حاکم بر دانشگاه آزاد اسالمی که عم تاً مبتنی بار سااختارهای مکاانیکی و
ایستا است ،دانشگاه های جمهوری اسالمی ایران نیز از این امر مستثنی نمیباشا  .از طرفای سابک
م یریت جهادی در سالهای اخیر پس از اینکه مورد تأکی مقام معظم رهبری قرار گرفت ،به عناوان
یک سبک م یریتی بومی و منعطا مورد توجه صاحبنظران و پژوهشگران این حاوزه قارار گرفات.
مطالعا اخیر نشان میده که م یریت جهادی یک سبک ما یریتی منطباق بار سابکهای ناوین
م یریت بوده و یک سبک م یریتی انعطافپذیر و پویا مطرح است که منطبق بر ارزشهای اساالمی
ما نیز میباش  .بنابراین ،ت وین و ارائه یک الگوی م یریت جهادی بارای دانشاگاه آزاد اساالمی کاه
برآم ه از تجربیا و نظرا فرمان هان و م یران ارش و باتجربه ایان ساازمان اسات ،حاائز اهمیات
میباش .
امروزه ،دانشگاه کارکردهای مختلفی دارد .مهمترین وظایا دانشگاه ،مربوط به آماوزش و تربیات
نیروی انسانی مورد نیاز جامعه است حال اگر دانشگاه رویکردی جهادی در تربیت نیروی انسانی مورد
نیاز جامعه ن اشته باش  ،نیروی تربیت ش ه فاق تعه کافی برای انجام تعه ا و ممکن اسات حتای
دارای تمایال غیراخالقی باشن (اسمینک و هانس .)2317 ،در واقع توجه به عملکرد در سطح فردی
با رویکردی جهادی در دانشگاه اهمیت قابل مالحظهای در ارتقا فرآین ها و انتقال دانش و اطالعاا
مبتنی بر رویکرد جهادی داشته باش  .ارتقا عملکرد شغلی براساس م یریت جهادی میتوانا از ایجااد
هزینههایی که به اقتصاد و فرهنگ جامعه ص مه میزن جلوگیری کن  .از اینرو ،وجود جو جهاادی در
آموزش و تربیت نیروی انسانی برای رش و جلوگیری از فساد سازمانی ضروری به نظر میرس .
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امروزه روی آوردن به یک سبک م یریتی بومی امری اجتنابناپذیر است .باا توجاه باه اینکاه در
دوران پست م رنیسم م یریت به سر میبریم ،در این مکتب تأکی بر احترام و به کارگیری ارزشهای
هر جامعه در سبکهای م یریتی آن جامعه ،حائز اهمیت است .از طرف دیگر ،در سالهای اخیر ،مقام
معظم رهبری نیز با نگاه نافذ خود ،روی آوردن به سبک م یریت جهادی را نیاز مبرم جامعه دانساتن .
به طوری که با توجه به اهیمت موضوع ،ایشان سالهای اخیر را با مضمون م یریت جهادی و اقتصاد
مقاومتی نامگذاری فرمودن .
با توجه به جایگاه انکارناپذیر م یریت در الگوی اسالمی  -ایرانی پیشرفت ،نیاز به ارائه م لهایی
که بیانگر شقوق مختلا م یریت اسالمی باشن  ،اهمیت فراوانی مییاب  .م یریت جهادی به عناوان
مهمترین گونه م یریت اسالمی مورد توجه ویژه محققان و م یران جمهوری اسالمی ایران بوده است.
اثبا کارآیی چنین شیوهای در جهاد سازن گی و جنگ تحمیلی عاملی دیگر بر اشاتیاق دوساتداران
انقالب اسالمی برای ت وین چارچوب و زوایای مختلا آن بوده است (صادقی.)1393 ،
امیری ( )1393صاحبنظر در حوزه م یریت در اولین کنفرانس ملی دستاوردهای م یریت هشات
سال دفاع مق س در خصوص اهمیت و ضرور توجه به م لها و الگوهاای باومی ما یریتی معتقا
هست "به نظر میرس سرمایههای انسانی دوران دفاع مق س به جاای حضاور در آباادانی کشاور و
شهرها در پیچ و خم زن گی گم ش هان  .الزم است که فرهنگ دوران مق س در ساختار بیمار م یریتی
کشور تزریق شود .مرور تحلیلی وقایع و شخصیتهای تأثیرگذار در جنگ سبب میشود تا سرمایههای
خود را یکبار دیگر مرور کنیم و دانش صریح و آشکار 1و نیز دانش ضامنی یاا نهفتاه 2را باا رویکارد
م یریتی بیاموزیم .این همان م یریت دانش اسات کاه از علاوم اداری دارای اولویات اسات .تبا یل
اطالعا آشکار به بانک اطالعاتی میتوان مبنای تصمیمگیریهای بشود .به کارگیری ایان سارمایه
مهم است و مهم تر از آن باز تولی این سرمایه متناسب با شرایط است .م یریت بیمار بخشهاایی از
کشور ،معلول فعال نبودن ظرفیتهای بالقوه م یریت میباشا  ".باه عباارتی ،تواناایی باه کاارگیری
مفاهیم سبک م یریت جهادی توسط یک محیطی که دارای ابعاد اجتماعی ،سیاسی ،نظاامی و امثاال
آن است ،بیش از پیش حائز اهیمت است.
نظریه م یریت جهادی ق مت نسبتا زیادی در تااری انقاالب اساالمی دارد ،باه ویاژه رهباری و
م یریت کشور در دوران دفاع مق س همان م یریت جهادی ایست که به نحو احسن پیااده ساازی و
موفق گردی  .اما در طی سالیان بع از جنگ تحمیلی این نوع م یریت رو به افول نهاد و حتی در سال
. Explicit knowledge
. Tacit knowledge
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 1393با توجه به نام گذاری سال به نام سال م یریت جهادی ،شاه تغییر در م یریت کشور به سمت
م یریت جهادی نبودیم .در توجیه این امر قربانی زاده و همکاران ( )1391بیان می دارن که خشای از
بی توجهی ها به م یریت جهادی به تغییر رویکرد برخی انقالبیون و دست کشی نشان از اه افی باود
که برایش انقالب کرده بودن  .کسانی که بعضا از گذشته خویش نادم بودن  ،عمری که پاای انقاالب
اسالمی و آرمانهایش گذاشته بودن را ه ر رفتاه میپن اشاتن و شا ی ا باه ایان فکار بودنا اداماه
زن گیشان را در رفاه صرف و فراغ از هر گونه دغ غه بگذرانن  .ع های نیز به این نتیجه رسی ه بودنا
که گذشتهها گذشته ،شرایط دوران انقالب و جنگ هام عاوش شا ه اسات .حاال آنکاه جناگ باه
عرصه های دیگر از جمله فرهنگ و اقتصاد کشی ه ش ه بود .آنها با تحلیال نادرسات خاود باه دنباال
سازش با دشمنان مادرزاد انقالب و اسالم افتادن  .البته عالوه بر موارد اخیر هجمه رساانهای دشامنان
خارجی انقالب و اق اما ِ ناصوابِ مغرضانه و غیرمغرضانه برخی داخلیها نیز موجب کاهش مقبولیات
گروههای مرجع و دارای روحیه جهادی ش  .در حقیقت ه ف آنها این بود که این قبیل نهادها نتوانن
همانن گذشته توانایی بازتولی ارزشهای مورد نظر انقالب و امام (ره) را داشته باشن که البته این قبیل
عوامل هم اکنون نیز وجود دارن و مصرانه به دنبال استحاله انقالب ،منزوی ساختن جمهوری اسالمی
و منفعل کردن نهادهای انقالبی و دارای جهانبینیِ با سابقه جهادی هستن  .آنچه که گفته ش بخش
سلبی اق اما طرف مقابل و بعضا خودیهای جاهل بود .اما از آنجا که دشمن بیکار نمینشین و باه
صرف مبادر به اق اما سلبی بسن ه نمیکن  ،از همان ابت ا شاه این بودیم کاه دشامن باه انحاا
مختلا در ص د تزریق جهانبینی خویش در کشور و تواماً منحرف ساختن ملات از مسایرش باوده و
هست .ل ذا در اینجا ارائه یک الگوی م یریتی بومی مانن الگوی م یریت جهادی الزمه پیشرفت کشور
می باش  .به همین دلیل در پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال می باشیم کاه ما یریت
جهادی دارای چه مولفه هایی می باش ؟
 -2مبانی نظری
تعاریف رهبری
یکی از موضوعا مهمی که م یران مؤسسا و سازمانها ملزم به م نظر قرار دادن آن هساتن ،
موضوع رهبری است .برداشت و درک لزوم اینکه م یران بای کار ه ایت و رهباری را انجاام دهنا ،
اهمیت موضوع را فزونی میبخش  .در حقیقت از م یران ،بخاطر ماهیت وظایا و مسئولیتهای آنها،
انتظار میرود متصا به صفا رهبری باشن (زن ی و همکاران.)1391 ،
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رهبری ب لیل نقشی که در اثربخشی فردی و گروهی ایفا میکن یکی از موضوعا بسایار مهام
رفتار سازمانی میباش  .موضوع رهبری ،انسانها را طی اعصار گوناگون شیفته خود ساخته و تعااریا
فراوانی از آن ش ه است و این در حالی است که تقریباً همه این تعاریا رهبری را به عناوان فراگارد
نفوذ میدانن (دمیرتاس و آک وگان.)2311 ،1
مدیریت جهادی
مقام معظم رهبری در بیانا خود در دی ار با اعضای شورای شاهر و شاهرداری تهاران در ساال
 1392در تعریا م یریت جهادی چنین بیان نمودن " م یریت جهادی یعنای کاار ،تاالش ،باا خا ا
حساب کردن ،به علم تکیه کردن ،به درایت و ت بیر تکیه کردن ".ایشان سه ویژگای مهام ما یریت
جهادی را در خ مت به مردم ،نیت خ ایی (خلوص) و تکیه برعلم بر میشمارن  .تعاریا دیگری نیز در
باب م یریت جهادی بیان ش ه است که به چن مورد اشاره میکنیم.
"علم و هنر رهبری و کنترل فعالیتهای دسته جمعی ،مبتنی بر مبارزه نه صرفاً در عرصه نظاامی
بلکه در تمامی عرصههای علمی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و غیره جهت نیل به اه اف راهبردی و
کالن یک سیستم و رفع موانعی که در رسی ن به آن وجود دارد" (کوشکی.)1393 ،
"م یریت جهادی همان م یریت اسالمی به صور تام و کامل است که رسالت آن تغییار مباانی
م یریت غربی و جایگزینی مبانی اسالمی است" (رحمانی.)1387 ،
ممکن است این تصور پیش آی که م یریت جهادی مبنا و پشتوانه علمای خاصای نا ارد و تنهاا
سختکوشی م یران و کارکنان جهادی اساس و شاکله این سبک م یریت است .اما م یریت جهادی
غیر از م یریت علمی نیست که بر اساس فرمولها و قوانین مطرح در دانش م یریت پایهریزی شا ه
است .فرق این نوع م یریت که از ترکیب اضافی (جهادی یا اسالمی) برخوردار است با م یریت مطلق،
در این است که مبنای آنرا نظام ارزشی اسالمی میسازد .نظاام ارزشای اساالم نقاش مهمای را در
نظریههای علمی م یریت و نیز در شیوههای علمی آن ایفاا میکنا  .از ایانرو در روشهاای عملای
م یران مسلمان اثر میگذارد و به حرکت آنها جهت ارزشی میبخشا (قلیپاور ارکمای و طااهری،
.)1393
در پژوهش دیگری که توسط قربانیزاده و همکاران ( )1391صور گرفته است ،تحلیل سیستمی
از سبک م یریت جهادی صور گرفته است .مطابق این ما ل ویژگایهاای خااص ایان سابک در
مشخصههایی همچون تمایال و ویژگیهای فردی ،رویکرد ساختاری ارزشی ،رویکرد ارتباطاتی بااز
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برمبنای اسالم ،اولویت دادن به مسائل معنوی و ارزشی ،توجه به مبانی اسالمی و انقالبای ،نظاار و
کنترل ارزشی خالصه ش ه است.
بنابراین با توجه به مطالب فوق میتوان گفت که م یریت جهادی ،نوعی سبک م یریت است کاه
برگرفته از م یریت اسالمی است و انطباقپذیری با ارزشهاا و فرهناگ ماا دارد .از ساوی دیگار در
بررسی مبانی نظری این نکته حائز اهمیت است که ویژگیهایی که در متون اسالمی از جمله قارآن،
نهجالبالغه ،روایا و غیره در خصوص نحوه م یریت و فرمان هی بیان میشود ،امروزه هماان حلقاه
گمش های است که مکاتب و سبکهای م یریتی غربی به دنبال آن هساتن تاا تغییراتای اساسای در
شیوه کار خود ایجاد نماین  .در واقع م یریت جهادی ،همان م یریت اسالمی است به شکل کاربردی و
نوین ،مطابق با استان اردها و معیارهای به روز است .همچنان کاه اشااره شا  ،ایان سابک ما یریت
هم چنان که در جنگ تحمیلی از سوی نیروهای نظامی به کرا و در سطوح مختلاا ماورد اساتفاده
قرار میگرفت ،امروز نیز میتوان در همین سازمانهای نظامی و انتظامی به کار گرفته شود .ولی نکته
قابل توجه در این میان این است که اگر در آن زمان بنا بر مقتضیا زمان ایجاب میکرد که بر ابعااد
نظامی م یریت جهادی توجه شود ،امروزه این توجه بایستی برسایر ابعاد این سبک ما یریت متمرکاز
شود .یعنی الزم است که سبک رهبری و م یریت به ویژه در سازمانهای نظامی و انتظامی به سمت
عصر حکمت (یعنی دانش به عنوان ابزار ق ر ) حرکت نمای .
ابعاد رفتاری :مجموعه اق اما  ،کارها و نگرش های افرادی اسات کاه ساازمان راتشاکیل مای
دهن (چوگاتی و همکاران.)2311 ،1
بخشی از دانش م یریت را می توان از طریق آموزش فرا گرفت و بخش دیگر را ضمن کاار بایا
آموخت .در واقع بخشی که با آموزش فرا گرفته می شود .علم م یریت و بخشی که موجاب باه کاار
بستن ان وخته ها در شرایط گوناگون می شود ،هنر م یریت است« .م یریت جهادی» را می تاوان از
نوع هنر م یریت دانست .به دیگر سخن" علم دانستن و هنر توانستن" .م یریت جهادی هنر توانستن
و ارائه طرح و ای ه ج ی ی بود که با ظهور پ ی ه انقالب اسالمی در ایران شکل گرفت .اگر با تامل در
مجموعه دستاوردهای فرهنگی” فرهنگ جهاد “ نظاری بیفکنایم در مای یاابیم کاه ایان فرهناگ،
محصول خالقیت و نوآوری ان یشمن ان جوانی بود که با دو بال “ علم و ایمان” بنیان گزاران فرهنگ
ج ی و ب یع بودن که به حفظ دستاوردهای انقالب در سال  1317نظر داشتن  .نگرشی کاه متضامن
تعه به عمل بر مبنای ان یشه ،تفکر آین ه نگر ،عزم راس به برنامه ریزی منظم و م اوم باود .جهااد
Chughtai
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مانن کلمه طیبه و شجره مبارکه ای بود که روستاییان درد کشی ه در سایه شاخسارهای بلن رحمتش
نشستن و از میوه شیرینش چی ن و چشی ن  .جهاد سازن گی باا شاعار و شاعور ما یریت جهاادی در
صحنه نیروسازی و کسب تخصص ،شتابان و توانا به پیش رفت و گزاف نیست اگر بگوییم در این راه
طالیه دار و پیشتاز همه نهادهای انقالبی بود .حضور در دفاع هشات سااله و گارفتن عناوان جاوداناه
سنگر سازان بی سنگر ،حضور در آبادانی و عمرانی روستاها و باالخره حضور در زلزلاه بازرش شامال
کشور و  ...نشان دهن ه تعه و وظیفه شناسی جهادگران بود .به راستی راز این همه سربلن ی و افتخار
در چیست؟ چگونه جهاد توانست به چنین موقعیت هایی دست یاب  .باا مارور عملکارد جهااد در زیار
بخش های فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،عمرانی ،دفاعی و  ...به روشانی در خاواهیم یافات کاه راز
عظمت و سرافرازی جهاد در ویژگی های ارزن ه جهادگران ،فرهنگ خاص آنان و فضای عطار آگاین
حاکم بر این ارگان مق س است .اگر جهادگران در صحنه سازن گی و در جای جای روساتاهای ایان
کشور تحولی عظیم به وجود آوردن  .اگر آگاهی و هوشیاری را به اعماق جان توده های ماردم بردنا ،
اگر در کسب تخصص ها و تجربه ها به درجهای رسی ن جهاد»تشکیل ش ه است در نتیجاه در ابتا ا
این دو واژه را تعریا می نماییم.
برخی از اساتی معتق ان «م یریت عبار است از علم و هنر متشکل و هماهنگ کاردن ،رهباری
وکنترل فعالیتهای دسته جمعی برای نیل به ه ف های مطلوب با ح اکثر کارایی»
واژه «جهاد»به معنای هرگونه کوشش در راه خ ا تالش برای انجام نیکی ها است وقتال شعبه ای
از جهاد است .تعریا اصطالحی جهاد عبارتست از :باذل جاان وماال وتاوان درراه اعاتالی ا ساالم
وبرپاداشتن شعائردین .جهادیعنی تالش و کوشش در راه ارزشهای واال ،پس جهاد ،فقط جنگ نیست،
جهاد به معنی کوشش وسعی است که ق مت یی به ان ازه ق مت بشریت دارد .جهاد تاالش اعتقاادی،
خودآگاهانه ،همه جانبه ،همگانی وهمیشگی است )زن ی و همکاران.)1391 ،
جهاد چه در سطح خرد(مبارزه بانفس) و چه درسطح کاالن (پیکااری اجتمااعی بارای محاوظلم
وبیع التی) از انگیزههای درونی افراد سرچشمه میگیرد .جهاد جاوی و مفهوم ،سلبی و ایجابی است ،و
جه سلبی آن از بین برد ظلم و ستم چه بر نفس و چه بر جامعه و وجه ایجابی آن سازن گی نفس و یا
سازن گی جامعه است .با توجه به تعاریفی که به صور خاص از دوواژه «م یریت»و «جهاد» ارائه ش
می توان گفت که م یریت جهادی یعنی «علم و هنر رهبری و کنتارل فعالیات هاای دساته جمعای
،مبتنی بر مبارزه در تمامی عرصه های علمی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و ...جهت نیال باه اها اف
راهبردی و کالن یک سیستم و رفع موانعی که در رسی ن به آن وجود دارد» .م یریت جهادی نقشاه
راه مستمر انقالب اسالمی است که از مهم ترین شاخص های م یران ومسئوالن نظام است که بارها
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در سخنان رهبر فرزانه انفالب مورد تاکی قرار گرفته است .ایشان در تاری 93/11/11درباره کارهاای
ضروری ملت ومسئوالن ،توصیه به پرهیز از تنبلی ،کسالت وکم کاری کردن و افزودن :بایا در هماه
زمینه ها از جمله اقتصاد به طور جهادی کارکرد (ابراهیمی و افشاریان .)1388 ،م یریت جهادی از یک
سو با علم ودانش بشری و از سوی دیگر با مفهوم جهاد در بار معناایی انقالبای و ارزشای آن ارتبااط
دارد،می توان به عنوان منطقی ترین و کارآم ترین الگوی م یریتی بارای تحقاق آرمانهاا و اها اف
انقالب ونظام اسالمی مورد توجه و تاکی قرار گیرد .توجه به م یریت داوطلبانه و بی منت ،اق ام های
تحول آفرین و پویا  ،بهره گیری از راهبردهای میان بر و انعطاف پذیر ،از نکاتی هستن که در عرصاه
م یریت جهادی نقشی پررنگ ایفا میکنن )زن ی و همکاران.)1391 ،
مدیریت خدایی
اگر با دی م یریتی به این جهان هستی نگاهی بین ازیم جهان را شبیه به یک سازمان میبینیم که
دارای ه ف بوده و تمام اعضای آن برای رسی ن به ه ف ساازمان در تالشان ساازمان بزرگای کاه
سازمانهای کوچکتری در درون خود دارد که هرک ام از آنها هم ه ف خود را دارن .
با یک دی سیستمی میتوان گفت که همه برای رسی ن به ه ف نهایی در تالشن م یریت در این
جهان دریک دست خ اون است و خ اون این سازمان را ه ایت و رهبری میکنا  .بارای آن ها ف
تعیین کرده و برای رسی ن به آن ه ف منابع را با هم هماهنگ کرده و در راه رسی ن به ه ف نیروها
را ه ایت و م یریت میکن (ذاکری.)1393 ،
مدیریت والیتی
پاس از پایاروزی اناقالب شکوهمن اسالمی تاکنون امام و مقام معظم رهبری همواره بر تحقاق
سیره م یریتی علوی تاءکی دارن  .اماام والیات محاوری و تمساک باه والیات در حاوزه اجرایای و
ما یاریاتای را از اماور حاکامات عامالی مای دانا کاه هایاچ گااه باا لفاظ حااصال نامی شاود
و م یرانی را والیت محوری می دان که فراین سیاستگذاری و برناماه ریاازی  ،قاانااون گااذاری و
اماور اجارائیاشاان باراسااس ترویج و تحقق ع الت در جامعاه بااشاا ا ایااشان ارزش غا یر را باه
جهت اقامه ع ل می دان  .و معتق است تمسک به والیت این اسات که اگر حکومت تشکیل ش بای
به ان ازه توانایی و امکاناتش برنامه های خود را در جاهت ع التی که حضر علی (ع ) ترسیم نموده
است به کار بن د و خ مت به محرومان جااماعه را سرلوحه سیاسات هاای اجرایای خاود قارار دها :
((دولت واقعاً بای با تمام ق ر آن طاوری کاه عالی ا عالیاه الساالم ا باارای ماحارومایاان دل
مای ساوزانا  ،ایان هام باا تاماام قا ر دل باساوزانا بارای ماحارومایان  ،ماثال یاک پا ری
کاه باچاه هاایاش اگار گارساناه باماانانا  ،چاطاور باا دل افاسارده دناباال ایان ماای رود کاه
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آنها را سیر بکن  ،یک دولت تابع امیرالمؤ منین بای ایاناطاور بااشا  .ناکاته مهم دیگاری کاه اماام
برجسته ترین عالمت والیتم اری م یران نظام اساالمای ماای داناا پارهایااز از تاشاریافااا و
تاجامال گارایای و ماصارف صاحایاح بایات الماال مسلمین است (محم داودی.)1392 ،
نظریه صاحب نظران علمی در باب مفهوم مدیریت جهادی
دبیر اجرایی اولین همایش م یریت جهادی ،این م یریت را م ل ومکتبی بومی از م یریت دانست
که بیشترین انطباق وهماهنگی رابا آموزه های الهی ودینی ما دارد (ذاکری .)1393 ،م یریت جهاادی
ریشه در وحی دارد ،در آیه  73سوره انبیاء در مورد کسانی نازل ش ه است که م یریت بشر به آن هاا
داده ش ه وخ اون به وسیله وحی م یریت بشر را به آن ها سپرده است که م یر جهادی بای در تماام
دشواریها حضور داشته باش وسهم بیشاتری از ساختی هاا را باه خاود اختصااص دها (موساایی و
همکاران .)1396 ،م یریت جهادی یعنی خودسازی ،گردش مالی پاک ،حرکت جهادی وتعب ی،نظار
عمومی،جاذبه ودافعه الهی ،فی سبیل اهلل بودن ،ایثار ،بذل مال ،بذل جان وبذل تاوان باشا در واقاع
سوخت م یریت جهادی جود است (کوشکی .)1393 ،م یریت جهادی بر سه مکتاب ما یریت ارزش،
م یریت دانایی،م یریت تغییر تاکی دارد (قلی پور ارکمی و طاهری .)1393 ،م یریت جهاادی مبتنای
برمشارکت داوطلبانه عامه مردم است،دارای ساختار اعتقادی وایمانی ومبتنی برارزشهای دینی ،اخالقی
،احساس تکلیا ووظیفه ومسئولیت پذیری تا سرح آمادگی برای ایثار اسات ،ویژگای ایثاار گاری در
م یریت جهادی مرزهای مالی ومادی را تحت شعاع قرار داده وقلعه ایثار را نمایان میسازد (راساتی،
.)1391
م یریت غربی عقل گرا است اما م یریت جهادی عشق گرا است که فراتر از عقل است .عقل هم
به تبع عشق الهی وجود خواه داشت ،اما فراتر از عقل است ،در واقع بی عقلی نیست عقل را هام در
بردارد.م یریت جهادی درک سیستم حکیمانه عالم وم یریت حکیمانه است ،این م یریت حکیماناه از
حکمت الهی برمی خیزد وبا توجه به همین حکمت ،م یر عالقمن به کل ذرا عالم هساتی وانساان
است .م یریت جهادی برآین ی از حکمت م یریت وم یریت عشق است وسعه صا ر ،انعطااف در راه
حق ،اعتماد ،تکلیا الهی ،خود باوری ،اخالق کریمانه وعاقبت ان یشی از مولفه هاای ایان ما یریت
است ودراین م یریت م یر به انسان به عنوان جانشین خ ا نگاه می کن وچنین م یری معتقا اسات
که انسان دارای کرامت انسانی است وبرخورد اوبا زیر دستان توام با خشوع ،احترام وفروتنی خواه بود
(پاشاپور.)1393 ،
ب ون تردی فرهنگ جهادی همان فرهنگ تحول وآین ه ساز ،فرهنگ انتظارودین ومکتب اسالم
است،همان فرهنگ خ ا باوران است همان فرهنگ والیت و امامت و خالصه فرهنگ پیاامبر و ائماه
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معصومین(ع)است .بای توجه داشت که هرگز نبای فرهنگ جهادی را از فرهنگ اسالم ناب محما ی
ج انمود .فرهنگ جهادی یک نهاداست که بام یریت متعه باهویت مشخّص وه ف معاین درخا مت
تالش فردی مشارکت کنن گان ش اداره می شود .ومجموعاه ای از ویژگیهاای وارزش هاای مثبات
م یریت و م یران جهادی برخاسته از رفتار وروابط کارکنان است که به نوعی نقاش الگاویی و مثاال
زدنی برای جامعه ،رفتار اداری و رویه های اجرایی و م یریتی در سایر حوزه ها وارگان ها داشته است
 ،فرهنگ جهادی مجموعه ای از مایه های فکری وارزشی است کاه در رفتاار اختیااری و اجتمااعی
انسان اثرمی گذارد ودارای عناصرمتع دی از شناختها و باورها و ارزشها و گرایش و رفتارها و کردارهاا
می باش .اصطالح فرهنگ جهادی وم یریت مبتنی براین فرهنگ همزمان باتشکیل جهادساازن گی و
در هنگامه کار و تالش بی ریای جوانان انقالبی کشور که برای لبیک به فرمان امام و مقت ای خویش
دررفع محرومیت از چهره روستاهای ایران کمرهمت بسته بودن  ،به منصۀ ظهور رسی  ،شاخ و برش زد
و به بارنشست و توانست پیام انقالب اسالمی را به دور دست ترین مناطق روستایی کشور برسان  .این
فرهنگ با آغاز جنگ تحمیلی توانست زمینه ساز بروز خ ما ارزن ه و قابل توجه جهادگران در دفااع
از تمامیت ارضی کشور و عقب ران ن دشمن گردد.
در ادامه به برخی پژوهشهایی که در این راستا صور گرفته است ،اشاره میشود:
چابک گله دونی ( )1397درمقاله خود تحت عنوان « تحلیل عوامل موفقیت آمیز م یریت جهادی
در پیروزی انقالب اسالمی» به این نتایج دست یافت کاه ،شااخص هاای ما یریت جهاادی شاامل:
خ امحوری ،والیت محوری ،انعطاف پذیری ،خلق فرهناگ جهاادی درجناگ ،ارزشامن ی ،پویاایی،
خودباوری ،استمرار ،مردم گرایی ،نوآوری ،ازخودگذشتگی و ایثار می باش .
سرپرست و همکاران ( )1396د رمطالعه ای تحات عناوان بررسای وضاعیت مؤلفاههاای الگاوی
سایبرنتیک در کتابخانههای دانشگاهی ایران از دی گاه م یران با ه ف شناسایی دی گاه م یران نسبت
به وضعیت مؤلفههای الگوی سایبرنتیک در کتابخاناههاای دانشاگاهی در جامعاه آمااری ما یران و
کتاب اران مسئول مستقر در کتابخانههای دانشگاهی شهر تهران و شهرهای دیگر به این نتیجه دست
یافتن که مؤلفههای الگوی سایبرنتیک از جایگاه مناسبی در کتابخانههای دانشگاهی برخوردارن  ،این
امر میتوان حاکی از آگاهی م یران کتابخانههای دانشاگاهی نسابت باه سااختار ،اها اف ،وظاایا،
خ ما و کارکردهای کتابخانههای دانشگاهی باش .
موسایی و همکاران ( )1396در مقاله ای تحت عنوان استفاده از ابزار توکل در م یریت جهادی به
منظور م یریت ریسک و بهینه سازی آن ،ضمن تبیین مفهوم توکل و ریسکپذیری ،جایگاه آنهاا را
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در تصمیمگیریها و فرآین های بهینهسازی با استفاده از رویکردهای علمی شناسایی نموده و تعریفای
نوین از ریسک و توابع مطلوبیت پیشنهاد داده ان .
راستی ( )1391در مقاله ای تحت عنوان الگوی فرهنگ ساازمانی مطلاوب باا رویکارد جهاادیا
مطالعه موردی دفاع مق س ،با مطالعه و بررسی فرهنگ سازمانی حاکم بر رزمن گان کشاور در دوران
دفاع مق س و تجزیه و تحلیل آن ،به الگویی از فرهنگ سازمانی مطلوب برای سازمانهای ایرانی باا
الگوگیری از م ل سه سطحی ادگار شاین دست یافتن  .روش تحقیق مورد استفاده در این پاژوهش،
تحلیل مقولههای حاصل از مطالعه کتابخانهای و اسناد و نیز مصاحبههای عمیاق انجاام باوده اسات.
نتایج حاصله نشان داد که الگوی فرهنگ سازمانی جهادی ،در مبناییترین ساطح خاود یعنای ساطح
باورها و مفروضا و ارزشهای غایی ،میتوان در همه دورهها منشا تحول و پیشرفت سازمانهای کشور
باش  ،هر چن در سطح نمودها و مصنوعا و ارزشهای ابزاری خود به اقتضای ه ف و نوع ساازمان
متفاو میباش .
پاشاپور ( )1393در مقاله ای تحت عنوان باز تولی الگوهای م یریت جهادی  :آموزه های م یریتی
شهی مه ی باکری ،امکان و ظرفیت رویکرد و روحیه جهادی یک الگوی تاریخی در تحقق م یریت
اقتضائی و استراتژیک رامورد مطالعه و م اقه قرار داده است .ابت ا چارچوب نظاری بحاث بار اسااس
نظریههای کالسیک ،نئوکالسیک و ترکیبی(میاانرشاتهای) ارائاه و مفااهیم اصالی از جملاه سابک
ما یریتی،منابع مولا م یریت،سااختار،فرآین ،روش،ابزار ،مناابع ،نهاده،داده،طرح،برناماه،کارکرد،محیط
،بازخوران و ترمیم ونوسازی تعریاا و شاخص های کیفی آن توصیا ش ه است.دربخش دوم مقاله ا
فکر و عمل شهی مه ی باکری در یک دوره زمانی پنج ساله پس از انقاالب تاا ساال 1363و در دو
محیط م یریت شهری و م یریت نظامی بر اساس قالب نظری بحث بررسی و توصایا گردیا ه و در
نهایت آموزه ها،شاخص ها ،آثار و نتایج الگوی تاریخی در خلق و اجرای یک نظام م یریتی مبتکراناه
وفیلسوفانه به روش تفهمی تبیین کرده است.
ییل یز و ییل یز ،)2316( 1اثر رهبری اخالقی ،رهبری خ متگزار و مبادله رهبر-عضو را بار رفتاار
شهرون ی اجباری بررسی کردن  .این مطالعه به صور مروری بوده و نتیجه آن سه پیشنهاد است که
عبارتن از :رهبری اخالقی به صور منفی با رفتار شهرون ی اجباری ارتباط دارد ،رهبری خ متگازار
به صور منفی با رفتار شهرون ی اجباری ارتباط دارد و مبادله رهبر-عضو به صور منفای باا رفتاار
شهرون ی اجباری ارتباط دارد.

. Yıldız & Yıldız
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او گردی و همکاران )2316( 1در مطالعه ای تحت عنوان ارزیابی کامل بودن و موثر بودن سیستم
های کنترلی م یریت با استفاده از ابزارهای سایبرنتیک ،با استفاده از دو ابزار ما ل سیساتمی اعتمااد
پذیر و تن وع مهن سی ،سیستم های کنترلی م یریت را در شرکت مین فریت ارزیابی نمودنا و نتاایج
نشان داد که م ل های کنترل م یریت که بر مبنای م یریت سایبرنتیک طرح ریزی ش ه انا احاطاه
بیشتری بر مسادل م یریت دارن  ،بنابراین دارای کارایی بیشتری هستن .
کرمر اسا )2311( 2در مطالعه ای تحت عنوان چگونه می توان م لی سایبرنتیک بارای تصامیم
گیری در آموزش طراحی نمود؟ م لی بر اساس م یریت سایبرنتیک ارائه نمود که بر اساس پیچی گی
مشکال مطروحه ،راه حل های مناسب را بر مبنای برنامه ریزی خطی ارائاه نماود .ایان مطالعاه در
م ارس انگلستان و چن کشور دیگر پیاده سازی ش که نتایج آن مناسب ارزیابی گردی .
ون گیلز 3و همکارانش ( ،)2311به بررسی ارتباط رهبری اخالقی با انحرافا ساازمانی پرداختنا .
جامعه آماری این پژوهش یک پانل پژوهشی در کشور هلن بود و نتایج ارتبااط منفای باین رهباری
اخالقی با انحراف سازمانی را تایی کردن همچنین براساس نتایج باه دسات آما ه ،مراقبات اخالقای
کارکنان ،ارتباط بین رهبری اخالقی با انحراف سازمانی پیروان را تع یل میکن .
سیانسی و همکارانش ،)2311( 1اثر رهبری درستکارانه را بر تصمیمگیری اخالقای در مواجاه باا
وسوسهها را بررسی کردن  .جامعه آماری این مطالعه دو دانشاگاه در ایااال متحا ه باود و تجزیاه و
تحلیل دادهها براساس تحلیل رگرسیون صور گرفت .نتاایج حاصال نشاان داد کاه رفتاار رهباری
اخالقی بر جو اخالقی تاثیر دارد ،وسوسهها بر تصمیمگیری اخالقی تاثیر منفی دارن و موجب گارفتن
تصمیما غیراخالقی میشود و رهبری درست ارتباط بین وسوسهها با تصمیمگیری اخالقی را تع یل
میکن به نحوی که در حضور رهبر درستکار ،پیروان کمتر تحت تاثیر وسوسهها تصمیم غیر اخالقای
میگیرن .
بجنک )2313( 1در تحقیقی با عنوان سیستم های سایبرنتیک در م یریت برنامه دفاعی باا ها ف
معرفی سیستمهای سایبرنتیک در م یریت برنامه دفاعی ،برای برخورد با چاالشهاای ج یا جامعاه
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اطالعا  ،نیاز به استفاده از م لسازی سیستم برای تصمیمگیری بود .یافتاههاای تحقیاق حااکی از
ماهیت میان رشتهای سایبرنتیک ،سیستمها و علوم م یریت است.
 -3روششناسی پژوهش
روش پژوهش بر مبنای ماهیت دادهها کیفی ،از حیث بع محیط ،از نوع کتابخانهای -می انی و از نظر
ه ف کاربردی ،از نظر زمان مقطعی و از نظر روش اجرای پژوهش توصیفی-پیمایشی است .جامعه آماری
شامل خبرگان دانشگاه آزاد اسالمی در سطح آموزشی و اجرائی بودن  .روش نمونهگیری ه فمن  1بود کاه
در این پژوهش تع اد  33نمونه بهعنوان مصاحبه شون ه در نظر گرفته ش  .شایان ذکار اسات کاه فراینا
مصاحبه در زمستان  1397انجام ش  .در این پژوهش به منظور گاردآوری دادههاا از روش کتابخاناهای و
مصاحبه استفاده ش .
روش تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیق حاضر روش دلفای فاازی مای باشا  .روش دلفای ،حاصال
مطالعاتی است که شرکت ران در دهه  1913برای خلق روشی برای کسب اجماع بین متخصصان گاروه
انجام داده است  .این روش ،جایگزین رویکردهای تحقیق سنتی با استفاده از روش های آماری ش ه است
 .در واقع ،دلفی روشی است برای ساختاردهی به یک فراین ارتباط گروهی ،به گوناه ای کاه فراینا باه
اعضای گروه اجازه چالش با مسأله را می ده  .برای اجرای این ارتباط ساختاریافته نیاز به بازخورد در مورد
نقش افراد ،ارزیابی قضاو گروه ،فرصت اصالح دی گاه ها و سطحی از ناشناس می باش بنابراین ها ف
از این روش دسترسی به مطمئن ترین توافق گروهی خبرگان درباره موضوعی خاص است که با اساتفاده
از پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان به دفعا با توجه به بازخورد حاصل از آن هاا صاور مای پاذیرد.
روش سنتی دلفی ،همیشه از همگرایی پایین نظرا متخصصان ،هزینه اجرای باال و احتمال حذف نظرا
برخی از افراد رنج برده است .بع ها برای بهبود روش دلفی سانتی ،مفهاوم یکپارچاه ساازی روش دلفای
سنتی با تئوری فازی مطرح گردی (اکلی و پاولوسکی )2331،در واقع ،روش دلفی فاازی در ساال 1988
توسط کوفمان و گوپتا ارائه ش ه است  .این روش ،تعمیم روش دلفی سانتی در علام ما یریت اسات .در
روش دلفی ،نظرا افراد خبره در قالب اع اد قطعی بیان می شون  ،در حالی که اساتفاده از اعا اد قطعای
برای پیش بینی های بلن م  ،نتیجه پیش بینی را از واقعیت دور مای ساازد  .از طرفای افاراد خباره از
شایستگی ها و توانایی های ذهنی خود برای پیش بینی استفاده می کنن و این نشان می ده کاه عا م
قطعیت حاکم بر این شرایط از نوع امکانی است نه احتمالی  .امکانی بودن ع م قطعیت ،با مجموعه های
فازی سازگاری دارد ،بنابراین بهتر است که با استفاده از مجموعه ها ی فازی (اع اد فاازی) باه تصامیم
گیری در دنیای واقعی پرداخت  .در روش دلفی فازی ،اطالعا الزم در قالب زبان طبیعی از خبرگان اخذ
ش ه و به صور فازی مورد تحلیل قرار می گیرن (عطائی.) 1389 ،
-Goal-orinted

1
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دلفی رویکرد یا روشی سیستماتیک در تحقیق برای استخراج نظرا از یک گروه متخصصان در مورد
یک موضوع یا یک سؤال است و یا رسی ن به اجماع گروهی از طریق یک سری از رانا های پرسشانامه
ای با حفظ گمنامی پاس دهن گان ،و بازخورد نظرا به اعضای پانل استا درخواست قضاو های حرفه
ای از متخصص همگن و مستقل در مورد یک موضوع ویاژه در ساطح بازرش جغرافیاایی باا اساتفاده از
پرسشنامه ها است که تا زمان دستیابی به اجماع نظرا م اوم تکرار می شود و روش مطالعه چن مرحله
ای برای گردآوری نظرا در موارد ذهنی بودن موضوع و استفاده از پاس های نوشتاری بجای گرد هام
آوردن یک گروه متخصص است ،و ه ف اجماع با امکان اظهار نظر آزادانه و تج ی نظر عقای با تخمین
های ع دی به دست می آی .
مراحل اجرایی روش دلفی فازی در واقع ترکیبی از اجرای روش دلفای و انجاام تحلیال هاا بار روی
اطالعا با استفاده از تعاریا نظریه ی مجموعه های فازی است .الگوریتم اجرای روش دلفای فاازی در
شکل زیر نمایش داده ش ه است:
انتخاب خبرگان و تشریح مسئله برای آنها

تهیه ی پرسشنامه و ارسال آن برای خبرگان

دریافت نظر خبرگان و تجزیه و تحلیل آنها (محاسبا فازی)

طبقه بن ی پرسش ها و اعالم توافقا

آیا اجماع به خوبی صور گرفته
است؟(اختالف دو میانگین متوالی)

بله
تهیه ی گزارش از فرآین دلفی و ارسال نتایج به خبرگان

خیر
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شکل -1فرآیند دلفی فازی

استفاده از متغیرهای کیفی مانن کم ،متوسط و زیاد مشکال فوق را تا ح ودی حل خواه نمود،
لیکن مشکل دیگری را ایجاد خواه نمود .ذهنیت افراد نسبت به متغیرهای کیفی مانن  :کم یاا زیااد،
یکسان نیست .خصوصیا متفاو افراد بر تعابیر ذهنی آنها نسبت به متغیرهای کیفی اثرگذار اسات،
مانن اینکه برخی افراد نگرش سخت گیرانه و برخی نگرش آسان گیرانه دارن  ،برخای خاوش باین و
برخی دیگر ب بین می باشن  .در نتیجه تجزیه وتحلیل بار روی متغیرهاای مناتج از ذهنیات و تعاابیر
مختلا فاق ارزش خواه بود .به همین دلیل با تعریا دامنه ی متغیرهای کیفی ،خبرگان با ذهنیات
یکسان به سوال ها پاس خواهن داد .لذا متغیرهای کیفی به صور اع اد فازی ذوزنقه ای شکل زیر
تعریا می شون .

نمودار  -1نمودار اعداد فازی ذوزنقه ای
ریاضی تر می توان توابع عضویت ع د فازی ذوزنقه ای شکل ) (M 1 , M 2 , M 3 , M 4

به عبار
را به صور زیر تعریا نمود:
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) s .t (M 1  x  M 2
) s .t (M 2  x  M 3
M3 x M4

()1

ساي رن قا

ط

 x M1
M  M
1
 2

1
M (x )  
 x M4
M  M
4
 3
0

 M iها رئوس ذوزنقه می باشن که مقادیر انها روی محور xها تعیین می گردد .به عنوان مثاال
در شکل باال شکل فازی متغیرهای زبانی ب صور زیر می باش :
در شکل فوق متغیر زبانی کم برابر است با ( ،)3،3،2،1متوسط برابر است با ( )3،1،6،7و زیاد برابار
است با ()6،8،13،13
هسته ی اصلی روش دلفی نظرا خبرگان می باش لاذا در ابتا ا بایا خبرگاان را باا توجاه باه
معیارهایی که از دل پروژه بیرون می آی و با اه اف آن سازگاری دارد انتخاب نماییم .برخی از ویژگی
های اصلی برای انتخاب خبرگان به صور زیر می باش :
 با مسئله ی مورد بحث درگیر باشن .
 اطالعا م اوم از مسئله را برای همکاری داشته باشن .
 دارای انگیزه برای شرکت در فرآین دلفی باشن .
وجود این احساس در آنها که شرکت در یک توافق گروهی برای خود آنها نیز سودمن می باش .
با توجه به سطح کالن مساله شناسایی مولفه های م یریت جهادی در دانشگاه آزاد اسالمی ،گروه
های متع دی در حل این مسئله ذی نفع هستن  ،لذا بای تا ح امکان خبرگان به نحوی انتخاب شون
که نماین ه ی خوبی از صاحبان منافع باشن  .در غیر اینصور جامعیت راهکارهای پیشانهادی ،ماورد
شک و تردی خواه بود.
 -4یافتهها
در اولین گام از خبرگان خواسته ش تا مولفه های پیشنهادی خود از م یریت جهادی در دانشاگاه
آزاد اسالمی را بیان کنن  .پس از دریافت پاس و بررسی دی گاه های خبرگان ،پیشنهادهای مشابه و یا
نزدیک به هم در یک یگر ادغام ش ه و مج دا فهرست ج ی در اختیار خبرگان قرار گرفت.
با دریافت و بررسی نظریا ج ی راهکارها و موانع پیشنهادی زیر جمع بن ی و ارائه ش ن :
 .1م یریت برای خ ا
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 .2انعطاف پذیری
 .3ساختار و تشکیال مناسب
 .1م یریت والیی
 .1سخت کوشی
 .6نهادینه کردن اخالق و ارزش های دینی
 .7مشارکت پذیری
 .8خودباوری
ج ول زیر نتایج شمارش نظرا خبرگان در مورد هر یک از راهکارها را در پرسشنامه ی نخسات
نشان می ده :
جدول -1نتایج شمارش آراء پرسشنامه ی اول
1
نظر خبرگان
2
نظر خبرگان
3
نظر خبرگان
1
نظر خبرگان
1
نظر خبرگان
6
نظر خبرگان
7
نظر خبرگان
8
نظر خبرگان

م یریت برای خ ا
22-1-1
انعطاف پذیری
2-8-18
ساختار و تشکیال مناسب
11-1-11
م یریت والیتی
13-7-2
سخت کوشی
13-9-3
نهادینه کردن اخالق و ارزش های دینی
23-2-1
مشارکت پذیری
12-8-3
خودباوری
22-1-2
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همراه با جمع آوری پرسشنامه ی فوق یک پیشنهاد نیز به صور زیر دریافت ش :
 اعتماد متقابل و اهمیت دادن به بیت المالبر اساس نتایجی که از پرسشنامه های جمع آوری ش ه از  33خبره که در اجرای تحقیق همکاری
داشته ان  ،میانگین نظرا با توجه به رابطه ی زیر محاسبه می گردد:
i  1, 2,..., n

) A i  (a1i , a2i , a3i , a4i

) A m  (am 1 , am 2 , am 3 , am 4
1
1
1
1
) a1i ,  a2i ,  a3i ,  a4i

n
n
n
n

(

در رابطه ی باال  A iبیانگر دی گاه خبره ی  iام و  A mبیانگر میانگین دی گاه های خبرگان
است.
میانگین نظرا در ج ول زیر آم ه است:
جدول -2میانگین آراء پرسشنامه ی مرحله ی اول
1
نظر خبرگان
2
نظر خبرگان
3
نظر خبرگان
1
نظر خبرگان
1
نظر خبرگان
6
نظر خبرگان
7

م یریت برای خ ا
[9.6و9.2و8.1و]1.9
انعطاف پذیری
[]1.3،2.1،3.3،1.1
ساختار و تشکیال مناسب
[]3.7،1.6،1.8،7.8
م یریت والیتی
[]1.8،1.6،7.2،8.9
سخت کوشی
[]3.7،1.7،1.1،6.3
نهادینه کردن اخالق و ارزش های دینی
[]6.1،7.1،8.7،9.7
مشارکت پذیری
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[]1.3،1.7،6.1،7.9
نظر خبرگان
خودباوری
8
[]1.9،6.8،7.9،9.1
نظر خبرگان
تفسیر اع اد داخل ج ول به این صور می باش که میانگین نظرا خبرگان برای مولفه شناسایی
ش ه اول اینگونه می باش که بیشترین تاثیر گذاری از نظر خبرگان برابر با  9.6و کمترین برابر اسات
با  1.7در صورتی که اکثر نظرا در بازه ی  8.1تا  9.2می باشن  .با توجه به نظرا و نماودار اعا اد
فازی ذوزنقه ای که از نظر گذشت می توان بیان نمود که نظرا در قسمت تاثیرگذاری زیاد قرار می
گیرن  .تفسیر اع اد برای سایر مولفه ها نیز به همین صور می باش .
مرحله ی دوم
تا این مرحله از تحقیق پرسشنامه ی اولیه توزیع ش و نظرا خبرگان در مورد هریک از مولفه ها
ا ن ازه گیری ش و میانگین کل نظرا نیز محاسبه گردیا  .در قا م بعا ی از فرآینا دلفای بایساتی
بازخورد نظرا را برای خبرگان ارسال نماییم ،به این صور که تفاو نظرا هریاک از خبرگاان را
نسبت به میانگین نظرا برای هر فرد ارسال نماییم .با توجه به فازی بودن اع اد بایستی طبق رابطه
ی زیر تفاو از میانگین را برای هریک از نخبگان محاسبه نماییم:

) ) (am 1  a1(i ) , am 2  a2(1) , am 3  a3(i )  am 4  a4(i
1
1
1
1
) ) a1(i )  a1(i ) ,  a2(i )  a2(i ) ,  a3(i )  a3(i ) ,  a4( i )  a4( i

n
n
n
n

(

اینک می توان بر اساس نتایج حاصل از رابطه ی  ،3پرسشنامه ی دیگری تنظیم کارد کاه در آن
اختالف محاسبه ش ه مربوط به هر فرد خبره ثبت ش ه است .در این صور بر اساس ارزیابی مجا د
هر خ بره از نظر قبلی خود ،می توان نتایج ج ی ی را ب ست آورد .نتایج حاصل از این پرسشنامه ج ی
در ج ول زیر ارائه ش ه است .الزم به ذکر است که مولفه نهم مولفه پیشنهادی در قسامت قبال مای
باشن .
جدول -3نتایج مرحله ی دوم
1
معیارها
نظر خبرگان

شمارش اراء
21-2-3

م یریت برای خ ا
تفاضل آراء
میانگین آراء
[3.37 ]1.9،7.9،9.6،9.7
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انعطاف پذیری
2
تفاضل آراء
میانگین آراء
شمارش اراء
معیارها
[3.32 ]3.1،1.2،2.1،1.7
1-2-13
نظر خبرگان
ساختار و تشکیال مناسب
3
تفاضل آراء
میانگین آراء
شمارش اراء
معیارها
1.31
[]1.8،1.9،7.6،9
23-3-1
نظر خبرگان
م یریت والیتی
1
تفاضل آراء
میانگین آراء
شمارش اراء
معیارها
[3.81 ]1.9،6.8،7.9،9.3
23-1-3
نظر خبرگان
سخت کوشی
1
تفاضل آراء
میانگین آراء
شمارش اراء
معیارها
[3.87 ]1.6،1.2،6.7،7.1
1-19-2
نظر خبرگان
نهادینه کردن اخالق و ارزش های دینی
6
تفاضل آراء
میانگین آراء
شمارش اراء
معیارها
[3.32 ]6.3،7.1،8.1،9.6
23-7-2
نظر خبرگان
مشارکت پذیری
7
تفاضل آراء
میانگین آراء
شمارش اراء
معیارها
[3.22 ]1.2،1.2،6.7،7.3
11-8-1
نظر خبرگان
خودباوری
8
تفاضل آراء
میانگین آراء
شمارش اراء
معیارها
[3.77 ]6.7،7.1،8.9،9.7
22-6-1
نظر خبرگان
اعتماد متقابل و اهمیت دادن به بیت المال
9
تفاضل آراء
میانگین آراء
شمارش اراء
معیارها
[- ]1.7،6.9،7.8،9.1
21-3-3
نظر خبرگان
تا این مرحله از تحقیق دو مرتبه پرسشنامه ها بین خبرگان توزیع ش و نظرا آنها جمع آوری ش
و در ای ن بین خبرگان پرسشنامه ی دوم را با علم به نظرا اکثریت پر نمودنا  .حاال جهات بررسای
اینکه آیا نظرا به اجماع رسی ه است یا خیر؟ یا به عبار دیگر به منظور ارزیاابی نظارا باه ایان
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صور که نظرا در مولفه های م یریت جهادی به اجماع رسی ه ان یا خیرا از طریق رابطاه ی زیار
تفاو میانگین ها را محاسبه نمودیم:
1
am 21  am 22  am 23  am 24   am 11  am 12  am 13  am 14 
4

S (A m 2 , A m 1 ) 

حال چنانچه این اختالف میانگین از ح آستانه ی  3.2کمتر شود ،فرآین متوقاا مای شاود و در
نتیجه خبرگان به اجماع رسی ه ان  .این اختالف میانگین در ج ول فوق و در ساتون آهار نشاان داده
ش ه است .همانگونه که مشاه ه می شود اختالف میانگین ها بیشتر از  3.2می باشا لاذا مای تاوان
گفت تا این مرحله از فرآین دلفی فازی ،توافق آراء حاصل نش ه است.
مرحله سوم
در ادامه تفاو نظرا هر خبره با میانگین نظرا را برای وی ارسال می نمااییم و مجا دا از وی
نظرخواهی انجام می شود .این فرآین بای تاجایی ادامه یاب که توافق آراء حاصل شود.
نتایج شمارش نظرا در مرحله ی سوم به صور زیر می باش .
جدول  -4نتایج مرحله ی سوم
1
معیارها
نظر خبرگان
2
معیارها
نظر خبرگان
3
معیارها
نظر خبرگان
1
معیارها
نظر خبرگان
1
معیارها
نظر خبرگان

شمارش اراء
28-3-3
شمارش اراء
3-1-18
شمارش اراء
26-3-3
شمارش اراء
21-3-3
شمارش اراء
3-21-1

م یریت برای خ ا
میانگین آراء
[]1.7،7.9،9.1،9.7
انعطاف پذیری
میانگین آراء
[]3.7،1.3،2.1،1.6
ساختار و تشکیال مناسب
میانگین آراء
[]1.3،1.1،8.1،9.1
م یریت والیتی
میانگین آراء
[]1.1،6.6،7.8،9.1
سخت کوشی
میانگین آراء
[]1.1،1.2،6.7،7

تفاضل آراء
317
تفاضل آراء
3.32
تفاضل آراء
3
تفاضل آراء
3.17
تفاضل آراء
3.37
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نهادینه کردن اخالق و ارزش های دینی
6
تفاضل آراء
میانگین آراء
شمارش اراء
معیارها
3.1
[]6.1،7.8،8.1،9.7
26-2-3
نظر خبرگان
مشارکت پذیری
7
تفاضل آراء
میانگین آراء
شمارش اراء
معیارها
3.11
[]1.1،1.3،6.6،7.6
6-21-3
نظر خبرگان
خودباوری
8
تفاضل آراء
میانگین آراء
شمارش اراء
معیارها
3.32
[]6.8،7.8،8.7،9.6
28-1-3
نظر خبرگان
اعتماد متقابل و اهمیت دادن به بیت المال
9
تفاضل آراء
میانگین آراء
شمارش اراء
معیارها
3.32
[]1.8،6.1،8.1،9.1
28-3-3
نظر خبرگان
چنانکه مالحظه می شود اختالف میانگین ها در ج ول کمتر از  3.2می باشا  .لاذا فرآینا دلفای
متوقا می شود و می توان گفت که در پایان این مرحله توافق آراء حاصل ش ه است.
مولفه اول از نظر خبرگان تاثیر زیادی بر م یریت جهادی در دانشگاه آزاد اساالمی دارد .باه ایان
صور که کمترین نظر برای این راهکار ع د  1.7و بیشترین ع د  9.7می باش و اکثریت نظرا نیز
بین  7.9و  9.1قرار دارن که به این ترتیب با توجه به ماهیت اع اد فازی ذوزنقه ای مای تاوان بیاان
نمود که نظرا در مح وده ی زیاد قرار دارن .
مولفه دوم از نظر خبرگان تاثیر کمی بر م یریت جهادی در دانشگاه آزاد اسالمی دارد.
مولفه سوم و چهارم از نظر خبرگان تاثیر زیادی بر م یریت جهادی در دانشگاه آزاد اسالمی دارن .
مولفه پنجم و هفتم از نظر خبرگان در سطح متوسط قرار دارن  ،لذا می توان این مولفاه هاا را در
زمره ی مولفه های م یریت جهادی در دانشگاه آزاد اسالمی قرار داد.
مولفه ششم از نظر خبرگان جزء مولفه های تاثیرگذار م یریت جهادی در دانشگاه آزاد اسالمی باه
حساب می آی .
سیاست های هشتم و نهم نیز از نظر خبرگان تاثیر زیادی بار ما یریت جهاادی در دانشاگاه آزاد
اسالمی دارن .
 -5نتیجه گیری و پیشنهادها
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اهمیت نظام م یریتی و سازمان اداری و تشکیالتی جهاد سازن گی ،با توجه باه کاارایی و کارآما
بودن نظام آن ،پیوسته مورد تأیی و تأکی مسئوالن نظام جمهوری اسالمی ایران بوده و خ ما آن در
زمان ی بسیار کوتاه ،باعث فعالیت های عمرانی شگرفی در روستاها ش ه اسات .ما یران ایان نهااد در
دوران سازن گی و دفاع مق س نیز با بروز خالقیت ها و ابتکارا خود ،شاهکارهای عظیمای را خلاق
کردن که باعث حیر سایر کشورها ،علی الخصوص ابرق ر های وقت ش که متأسفانه این تجرباه
ی عظیم و بزرش انقالب شکوهمن اسالمی ،آن گونه که بای و شای  ،تا وین نگردیا تاا بتاوان باه
ابتکارا و رهیافت های گوناگون آن از دی علمی و پژوهشی در عرصه های مختلا اشاره نمود .اماا
آنچه در میان قابل ذکر است اینکه اهمیت عناصر ارزشی جهااد ساازن گی باه ناوع رهباری ،اخاالق
اسالمی ،ساده زیستی ،مشارکت پذیری ،تصمیم گیری ،شبکه های ارتبااطی ،ناوع تشاکل و ترکیاب
نیروی انسانی و پویایی افراد و گروه های تشکیل دهن ه ی آن برمی گردد (راستی.)1391 ،
م یریت جهادی در واقع سبکی برخاسته از تفکر بومی و متناسب با مقتضیا فرهنگی و اجتماعی
ماست که شای در مکاتب دیگر ،م یریت هم تعالیم مشابهی داشته باش  ،لیکن این تعالیم تکنیکای و
تجربی استا یعنی شیوه و روش و م ل کار است که در جوامع انسانی تفاو چن انی با هم ن ارد ،اما
هر ک ام از این سبک ها ،کارایی های مختلفی دارن و ش و ضاعا اثار آن هاا در فرهناگ هاای
متفاو  ،فرق می کن  .در فرهنگ ما ،روحی حاکم بر این تکنیک هاست که موضوعیت دارد و آن روح
حاکم نسخه ی بومی ایرانی-اسالمی است که بای ب ان توجه نمود و در مقایسا و بررسی ها ،از این
نکته غفلت نکرد (موسایی و همکاران.)1396 ،
در واقع م یریت جهادی مص اق م یریتی است که در آن ،فرهناگ ساازمانی در راساتای تحقاق
اه اف سازمان شکل پی ا کرده است و اه اف سازمان نیز در جهت نیازها و ارزش های محیطی قارار
دارن  .فلذا ارزش های محیطی به عنوان تقویت کنن ه ی اصلی ارزش های سازمانی عمل مای کننا
که آن هم به نوبه ی خود ،مج داً به تحقق اه اف سازمانی کمک می کن  .در یک جملاه مای تاوان
عنوان داشت :م یریت جهادی ،م یریت مبتنی بر فرهنگ جهادی است (موح .)1391 ،
نظام آموزش عالی یکی از نظام های راهبردی و آرمانی نظام مق س اسالمی است که رسالت آن
تأمین نیروی انسانی متخصص برای آین ه کشور است .به بیان دیگر نظام آموزش عالی بای بتوان با
م یریت مناسب و توام با اخالق نیروی انسانی و سرمایه فکری آین ه کشور را فراهم نمای تا در یاک
بستر پویایی ،اخالق م ری ،خالقیت و غیره در کشور ایجاد گردد .الزمه تحقق این ه ف عظیم وجود
رهبران و م یرانی آین هنگراست .ب ین ترتیب رهبران و م یران نظام آموزش عالی بای به ویژه در افق
 1131با توجه به تحوال عظیم اجتماعی از ویژگیهای خاص و منحصر به فردی برخوردار باشن که
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این ویزگی ها در الگوی م یریت جهادی توسط مولفه های آن مطرح می شاون  .در پاژوهش حاضار
مولفه های الگوی م یریت جهادی ب ین صور تعریا ش ن که فرد م یر بایستی خود را در برابر خ ا
مسئول ب ان و در ذهن خود ت اع یکن برای رضای خ ا م یریت می نمای  .همچنین بایساتی والیات
م ار باش و تابع سخنان ولی امر زمان خود باش با سخت کوشی غیرقابل وصا سعی نمای که ارزش
های اخالقی را نهادینه نمای و در سازمان مورد م یریت خود به این ارزش ها بهای بسیار دها و در
کنار آن مشارکت تمامی اقشار و کارکننل را در اعتالی اه اف سازمانی جست و جو کن و خود نیز در
تمامی فرآین هایی که برای موفقیت کشور مهم می باش مشارکت داشته باش و با روحیه خودبااوری،
این ق ر را در خود ،کارکنان و مردم ببین که توانایی تغییر و رسی ن به تماام یاها اف قابال تصاور
بشری را دارن که البته بایستی تمامی این ویژگی ها تحت یک سااختار و تشاکیال مناساب پیااده
سازی شون  .لذا دانشگاه آزاد اسالمی که همواره از پیشتازان عرصه م یریت در کشور بوده است مای
توان با در نظر داشتن مولفه ها و عوامل موثر بر م یریت جهاادی در ایان جهاادی در ایان دانشاگاه
میناسب با ویژگی های تعریا ش ه برای هر مولفه گام موثری در پیاده سازی ایان الگاوی ما یریتی
بومی بردارد.
 -6منابع







ابراهیمی ،رحمتاله و افشاریان ،رحیم ( ،)1388مقایسه توصیفی نظامهای م یریت سازمانی با نظام
م یریت اسالمی با تأکی بر م یریت جهادی ،مجموعه مقاال همایشهای فرهنگ و م یریت
جهادی ،تهران  :وزار جهاد کشاورزی ،دفتر نماین گی ولی فقیه.
امیری ،مجتبی ( ،)1393خبرنامه پیک هشت ،سخنرانیهای اولین کنفرانس ملی دستاوردهای
م یریتی  8سال دفاع مق س ،ان یشک ه م یریت و دفاع مق س ،دانشک ه م یریت دانشگاه تهران،
پاییز .93
پاشاپور ،محمود ( ،)1393باز تولی الگوهای م یریت جهادی  :آموزه های م یریتی شهی مه ی
باکری ،تهران  :انتشارا آوای دانش گستر با همکاری شرکت سیمان سپاهان.
جکسون ،مایکل سی ( .)1393تفکر سیستمی کل گرایی خالق برای م یران .ترجمه :احم ون  ،علی
محم و جاپلقیان ،غالم .تهران :انتشارا جهان جام جم.
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 چابک گله دونی ،سی حسین ( ،)1397تحلیل عوامل موفقیت آمیز م یریت جهادی در پیروزی انقالب
اسالمی  ،مرکز نشر هاجر (وابسته به مرکز م یریت حوزههای علمیه خواهران) ،قم.
 صادقی ،پیام ( ،)1393شرحی بر مؤلفههای م یریت جهادی ،سایت تحلیلی خبری بصیر  ،ک مطلب
.1393/2/3 ،266181 :













راستی ،مجتبی ( ،)1391خ الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب با رویکرد جهادیا مطالعه موردی دفاع
مق س ،ان یشک ه م یریت و دفاع مق س ،دانشک ه م یریت دانشگاه تهران ،پاییز .93
رحمانی ،مریم ( ،)1387مجموعه مقاال همایشهای م یریت جهادی ،تهران  :وزار جهاد
کشاورزی ،دفتر نماین گی ولی فقیه.1387 ،
زن ی ،خلیلا موسوی ج  ،سی محم ا سیا پناهی ،حام و راستاد ،آرمان ( ،)1391رابطه رهبری
اخالقی و مسوولیت پذیری اجتماعی (مطالعه موردی کارکنان سایت اداری سنن ج) ،فصلنامه جامعه
شناسی کاربردی  ،سال بیست و ششم ،شماره ( 1پیاپی  ،)63صص .213-222
ذاکری  ،زهرا ( ،)1393انتخاب روش مناسب تأمین مالی نوآوریها با رویکرد م یریت جهادی ،پایان
نامه کارشناسی ارش  ،دانشک ه م یریت و حساب اری دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران.
سرپرست ،علی اکبر ،نوشین فرد ،فاطمه و باب الحوائجی فهیمه ،)1396( ،بررسی وضعیت مؤلفههای
الگوی سایبرنتیک در کتابخانههای دانشگاهی ایران از دی گاه م یران ،تعامل انسان و اطالعا 1 ،
(.)1
قربانیزاده ،وجهاهللا الوانی ،سی مه ی و علیاصغرزاده ( ،)1391تحلیل محتوای متون سبک م یریت
جهادی ،مطالعا م یریت انتظامی ،دانشگاه علوم انتظامی امین ،سال دهم ،شماره دوم ،تابستان.
قلیپور ارکمی ،علی و طاهری ،ابوالفضل ،)1393(،درآم ی بر فرهنگ و م یریت جهادی ،انتشارا
الهام نور ،قم.،
کوشکی ،امین ( ،)1393م یریت جهادی چیست؟ (با تأکی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری)،
سایت خبری سالم سرب ار ،پایگاه خبری تحلیل شهرستان سبزوار ،بخش سیاست ،ک مطلب ،7397 :
.1393/1/6
محم داودی ،امیرحسین و والیی ملکی ،مریم ( ،)1392تحلیل روابط رهبری اخالقی با سالمت
سازمانیا مطالعه موردی ،فصلنامه مطالعا منابع انسانی  ،سال سوم ،شماره  ،9ص .61
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استفاده از ابزار توکل در،)1396(  میراحم، ذبیحاله و روضهای، علیا کرمی، یوساا محبی، موسایی
 ضمن تبیین مفهوم توکل و،م یریت جهادی به منظور م یریت ریسک و بهینه سازی آن
. بهار،1  شماره، سال سوم، فصلنامه آموزش در علوم انتظامی،ریسکپذیری
. تهران، انتشارا راه دان، مبانی سازمان و م یریت،)1393(  محم، مقیمی
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