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Abstract: 
The main reason of this research is to investigate the key factors and aspects of the Jihad 

management concept and to design its conceptual development pattern by using the soft 

systems method in the Iranian enterprises. Although the Jihad management has an intersection 

with other managerial patterns, as an Iranian- Islamic - based model, it is discriminated from 

other common patterns of the management science because it has some special aspects and 

factors. 

In the present research, the researchers suggest to use the combination of cognitive 

mapping and soft systems methodology which is a known and useful one in the human issues 

scope, as a method to design conceptual model of Jahadi management. 

This is an applicable research and after the theoretical studies and the investigation of 

the conceptual key factors and aspects of the Jihad management with qualitative cognitive 

mapping and soft system method , leads to designs of the conceptual pattren and cognitive 

plan of the Jihad management development in the enterprises. 
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هاي با استفاده از ترکیب روش سیستم جهادي مدیریت توسعه مفهومی الگوي طراحی
 شناختینرم و نگاشت 
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 چکیده
هاي کلیدي مفهوم مدیریت جهادي و طراحـی الگـوي مفهـومی توسـعه آن در     هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی ابعاد و مولفه

 فصـل  وجـود  با اسالمی، -ایرانی هايارزش بر مبتنی مدلی عنوانبه جهادي، مدیریتهاي نرم است. هاي ایرانی با روش سیستمسازمان
 علـم مـدیریت،   متـداول  و مرسـوم  الگوهاي دیگر از هاي خاص،ابعاد و مولفه دارا بودن برخی دلیلبه مدیریتی، الگوهاي سایر با مشترك

شـناختی و  تـاز ترکیـب روش نگاشـ   ادهـاستفـ  مـدیریت جهـادي،  هومی ـمنظور طراحی الگوي مفپژوهش حاضر، به گردد. درمی متمایز
شـده اسـت. ایـن     پیشـنهاد  اسـت،  انسـانی  مسایل يحوزه در پرکاربرد و شده شناخته شناسیروش یک که نرم هايسیستم شناسیروش

مفهوم مـدیریت جهـادي، بـا    هاي کلیدي پژوهش، از نظر هدف کاربردي است که در آن پس از مطالعات نظري و شناسایی ابعاد و مولفه
هـا،  ي شناختی توسعه مدیریت جهادي در سازمانهاي نرم، به طراحی الگوي مفهومی و نقشههاي کیفی نگاشت شناختی و سیستمروش

 پرداخته شده است.
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 مقدمه -1

ه تعریف ـفه اجتماعی هر جامعـهاي حاکم بر جوامع و زیر بناي اعتقادي و فلسارزشمدیریت، با توجه به 
شود. به زعم دکتر کیمبل وایلز، مدیریت و رهبري آموزشی داراي معانی و مفاهیم مختلفی است و هرکس می

 ].24گیرد [برحسب تجارب و احتیاجات و مقاصد خود براي آن مفهومی در نظر می
ها و با زحمات زیادي و به لطف خداوند متعال پیدا کرده هبري جهان اسالم را پس از قرني رایران که داعیه

ویژه، در هاي مقدس اسالم است؛ بهبرد آرماناست، نیازمند سبک خاصی از مدیریت براي تنظیم و پیش
 ].20اند [مند ما براي یک جهش بزرگ بسیج شدهزمانی که همه نیروهاي اسالمی و عالقه

توان یکی از مفاهیم جدید در علم مدیریت دانست که متناسب با شرایط اجتماعی، ت جهادي را میمدیری
اي دیرینه که مفهوم مدیریت سابقهفرهنگی، اقتصادي، سیاسی و امنیتی کشور ایران است. البته، با وجود این

از اواخر قرن هجدهم میالدي با عنوان یک علم، در تمدن تاریخی و منابع دینی دارد، ولی کلّیت مدیریت، به
اي در که مفهوم مدیریت جهادي، سابقه دیرینهتئوري تقسیم کار آدام اسمیت، شکل گرفته است. در حالی

گیرد، یک تمدن ایرانی و منابع دین مبین اسالم دارد و مبانی فلسفی و الگوي علمی خود را از این منابع می
 رود.شمار میمفهوم جدید، به

جهادي، در واقع سبکی برخاسته از تفکر بومی و متناسب با مقتضیات فرهنگی و اجتماعی ایران مدیریت 
پذیري، هاي این مدیریت، خدمت با نیت الهی، خستگی ناپذیري، استقامت در کار، انعطافاست. از ویژگی

 تنی است.پذیري همراه با اخالص و فروسرعت عمل، ابتکار و خالقیت، مدیرپروري، شجاعت، مسئولیت
ها نقش اساسی ایفا تواند در موفقیت سازمانهایی است که میمدیریت جهادي واجد خصوصیات و ویژگی

کار گرفته شده توسط پیشوایان دین هاي بهها، نظرها و شیوهها در بطن دستورها، توصیهنماید، این ویژگی
ها، نیاز سازمانی و کاربردي کردن آنها در سازمانحضور و وجود عینی دارد، ولی براي استفاده از آن در سطوح 

 ].17نظران مدیریت و پژوهش دارد [بینی صاحبگامانه و دور از هراس و خود کمبه کار پیش
هاي عملی مدیران مسلمان، هاي علمی مدیریت و نیز در شیوهنظام ارزشی اسالم، نقش مهمی را در نظریه

 بخشد.میایفا می کند و به حرکت آنها، ارزش 
گیرد. از این رو، در مدیریت اسالمی و جهادي نظام ارزشی اسالم، مبناي قوانین علمی مدیریت قرار می

مدیریت جهادي و اسالمی بر دو پایه استوار است: الف) دانش مدیریت؛ ب) نظام ارزشی که مبناي قوانین 
 گیرد.هاي عملی مدیریت مدیران، قرار میمدیریت و اساس شیوه

ت مدیریت جهادي، تغییر مبانی مدیریت غربی و جایگزینی مبانی اسالمی است. مدیریت جهادي، رسال
بخواهیم، میزان اثربخشی  اگربازخوانی نوین مدیریت اسالمی و در حقیقت مدل تکامل یافته آن است. 

ی است که یها جهاد یکی از ارگان ،شک بی ،را مورد سنجش قرار دهیم دها و نهادهاي دولتی موجو سازمان
مقام معظم  خود اختصاص داده است. به عان،نفباالترین درجات رسیدن به اهدف و اثربخشی را در رابطه با ذي
 انسانی، علوم از بسیاري که نیست شکی"اند: رهبري، در خصوص ارتباط علوم بومی با علوم غربی، فرموده

 تولید هم انسانی علوم از برخی. ما خود ي گذشته فرهنگ در یعنی دارد؛ جا این در محکمی هاي مایه و ها پایه
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 اند، کرده پیشروي علم دنیاي در که هاغربی اما نداشته، وجود علم، یک عنوان به یعنی است؛ غرب ي شده
 مند نظام و کردن منظم کردن، مدون کردن، سرجمع براي هم ما، خوب، خیلی. اند.. آورده وجودبه هم را هااین

 آنها که هایی پایه و مواد براي هم داریم، احتیاج علمی ي تجربه و تفکر یک به داریم، خودمان کهچهآن کردن
 ي مجموعه یک از علم یک هاي پایه گرفتن منتها،. داریم احتیاج علمی نگاه یک به اند، آورده جمع علم این در

 ." 1نیست آن نتایج قبول معناي به ما، قبول مورد ي محدوده از خارج
ها اساس، می توان گفت که مدیریت جهادي، چیزي غیر از مدیریت علمی نیست که بر اساس فرمول بر این

ریزي شده است. فرق این نوع مدیریت، که از ترکیب اضافی جهادي و قوانین مطرح در دانش مدیریت، پایه
سازد. در ، می"اسالمنظام ارزشی "یا اسالمی برخوردار است، با مدیریت مطلق، در این است که مبناي آن را 

ها و مبانی فکري آن که هاي مدیریت، در پیش فرضواقع تفاوت اصلی مدیریت جهادي با سایر سبک
آوردهاي علم مدیریت باشد. در نتیجه، مدیریت جهادي، بایستی از دستمقتبس از مدیریت اسالمی است، می

د کردن محتواي خود استفاده کند. از این رو، شناسی)، براي ساختارمنآوردهاي علمی روشدر دنیا (نظیر دست
هاي نرم چکلند و شناسی سیستممنظور طراحی الگوي توسعه مدیریت جهادي، از روشدر پژوهش حاضر، به

 نگاشت شناختی، استفاده شده است.
 
 و ضرورت مدیریت جهادي محیطیشرایط  -2

هاي مدیریت در کشورهاي مختلف متناسب با شرایط ملی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، الگوها و سبک
سیاسی و منابع انسانی آنها طراحی و تدوین می شود و نمی تواند یک الگوي مدیریتی را به صورت کامل از 

 یک فرهنگ و کشوري خاص، به صورت تقلیدي در یک فرهنگ و کشور دیگر استفاده نمود. 
ها، کاري ]. مدیریت سازمان33با مساله مدیریت محیط داخلی و خارجی خود مواجه است [ هر سازمانی

طور مرتب، پیچیده و مشکل و مستلزم درك کامل روابط پویا در محیط داخلی و خارجی است که سازمان به
 با آن در تعامل است. 

رهاي صنعتی غرب متفاوت است، ها در کشورهاي در حال توسعه، با کشوجا که محیط خارجی سازماناز آن
هاي مدیریت که در شرایط کشورهاي توسعه یافته گسترش یافته است، در ممکن است اقدامات و نظریه

 شرایط کشورهاي در حال توسعه عمالً با محدودیت مواجه شود.
وماً، دانش به این دلیل که نقش متغیرهاي محیطی در تعیین عملکرد و اثربخشی سازمانی بسیار موثر است، لز

آوري که در چهارچوب اجتماعی و فرهنگی یک کشور با موفقیت همراه بوده است، در چهارچوب و فن
 کند،.طور موثر عمل نمیکشورهاي دیگر به

هاي ي فرهنگ و نظامها و راهبردهاي مدیریت غرب که بر پایهها، نظریهچون و چراي روشپیروي بی
ناکارآیی و عدم اثربخشی سازمانی کشورهاي در حال توسعه، نقش دارد.  ارزشی غرب است، به طرق متعدد در

 29/10/1384، مورخ   )السالم علیه( صادق امام دانشگاه دانشجویان و اساتید دیدار در مقام معظم رهبري  بیانات 1
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هاي محلی و ها و عملکردهاي مدیریت براساس شرایط و موقعیتچه مورد نیاز است، توسعه نظریهآن

 نیروهاي اجتماعی و فرهنگی هر کشور است.
چه مدیران همتاي ، ماهیتاً با آنهایی که مدیران در کشورهاي در حال توسعه با آنها روبرو هستندچالش   

ها در کشورهاي در اند، بسیار متفاوت است. از این رو، مدیریت سازمانآنها در دنیاي توسعه یافته با آنها مواجه
 یابی به موفقیت هستند.هاي متفاوتی در دستحال توسعه، نیازمند رویکرد و توانایی

هاي کشورهاي در شود، وقتی در موقعیت سازمانب ترویج میها و اقداماتی که در جهان صنعتی غرنظریه   
هاي شوند. براي مثال، اغلب نظریههاي جدي روبرو میشوند، با محدودیتکار گرفته میحال توسعه به

مدیریت که در جهان پیشرفته شکل گرفته، بر فرضیاتی استوار است که تنها در مورد مردم این کشورها 
 ].31صادق است [

-هاي محیطی و فرهنگی که بین کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه فرق گذاشته میجه به ویژگیبا تو
هاي بومی مدیریت در کشورهاي در حال توسعه که متضمن اثربخشی شود، ضرورت تدوین نظریه ها و روش

 ایجاد کرده است.نظران بومی مدیریت ها در این کشورها باشد، بیش از پیش چالشی را براي صاحبسازمان
دنبال مدلی ویژه کشورهاي مسلمانی همچون ایران اسالمی، بهبسیاري از کشورهاي در حال توسعه، به   

هاي خود هستند. بر این اساس، وجود مدل مدیریتی جامع که در آن پیش مناسب براي مدیریت سازمان
-کشورها در نظر گرفته شده باشد و جنبههاي فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، جغرافیایی، مذهبی و ملیتی زمینه

هاي علمی را در بر بگیرد و هم از جهت بومی و دینی با فرهنگ ملی و اسالمی هم خوانی داشته باشد، براي 
 نیل به اهداف واال و اساسی انقالب اسالمی ایران ضرورت دارد.

 
 مبانی نظري پژوهش -3

ی اندیشه و نظر دانشمندان و متخصصان راجع به ها و مکاتب مدیریتی مشهور، حاصل نوعهریک از نظریه
انسان، سازمان، جامعه، اقتصاد، تولید و جهان است. محور و مرکز اغلب تفکرات و آراء در غرب، اصالت منافع 
و سود مادي براي انسان، سازمان و جامعه است. بر مبناي این تفکرات، انسان (مدیران و کارکنان یک نهاد)، 

رسد. از این رو، در این تفکرات، ها و اقدامات، به مقصود خود میادي و معنوي از فعالیتبا ایجاد رضایت م
یابی به تعالی و کرامت انسانی، وجود ندارد. بر اساس هاي بیشتر و اهداف فراتر نظیر دستنیازي به فعالیت

هاي هادي)، تمامی ارزشعنوان مبدع و مروج تفکر مدیریت جها و مبانی فکري مقام معظم رهبري (بهاندیشه
ي مقدس جهاد، باید در مدیریت، مدنظر قرار گیرد. بنابراین، مدیریت جهادي، برآیند اسالمی موجود در واژه

 مکاتب مدیریتی در چارچوب نظام ارزشی مورد تاکید اسالم است. 
هاي ی و ارزشهاي مدیریتمدیریت جهادي، وراي یک مکتب یا نظریه مدیریتی، حاصل جمع مکاتب و نظریه

الهی است. در مدیریت جهادي، تمامی معیارهاي کارایی و اثربخشی مورد نظر مکاتب مدیریت مورد توجه 
ي مقدس جهاد، در محوریت و ها، الزم است نظام ارزشی اسالم، در حد و اندازه واژهاند و عالوه بر آنبوده

 ها، قرار گیرد.ها و سازمانها و اقدامات مدیران، مدیریتمرکزیت برنامه
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واژه مدیریت جهادي از دو جزء مدیرت و جهاد تشکیل شده است، که در ادامه به توضیح هر یک از این دو 

 جزء پرداخته شده است:
 الف) مدیریت: 

 تا کنون تعاریف متعددي براي مدیریت ارایه شده است، که برخی از آنها عبارت است از:
ریزي، سازماندهی، بسیج منابع و کارآمد منابع مادي و انساتی در برنامهکارگیري موثر و مدیریت، فرآیند به

یابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول امکانات، هدایت و کنترل است که براي دست
فراگرد هماهنگ سازي فعالیت هاي "]. از نظر دانلی و همکارانش مدیریت عبارت است از 9گیرد [صورت می

 ].12["و گروهی در جهت هدف هاي گروهی  فردي
هاي سازمانی، بازي کردن ها، براي تحقق هدفي افراد و گروهوسیلهمدیریت، یعنی کار کردن با افراد و به   

 ].2گیرنده و رابط، براي اعضاي سازمان [نقش رهبر، منبع اطالعاتی، تصمیم
ي یک جامعه (تمدن)، است و بدیهی بر بافت سازندههاي حاکم ي رهبري و مدیریت، تابعی از ارزششیوه   

ي یک جامعه، خود نوع خاصی از نظام ارزشی، ساخت است که، چگونگی ماهیت عناصر تشکیل دهنده
 کند.فرهنگی و شیوه خاص مدیریت را اقتضا می

 :ب) جهاد
معناي توان و طاقت و جهاد در لغت، از ریشه جهد و جهد و به معناي مشقت و زحمت است و همچنین، به

رود. جهد، اشاره به مشقت و جهد اشاره به تالش فراوان دارد و گفته شده است که جهد کار میسختی نیز، به
اي خاص از ترین معناي اصطالحی جهاد، گونه]. همچنین، مهم7شود [کار گرفته میتنها در مورد انسان، به

ها، است و با هدف هاي دیگر انسانه خدا با جان، مال و داراییتالش است که همراه با مبارزه کردن در را
 پذیرد. هاي متعالی انسانی و اسالمی و برپا داشتن شعائر یا دفاع از آن، صورت میگسترش و اعتالي ارزش

-که از واژه جهاد در قرآن کریم بر میچههاي کلیدي در ادبیات دین مبین اسالم است. آنجهاد، یکی از واژه
ید، این است که جهاد، تالش و کوشش مستمر در برابر دشمن درونی و بیرونی با نیت ثواب و خیر دنیوي و آ

هاي دین مبین اسالم است. در مکتب اسالم، جهاد هم داراي بعد فردي و ها و وعدهاخروي بر اساس ارزش
بیرونی و مبارزه قاطع با دشمن مبارزه مستمر با نفس و هواي نفسانی است (منظر مدیران) و هم داراي بعد 

 بیرونی است (منظر ساختار و سیستم).
. جهاد، یعنی تالش و 1هاستجهاد، به معناي هر گونه کوشش در راه خدا و تالش براي انجام نیکی   

ي قدمت بشریت دارد. معنی کوشش وسیعی است که قدمتی به اندازههاي واال. جهاد، بهکوشش در راه ارزش
اعتقادي، خودآگاهانه، همه جانبه، همگانی و همیشگی است. جهاد، چه در سطح خرد و چه در  جهاد تالش

 سطح کالن از انگیزه هاي درونی افراد سرچشمه می گیرد.
اي از قضاوت معمار بزرگ جمهوري اسالمی ایران و جهاد حضرت امام خمینی ره  بیان نمونه ،در این رابطه

جهاد شمایل دنیاي آزادي و استقالل و عرصه کار و تالش و پیکار بر "یند: فرما رسد که می نظر می کافی به

 181 صفحه ،14جلد نمونه تفسیر 1
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هاي خالصانه  توشه را باید مرهون تالش این ره ،بدیهی است]. 1[ "علیه فقر و تنگدستی، رذالت و ذلت است

 .کارکنان، کارشناسان و مدیریت اثربخش با روحیه جهادي دانست

 مفهوم مدیریت جهادي -2-1

اي است همزاد انقالب اسالمی که آثار مبارك آن در فرازهایی از دوران دفاع مقدس ي، مقولهمدیریت جهاد
هاي برجسته آن اداي تکلیف و و خصوصاً نهاد جهاد سازندگی ظهور و بروز کرده است. فرآیندي که از واژه

از اسالم ناب محمدي هاي حکومتی، برآمده ي الهی در جهت تشکیل، حفظ و تحکیم پایههم راستایی با اراده
 (صلی اهللا علیه و آله)، بوده است. 

 در ،1393 سال شعار در رهبري معظم مقام توسط آن ساختن مطرح از پس که جهادي، مدیریت مفهوم براي
 برخی بین، این در اما است. نشده ارایه اجماعی تعریف گرفت، قرار بررسی و بحث مورد علمی، جوامع بین

به موارد زیر اشاره  توانمی مثال طوربه که نمایند ارایه مدیریتی، شیوه این از را تعاریفی که اندنموده سعی
 کرد:
 شتاب داراي و بلند هایی گام با ناپذیر، خستگی خدا، به ایمان و عشق با است مدیریتی جهادي مدیریت •

 سوي به و گذرد می دیگري از پس یکی رو،پیش موانع از خود، شناسی دشمن و بصیرت با که مدبرانه
 ].10رود [ می پیش به اسالمی تمدن ایجاد

هاي دسته جمعی، مبتنی بر مبارزه، نه صرفاً مدیریت جهادي یعنی علم و هنر رهبري و کنترل فعالیت •
هاي علمی، سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و... در جهت نیل به در عرصه نظامی، بلکه در تمامی عرصه

 ].14سیستم و رفع موانعی که در رسیدن به آن وجود دارد [اهداف راهبردي و کالن یک 
، ارتباطات، ریزي، سازماندهی، نظارت و کنترل، انگیزشکه مبتنی بر برنامه مدیریتیبه عبارت دیگر،  •

مدیریتی بر گرفته از مدیریت اسالمی است مدیریت جهادي نام دارد.  گیري جهاديهدایت و تصمیم
 است.هاي آن ترین مولفهمی داشتن مردم، که در آن تعهد از محوريو با هدف قرب به خدا و گرا

دارد، کالبد آن با پوشاندن لباس شریعت بر پیکر مدیریت صوري » روح«و یک » کالبد«این نوع مدیرت، یک 
شود، و روح آن، نیت قلبی ناشی از ایمان مدیر است که به نبوت و ظاهري دنیوي جاري و امروزي حاصل می

 گردد.، باز میو والیت
هاي جانی، انسانی و پشتیبانی نهادي با تجدید در ساختارهاي مدیریت جهادي از طریق تلفیق سرمایه

شود. عوامل موفقیت مدیریت جهادي، بلوغ روحی، هاي جدید، میها و فرصتاجتماعی موجب خلق ظرفیت
برداري درست از امکانات در جهت توسعه شایستگی، توانایی تشخیص نیاز، لیاقت اداره امور و استفاده و بهره

هاي اجتماعی است. مدیریت جهادي به این مهم توجه داشته و از آن در جهت رشد مادي و معنوي سرمایه
 ].19کند [ها و تولید سرمایه اجتماعی استفاده میکرامت و شخصیت انسان

 
  :هاي مدیریت جهادي در دو بخشمجموع اطالعات و آگاهی

 اطالعات فنی و مهارتی در زمینه تخصصی مدیریت.. 1
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 شود.ها، خالصه میها و ارزشهاي مربوط به بینش. آگاهی2

هایی است که یک مدیر الیق از آنها برخوردار است. عالوه بر ها بخشی از آموزشالبته، این نوع از آگاهی
 یابد.ي بروز کار و ابتکار، بروز میاین، مدیریت جهادي در بستر مناسب، با فراهم شدن شرایط الزم برا

ي الهی به ي الهی و بر اساس نقشهآوري و هم جهت با ارادهمدیریت جهادي با بهره گیري از ابزار علم و فن
پردازد. پیروزي انقالب اسالمی ایران، تجارب دوران دفاع مقدس و سازندگی روستاها و تمشیت امور می

ر سطح کشور و حتی پیروزي مقاومت حزب اهللا لبنان در برابر رژیم صدها موفقیت علمی و عملی دیگر د
 ].11هاي سنگین و پیچیده است [گر کارآمدي مدیریت جهادي در عرصهمسلح صهیونیستی، همه بیان

 در. آموخت باید کار ضمن را دیگر بخش و گرفت فرا آموزش طریق از توانمی را مدیریت دانش از بخشی
 در هااندوخته بستن کار به موجب که بخشی و مدیریت علم شود،می گرفته فرا آموزش با که بخشی واقع

 مدیریت. دانست مدیریت هنر نوع از توانمی را جهادي مدیریت. است مدیریت هنر شود،می گوناگون شرایط
 مجموعه در تامل با اگر. گرفت شکل ایران در اسالمی، انقالب پدیده ظهور با که است توانستن هنر جهادي،

 خالقیت محصول مدیریتی، رویکرد این که یابیممیدر بیافکنیم، نظري جهادي مدیریت آوردهايدست
 حفظ به که بودند مدیریتی جدید رویکرد گزارانبنیان ایمان، و علم بال دو با که بود جوانی اندیشمندان

 تفکر اندیشه، مبناي بر عمل به تعهد متضمن که نگرشی. داشتند نظر ،1357 سال در انقالب آوردهايدست
 ].6[ بود مداوم و منظم ریزيبرنامه به راسخ عزم نگر،آینده
 اسالمی و ایرانی مدیریتی سبک یک عنوانبه را خود اثربخشی و کارآیی تواندمی زمانی جهادي، مدیریت   
 . باشد داشته سزاییبه تاثیر سازمان عملکرد بهبود روي بر بتواند که دهد، نشان خوبی به

 ایفا اساسی نقش هاسازمان موفقیت در تواندمی که است هاییویژگی و خصوصیات واجد جهادي، مدیریت   
 دین پیشوایان توسط شده گرفته کاربه هايشیوه و نظرها ها،دستورها، توصیه بطن در ها،ویژگی این نماید.
 نیاز ها،سازمان در آنها کردن کاربردي و سازمانی سطوح در آن از استفاده براي ولی دارد، عینی وجود و حضور

 ].17دارد [ پژوهش و مدیریت نظرانصاحب بینیکم خود و هراس از دور و گامانهپیش کار به
هاي اطالعات علمی داخل کشور (نظیر پایگاه اطالعات علمی جهاد بر اساس جستجویی که در بانک   

انجام  1393، تا اسفندماه ،)ایرانیان و... علمی نشریات کشور، گنجینهدانشگاهی، سیویلیکا، بانک اطالعات 
اي انجام نشده شده است، در زمینه طراحی الگوي مدیریت جهادي، تا کنون هیچ مقاله، کتاب و پایان نامه

ها و مقاالت متعددي ها و کارکردهاي موضوع مدیریت جهادي، سخنرانیاست. البته در خصوص ضرورت
هاي مدیریت و فرهنگ ترین مجموعه این حوزه، مربوط به مجموعه مقاالت همایشکه منسجم وجود دارد

 جهادي است.
 کشاورزى جهاد وزارت سوى از جهادى فرهنگ و مدیریت عنوان با همایشى ساالنه ،1386 سال از ایران، در

 و رسیده چاپ به مقاالت مجموعه هايکتاب قالب در نیز هاهمایش این برتر مقاالت ].16است [ شده برگزار
اي تدوین نشده است و است. البته در خصوص ارایه مدل مفهومی، مقاله گرفته قرار گرانپژوهش اختیار در

 اند.بوده جهادي مدیریت عملکردي هايمولفه ها وضرورت خصوص اکثر این مقاالت در
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 پیشینه تجربی مدیریت جهادي -2-2

 گذشت هاي خود را نمایان کند. باخوبی، شایستگیدفاع مقدس، توانسته است بهمدیریت جهادي، در دوران 
 و مشعشع دوران یک مقدس، دفاع دوران که است تبیین و فهم قابل خوبیبه امروزه، جنگ، پایان از هاسال

 و هاسرمایه از بسیاري که است فهم قابل مطلب این نظر، اهل براي امروز و است ایران ملت تاریخ در نورانی
 این گیرد قرار توجه مورد باید که اي نکته .گردد بازمی مقدس دفاع به ها، سال این در ایران ملّت هاي داشته
 آن، آوردهايدست از گونهاین امروزه که بوده است مدیریتی نوع چه مقدس، دفاع مدیریت اساساً که است

 دیده بسیار تاریخ، در. است آن مدیریت بحث  جنگ، مطالعه قابل ابعاد از یکی  . شود می گفته ها سخن
 از جنگ طرف یک کهآن رغم به یا اندریخته فرو ضعیف، هاي ملت برابر در بزرگی هاي قدرت که شود می

 و تجهیزات از نظر دسترسی به سالح، عراق، و ایران جنگ .اندمانده ناکام کردند، استفاده پیشرفته هاي سالح
 وضعیت که دارند آن از اکنون، حکایت چه و گذشته در چه ها، تحلیل       همه و بود نابرابر امکانات، جنگی

 ملّت نفع به جنگ، همین ولی نبوده است. مقایسه قابل بود، حمایت مورد جهت هر از که دشمنی با ایران
 آن راس در که مدیریتی شود؛ می برجسته جنگ مدیریت که جاستاین. رسید پایان به و خورد رقم ایران

 در مدیریت ... .و ها گردان و ها لشکر و ها قرارگاه هاي فرمانده دیگر سطوح در و داشتند قرار) ره(امام حضرت
 گرفته قرار رهبري تاکید مورد اخیر هاي سال در مدیریت همین و است جهادي مدیریت مقدس، دفاع دوران
 . است
 مدیریت اگر و است جهادي مدیریت امروز، جامعه براي جنگ ماندگار میراث که معتقدند گران،تحلیل   

 جهادي مدیریت پرتو در. شد نمی تبدیل مقدس دفاع به گونهاین ما جنگ بدون شک، نبود، جهادي ما جنگ
باید براي  موضوع این و گرفت صورت برداري بهره ترینبیش امکانات، ترینکم از و شد خلق حماسه که بود

 نظامی جامعه، و اجتماعی اقتصادي، سیاسی، هاي عرصه يهمه در جهاد، چراکه گیرد؛ قرار الگو مدیران ما
ي جهاد . همچنین، در عرصه1هاست حوزه همه در متحدانش و دشمن با ما منازعه يعرصه و دارد ادامه

ي بار آورده است. جهاد سازندگی، با توجه به نحوهآوردهاي عظیمی، بهسازندگی مدیریت جهادي دست
ها، در تمامی هاي خاصی دارد که درجایی دیگر اتفاق نیفتاده است. این ویژگیتشکیل و فعالیت خود، ویژگی

ارکان جهاد از جمله نظام مدیریتی جهاد نیز تحقق یافته است. مدیریت جهادي، متاثر از فرهنگ جهادي 
توان ي مدیریت جهادي، میهاصورت یک رفتار در جهاد سازندگی بروز نموده است. از ویژگیاست که به

کوشی، احساس رضایت از خدمت به مردم، رعایت شئونات اسالمی و پذیري، پرکاري و سختمسئولیت
ها مورد دیگر را نام برد. مدیریت جهادي، از طریق شناخت و به اخالقی در رفتار با ارباب رجوع، اخالص و ده

گیري، مبناي محوریت جامعه روستایی در فرآیند تصمیمهاي نهفته و پشتیبانی نهادي بر فعل رساندن ظرفیت
که تقویت باورها هاي اقتصادي و اجتماعی را فراهم آورده است. ضمن اینها در عرصهبسترهاي مشارکت آن

هاي دینی و اعتماد عمومی به نهاد جهاد سازندگی به این هدف، کمک کرده است. همچنین، از طریق و آموزه

 ،مقدس دفاع دوران در جهادي مدیریت سپاه، در فقیه ولی نماینده مشاور 1
www.hamshahrionline.ir/details/272913/opionions/ localviewpionts 
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ها مالی و انسانی و پشتیبانی نهادي با تجدید در ساختارهاي اجتماعی موجب خلق ظرفیتهاي تلفیق سرمایه

هاي جدید، براي مشارکت در جامعه روستایی شده است؛ چرا که مدیریت جهادي، راهبرد ماندگار و فرصت
 ].4مبتنی بر مشارکت را براي بهبود وضعیت زندگی جامعه روستایی مطمع نظر دارد [

 
 پژوهششناسی روش -4

ي الگوي مفهومی مدیریت دنبال طراحی و توسعهاي است. زیرا، بهاین پژوهش، از نظر نوع هدف توسعه
اسالمی، است. همچنین، نوع روش تحقیق مورد استفاده، از  -جهادي متناسب با شرایط بومی و ملی ایرانی

هاي اند که با ترکیب روشگران در طی این مطالعه، سعی کردههاي کیفی است. چراکه، پژوهشنوع روش
هاي کلیدي مفهومی مدیریت جهادي را شناسایی و به ، ابعاد و مولفه2و نگاشت شناختی 1هاي نرمسیستم

 الگوي مفهومی مورد نظر دست پیدا کنند. 
نظران و خبرگان علم صاحب شامل پژوهش، آماري يجامعه رو، براي اجراي روش انتخاب شده،از این   

نمونه آماري . اسالمی، تسلط داشته باشند، انتخاب شده است-بر شرایط ملی و بومی ایرانیمدیریت که 
نفر  5الذکر، است.  فوق شرایط با قضاوتی گیرينمونه صورتمورد نظر به خبرگان از نفر 7پژوهش نیز، شامل 

مدیریتی کشور مشغول  هايکه پس از جنگ، در سمت اندبوده دوران دفاع مقدس فرماندهان از این افراد، از
 نظرانها نیز، صاحبنمونه از نفر دیگر 2 هستند. جهادي مدیریت هايمصداق از اند و در نتیجه،خدمت شده

هاي انجام شده با این افراد و اند، که با توجه به اشباع نظري مصاحبهکشور در رشته مدیریت بوده دانشگاهی
 تعداد نمونه مورد تایید است.هاي عمقی با ایشان، کفایت بحث در مصاحبه

 
 هاي پژوهشیافته -5

هاي دیدگاه در ادبیات علم مدیریت کشور و همچنین تعدد به روشن نبودن مفهوم مدیریت جهادي توجه با
و  نرم هايسیستم شناسیاز ترکیب روش گیريبهره با تا است نیاز در خصوص این مفهوم، نظرانصاحب

-تغییر این مفهوم هايایده مساله، موقعیت از که شناختی درنظرگیري با هاي شناختی خبرگان،ترسیم نقشه
 این مبناي بر گردد. حاصل هادیدگاه تمامی شناخت از استفاده ایجاد و توسعه مدل آن با و شناسایی شده

 با حال، عین در و باشند مطلوب فکري هايجناح تمامی براي که است هاییایده رسیدن به هدف، شناخت،
-دیدگاه سازش فرآیند کار، در واقع، این. باشد پذیرامکان مساله، موقعیت و اجتماعی سیاسی شرایط به توجه
 هايدیدگاه وجود رغمبه افراد، يهمه که بپردازد موقعیت در تغییر نوعی ایجاد که به است مختلفی هاي

 یک بهبود و تغییر بر عالوه که گردد حاصل گروهی یادگیري نوعی آن، بر عالوه و پذیرا بوده را آن متفاوت،
 در تغییرات این بشود. نیز نفعانذي از هریک هايایده چارچوب بر بازتابی ایجاد به زا منجرمساله موقعیت
 .پذیردمی صورت هانگرش ها وفعالیت ساختار،

1 Soft System Methodology 
2 Cognitive mapping 
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 وجود اجماعی تعاریف، این به نسبت که اندکرده ارایه شناسیروش به نسبت متعددي تعاریف گران،پژوهش

-روش مدیریتی، و انسانی مسایل حل براي مرسوم هايشناسیروش میالدي، 70 يدهه از پیش تا. ندارد
 گرا،اثبات اجتماعی علم اساس بر است. گراییاثبات پارادایم ها،آن مبناي که اندبوده سخت، هايشناسی

ثابت،  اجتماعی واقعیات اساسی الگوهاي و کنندمی پیروي جهان در طبیعی نظمی از اجتماعی، رویدادهاي
 دارد قرار جبرگرایانه روابط تاثیر تحت که داندمی طلب، لذت و عقالیی موجودي را انسان دیدگاه، این هستند.

 توسط انسان اعمال بهتر، عبارتبه ندارد. کنترلی هاآن بر که است شرایطی معلول هاآن رفتار و هاانسان و
 هايشناسیروش اصطالح به که ها،شناسیروش این. است بینیپیش قابل و گرفته شکل بیرونی نیروهاي
 سیستماتیک و ابزارمحور رویکردي از و بوده علمی و مهندسی اصول بر مبتنی شوند،می نامیده  سخت،

 یکسانی هايبرداشت در آن، افراد که است ايساده هايسیستم مناسب شناسی، روش این. برخوردار هستند
 مدارمساله هايموقعیت با مرتبط که مدیریتی، و انسانی مسایل حل براي که،حالی در دارند. مساله موقعیت از

 روشی که شوندمی نامیده نرم هايشناسیروش ها،نوع روش این است. متفاوتی شناسیروش به نیاز است،
 که است مداريمساله هايموقعیت با مواجهه آن هدف و بوده محور مساله و سیستمیک تفسیري، نگر، کل
-شناسیروش ترینموفق از یکی .است گرفته شکل مند،هدف اقدامات و متناقض هايبینی جهان اساس بر

 چکلند پیتر توسط میالدي، 70 يبار در دهه نخستین براي که نرم، است هايسیستم شناسیروش نرم، هاي
 استفاده هاییسیستم در پژوهیاقدام رویکرد از شناسی،روش این. شد ابداع لنکستر، دانشگاه در همکارانش، و

-ذي و گرپژوهش پژوهی،اقدام در. اندشده یکپارچه واقعی دنیاي مسایل با پیچیدگی، بر عالوه که کندمی
 مساله موقعیت بهبود به منجر که دارند اقداماتی انجام در سعی و کنندمی مداخله مساله، موقعیت در نفعان،

 ].5[گرددمی
هاي نرم استفاده شناسی سیستمهاي پژوهش، از روشمنظور تشریح یافتهبر این اساس، در این بخش، به   

 ترتیب مراحل زیر توصیف کرده است:هاي نرم را بهشناسی سیستمشده است. چکلند، روش

 
 ]28هاي نرم [شناسی سیستمي روشگانهمراحل هفت -1شکل 
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هاي نرم، به شرح زیر  شناسی سیستمطور که در شکل فوق نشان داده شده است، مراحل اصلی روشهمان
 است:

 رود داراي چالش باشد؛تعریف موقعیتی که گمان می -1
 گران (از طریق نگاشت، تصویر غنی شده و ...)؛بیان موقعیت توسط کنش -2
 سیستم مرتبط باشند؛انتخاب مفاهیمی که ممکن است با فعالیت  -3
 هاي مفهومی در یک ساختار ذهنی؛آوري مدلجمع -4
 کارگیري این ساختار براي کشف موقعیت در دنیاي واقعی؛به -5
 تغییرات: تحلیل عملی و مطلوب براي موقعیت مورد نظر (حل مساله)؛  -6
 اقدام: اجراي فرآیندهاي تغییر. -7

هاي نرم، بایستی در دو فضاي شناسی سیستمگانه روشمراحل هفتبر این اساس، چکلند، معتقد است که 
، در 7و  6و  5و  2و  1که در شکل فوق نشان داده شده است، مراحل طوراصلی جداگانه اجرا شوند. همان

، در فضاي تفکر سیستمی مرتبط با دنیاي واقع اجرا 4و  3دنیاي واقعی مرتبط با مشکل و همچنین  مراحل 
 شوند.می

 رود داراي چالش باشد:تعریف موقعیتی که گمان می رحله اول:م
داراي چالش و  رودمی گمان که است موقعیتی تعریف نرم، هايسیستم شناسیروش از مرحله نخستین   

بندي آن در خصوص مساله و چالشی اي و جمعهاي مطالعات کتابخانهبرهمین اساس، یافته .باشد دارمشکل
 دنبال حل آن است، در این بخش ارایه شده است. بهکه مدیریت جهادي 

 ماشینی شکلبه را  انسان جهان، با یک نگاه و فلسفه اومانیستی، بر حاکم غیرالهی اجتماعی هاي نظام   
. گیرد می صورت بیرونی، جبر يواسطهبه بلکه خود اختیار با نه نیز وي انسانی اعمال که آورد می در متحرك

 که است این اسالم بزرگ امتیاز که بودیم گفته اول از ما"شهید بهشتی فرموده است: در همین زمینه 
 را ها انسان تا کوشد می که است اسالمی تشکیالتی. بسازد را ها انسان انسان، هاي آزادي حفظ با خواهد می
 مدیریتی سیستم اجتماعی، نظامات این تاثیرگذارترین ]. از2[ "بسازد قالبی را انسان که این نه کند سو هم

 دلیلبه اگرچه،. ]13است [ دوانده ریشه نیز ایران کشورمان حتی و جهان تمام در اکنون هم که است غرب
 سیستم در غرب اداري نظام ظاهري کارآمدي عمالً تفکر، این خاستگاه با ایران فرهنگی عمیق هاي تفاوت
 که اسالمی انقالب هاي ملت ایران در آرمان با اساساً غیرانسانی، کارآمدي این آیا اما شود. نمی دیده ما اداري
 به تنها افراد آن در که کارآمدي به نیل آیا است؟ سازگار است،) ص( محمدي ناب اسالم هاي آموزه از منبعث
-وظایف شدن شرطی و یا ساختاري (مانند ترس از دوربین هاي حفاظتی مدار بسته) و قانونی اجبار ي واسطه

به  کمال انسان ها و رشد براي را فضا الگو این آیا است؟ مطلوب اسالمی دیدگاه از دهند، می انجام را شان
هاي مدیریتی که در زمان تدوین آنها هیچ توجهی به کند؟ آیا الگوها و نظریه می آماده را سمت پروردگار 

تواند در این کشور مورد ه است، میشرایط اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی، سیاسی و اقتصادي کشور ایران نشد
 استفاده قرار گیرد و مسایل آن را حل کند؟
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 گران:بیان موقعیت  توسط کنش  مرحله دوم:

 گیرندگانتصمیم و گرانکنش توسط دارمشکل موقعیت بیان نرم، هايسیستم شناسیروش از مرحله دومین
 سه این نماید. استفاده تحلیل دسته سه از تواندمی گرتحلیل موقعیت مساله، بهتر درك منظوربه .است کلیدي
 محقق خودمداخله، تحلیل در. دارند نام سیاسی، تحلیل و اجتماعی ، تحلیلخودمداخله تحلیل ترتیب به دسته

-نقش بررسی به هدف، این به براي رسیدن  و پردازدمی موضوع و صاحبان مجریان کارفرمایان، شناسایی به
 بیشتر زیرا شود.می پرداخته مساله موقعیت اجتماعی واقعیت به تحلیل اجتماعی، در. پردازد می سازمانی هاي

 دارند. همچنین، تحلیل احساسات و فرهنگی هنجارهاي در ریشه و نیست انسانی منطقی هايفعالیت محرك
 است نیاز سیاسی تحلیل بر این اساس، به بگذارد. تاثیر تصمیم، یک اجرا نشدن اجرا یا بر تواندمی    سیاسی

 .]5گردد [ شناسایی درستی به توزیع قدرت و قدرت ارکان آن بر اتکا با تا
خودمداخله،  برهمین اساس، براي بیان موقعیت مفهوم مدیریت جهادي و تحلیل آن در سه دسته تحلیل   

مختلف دولتی که هاي نفر از مدیران بخش 7هاي عمیقی با مصاحبه سیاسی، از تحلیل و اجتماعی تحلیل
اند، استفاده شده است. در نتیجه، موقعیت مدیریت جهادي را با کار بردهرویکرد جهادي را در مدیریت خود به

 توان به صورت زیر بیان کرد:گران آن، میاستفاده از تحلیل کنش
 بومی الگويانتخاب؛ بر این اساس،  یک نه و است ضرورت در دنیا یک مدیریت الگوهاي سازيبومی«    

-نام جهادي مدیریت گردیم،می آن دنبالما به که اسالمی ایران کشور جمهوري شرایط با مدیریتی منطبق
 . است شده گذاري

 بومی الگوي یک یافتن در ناتوانی توانهاي کشور را میمدیریتی سازمان هايناکامی از بسیاري علل   
 به شدن نیز در حوزه هاي مختلف مدیریتی، نزدیک ما هايکامیابی و هاموفقیت از بسیاري دلیل و دانست

 يجمله از که دارد سازيبومی این از بسیاري هايتجربه کشور ایران حاضر، حال در. است بومی مدل یک
 تجربه جهاد سازندگی، يتجربه انقالب شکوهمند اسالمی، هشت سال دفاع مقدس، تجربه به توانمی هاآن

 هايبا الگو کارها این واقع، در. کرد اشاره مرزي و غیره برون هايفعالیت تجربه زده، زلزله مناطق بازسازي
 است. گرفته صورت ایران کشور خاص الگوهاي با بلکه است، نشده انجام مدیریت جهانی، رایج
 مدیریتی الگوهاي با. کند پیدا را خود مدیریتی الگوي که ندارد این جز راهی پیشرفت براي کشور ایران   

 هايساخت زیر با غربی، الگوهاي که است آن علّت،. کرد حاصل موفقیتی تواننمی اي و تقلیدي،عاریه
 که است غرب در مدیریتی الگوي یک بوروکراسی، مثال، براي .ندارند سازگاري ایرانی، باورهاي و اجتماعی

 یک به تبدیل ایران، در بوروکراسی همین که،حالی در است؛ شده هاآن اداري نظام در کنندهتسهیل به تبدیل
 .است شده ایرانی هاي سازمان اداري نظام در بزرگ مانع
هاي ایرانی براي سازمان هم مدتیکارکرد بلند هیچ نداشته باشند، خوانیهم ما باورهاي با الگوها این وقتی   

 در امام(ره)، حضرت .مسایل را حل نمایند کنند و برخی جلوه خوب ظاهر در است ممکن که چند هر ندارند.
 جهادي مدیریت اگر هم مدیریت بحث در. است تایید موجب تصور چیزي فرمودند که فقیه والیت بحث
 .»نیست زیادي استدالل به نیاز و است آن تایید بر دلیل خود شود، تصور
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 انتخاب مفاهیمی که ممکن است با فعالیت سیستم مرتبط باشند:  مرحله سوم: 

-یها وارد مستمیس ايیو به دن شودمیخارج  یواقع ايیهاي نرم از دنستمیس یشناس، روشمرحله نیدر ا
]. 28است [ یشناسروش مرحله نیزتریچالش برانگ کهداند یاي مشهیر فیگام را گام تعر نیا ،چکلند .گردد
که  دینما یبررس ايگونهله را بهاهاي قبل، مسبا استفاده از اطالعات گام یستیگر بالیتحل ،سوم يمرحلهدر 
 . است شده جادیا یارتباط مناسب یستمیس ايیو دن یقیحق ايیدن نیحاصل شود که ب نانیاطم

جهادي انتخاب مفاهیمی که ممکن است با موضوع توسعه مفهوم مدیریت منظور ي حاضر، بهدر مطالعه
از موضوع پرداخته شده است. این تصویر غنی شده با تکنیک  1به استخراج تصویر غنی شده ،مرتبط باشند

 2ابتدا محققین نقشه شناختی دست آمده است. براي این منظور،شرح زیر، بهشناختی و مراحل آن، بهنگاشت
به  CATWOEاند و سپس با استفاده از تحلیل خبرگان را در قالب دو جناح فکري مختلف ترسیم کرده

  اند.سازي آن پرداختهغنی
سازي رسمی است که شامل قواعدي براي گسترش و توسعه خود است. شناختی، یک تکنیک مدلنگاشت   
گیرد که هدف آن درك ]، نشأت می32[ 3ي مفهومی فرديهاي شناختی، از نظریهي رسمی نقشهپایه

 ها از دنیاي پیرامون خود، با مدیریت و کنترل آن است. نسانچگونگی معناسازي ا
نظران علوم اجتماعی و مدیریت ارایه شده است که شناختی توسط صاحبدر مجموع، سه روش نگاشت   

در پژوهش حاضر، از روش نگاشت  ]. 34[ 6و نگاشت معنایی 5، نگاشت مفهومی4اند از نگاشت علّیعبارت
هاي منظور کشف ایده یا فکر خبرگان، بدون محدودیتروش نگاشت معنایی، بهمعنایی استفاده شده است. 

 . شودکاربرده میساختار اضافی، به
هاي شود و به سمت باال در جهتساخت یک نقشه معنایی با قرار دادن ایده اصلی در مرکز صفحه آغاز می

اي که ساختاري سازمان یافته و رو به رشد، شامل واژگان و تصاویر کلیدي را گونهیابد، بهامه میمختلف اد
ي )، مرتبط با کلمه8تفکر/ایده (کلمه خرد 10الی  5)، حدود 7کند. اطراف ایده اصلی (کلمه مرکزيایجاد می

مرکزي براي مرحله بعدي کشیدن عنوان کلمه شوند. سپس هر یک از این کلمات خرد، بهمرکزي کشیده می
 يطور که در شکل زیر نشان داده شده است، نقشههمان دیگر، عبارت ]. به19شوند [نقشه انتخاب می

 .دارد مانند، درخت هاییشاخه با اصلی یا مرکزي مفهوم یک معنایی

1 Rich Picture 
2  Cognitive Maps (CM) 
3 Personal Construct Theory 
4 Causal mapping 
5 Concept mapping 
6 Semantic mapping 
7 Central word 
8Child word 
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 ]34نقشه شناختی حاصل از نگاشت معنایی [ -2شکل 

پس از انجام  منظور استخراج تصویر غنی شده از مفهوم مدیریت جهادي،بهدر این پژوهش، بر همین اساس، 
نظران (تا حد کفایت نمونه)، نفر از خبرگان و صاحب 7هاي عمقی و نگاشت شناختی با مجموعاً مصاحبه

هاي مصاحبه ترسیم اي در خصوص طراحی الگوي بومی مدیریت جهادي در جلسههاي شناختی جداگانهنقشه
ور اول در مجموع دو نوع دیدگاه و جناح فکري مختلف در این زمینه حاصل شد. بر اساس شد که در د

نظران هاي فکري، بر اساس نوع نگرش متفاوتی است که صاحببندي جناحهاي انجام شده، این طبقهبررسی
در این مرحله  به عبارت دیگر،هاي دولتی)، دارند. دانشگاهی با خبرگان و مدیران عملیاتی (شاغل در دستگاه

نفر از خبرگان مورد مطالعه با روش تحلیل محتوا، بررسی شد و با  7شناختی ها و نقشهاز پژوهش، پاسخ
هاي شناختی براي دو جناح هاي بین گفتمان خبرگان، در نهایت نقشهها و واگراییگراییتجزیه و تحلیل هم

 دست آمد.فکري مختلف، به
تر ابعاد مختلف مساله، از منظرهاي مختلف، با استفاده از روش تحلیل کاملمنظور تشریح در ادامه، به

CATWOE ، عنوان یک سیستم مدیریتی، مورد تحلیل سازي مدیریت جهادي بهابعاد مرتبط با مساله، پیاده
 قرار گرفت. 

مدل که مرتبط با کل سیستم بوده است، بر اساس   CATWOEهاي تحلیل هاي مربوط به مولفهیافته
 اند از :فوق عبارت

C 1 (ذي نفعان)نفعان (سود برندگان) و قربانیان سیستم چه کسانی هستند؟ در پاسخ به این  : عامالن، ذي
گیرند و همچنین ها که با سبک مدیریت جهادي تحت مدیریت قرار میتوان کارمندان سازمان سوال می

نفعان این سیستم عنوان ذيشوند را بهجهادي اداره میهایی که با سبک مدیریت مخاطبان و مشتریان سازما
 تعریف نمود.

1 customer 
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A 1 در پاسخ به این سوال نیز می کنندگان در سیستم چه کسانی هستند؟(بازیگران): بازیگران و مشارکت-

ریزي، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، توان مدیران جهادي که با سبک مدیریت جهادي، وظایف برنامه
 عنوان بازیگران این سیستم تعریف کرد.دهند، بهو رهبري و کنترل خود را انجام می هدایت

 
 ]CATWOE ]30اجزاي تحلیل  -3شکل 

 
T 2 گیرد). چه شود (مورد پردازش قرار می(فرآیند پردازش و تبدیل): چه چیزي توسط این سیستم تبدیل می

ي اصلی مدیریت براي توان پنج وظیفهپاسخ به این سوال میشوند؟ در هایی تبدیل میهایی به چه ستادهداده
تواند ریزي، سازماندهی، بسیج منابع، رهبري و کنترل، که میتحقق کارایی و اثربخشی که شامل برنامه

ي این هاي مورد انتظار نماید و همههاي سازمان را دریافت نموده و با این فرآیند تبدیل به خروجیورودي
 عنوان فرآیند پردازش این سیستم تعریف کرد.شود را بهها اعمال میویکردي جهادي در سازمانمرحله  با ر

W 3  توان مبانی و اصول موجود در (جهان بینی): جهان بینی سیستم چیست؟ در پاسخ به این سوال می
بینی این  منابع اسالمی شامل قرآن کریم، سنت معصومین (ع)، اجماع علماء و عقل را به عنوان جهان

 سیستم تعریف کرد.
O 4  (مالک): مالک سیستم چه کسی است؟ چه کسی قدرت متوقف کردن سیستم را دارد؟ در پاسخ به این

گذاران سازمان و در بخش دولتی واحدهاي توان در بخش خصوصی صاحبان سهام و سرمایهسوال می
 تعریف کرد. عنوان مالکان این سیستمباالدستی مدیران جهادي و دولت را به

1 Actors 
2 Transformation 
3 Weltanschauung 
4 Owner 
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E 1 بایست در نظر گرفته شوند؟ در پاسخ به این سوال هاي محیطی می(عوامل محیطی): چه محدودیت
آوري، مانند ، عوامل سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فنPESTتوان با استفاده از مدل تحلیل محیطی می

کارکنان، لزوم در نظر گرفتن منفعت کمبود آگاهی مخاطبین در مورد اهداف متعالی مدیریت جهادي، مقاومت 
 عنوان عوامل محیطی این سیستم تعریف کرد.اقتصادي از طرف مالکان را به

هاي انجام شده در این مرحله، با استفاده از روش نگاشت شناختی و دست آمده از مصاحبههاي بهداده   
 استخراج شده است:، در جدول زیر کدگذاري و مضامین اصلی   CATWOEروش تحلیل همچنین 

 
 هاهاي مستخرج از مصاحبهبرچسب -1جدول

مضامین اصلی  ها جمالت مستخرج از مصاحبه
 استخراج شده

 ها نشان تکرار

 DA001 6 رضایت خداوند بیندمی    را خدا رضاي صرفا و نداشته مقام و پست نگاه جهادي مدیر
 که است این دارد وجود ها سازمان در که اي عمده مشکل

 .نیست رهبري انتظارات تراز در مدیریت
هاي رهبري رعایت دیدگاه

 در حوزه هاي مختلف
5 DA002 

 جهادي مدیریت کامالً معنویت
 معنویات     است. جهادي مدیریت سبک هايضرورت از ولی نیست

 DA003 2 نگاه معنوي به مسایل

 انجام در را خود سعی تمام جهادي تفکر با مدیر یک
 نتیجه نه داندمی تکلیف انجام به موظف را خود و گذاردمی ماموریت

 اعتماد و خدا به توکل و عمل
 .رسدمی موفقیت به که دارد اعتقاد و دارد او به

هاي تفکر تشکیل کانون
 جهادي

3 DA004 

 انجام در را خود سعی تمام جهادي تفکر با مدیر یک
 نتیجه نه داندمی تکلیف انجام به موظف را خود و گذاردمی ماموریت

 اعتماد و خدا به توکل و عمل
 رسدمی موفقیت به که دارد اعتقاد و دارد او به

 DA005 7 تکلیف گرایی

توان موفقیتی حاصل کرد. علت آن با الگوهاي مدیریتی عاریه اي نمی
هاي اجتماعی و باورهاي ایرانی است که الگو هاي غربی با زیر ساخت

 .سازگاري ندارد

 DA006 4 ساختار جدیدایجاد 

 پیدا را خود مدیریتی الگوي که ندارد این جز راهی پیشرفت براي ایران
 کند.

اجراي تلفیق و تمرکز بر 
 هدف

5 DA007 

 مساله یک واقع در.( مقدس شرع موازین بر منطبق قوانین تولید و ایجاد
 و قوانین اصالح که است این داریم انتظار جهادي مدیریت از که اي

 .)باشد اسالمی دیدگاه مبناي بر مقررات

 بر منطبق تولید قوانین
 مقدس شرع موازین

4 DA008 

رعایت اصول مشورت در انجام امور، نگاه استراتژیک و راهبردي داشتن، 
 نهایی آینده پژوهی، نقشه راه به منظور رسیدن به چشم انداز ، آرمان

نیز از کارکردهاي گیتی  سراسر در اسالمی جمهوري مقدس نظام تحقق
 مدیریت جهادي هستند.

 DA009 5 ساختار مشورتی

1 Environmental factors 
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مضامین اصلی  ها جمالت مستخرج از مصاحبه

 استخراج شده
 ها نشان تکرار

رعایت اصول مشورت در انجام امور، نگاه استراتژیک و راهبردي داشتن، 
 نهایی آینده پژوهی، نقشه راه به منظور رسیدن به چشم انداز ، آرمان

گیتی نیز از کارکردهاي  سراسر در اسالمی جمهوري مقدس نظام تحقق
 هادي هستند.مدیریت ج

 DA010 5 کنترل راهبردي و بازخورد

رعایت اصول مشورت در انجام امور، نگاه استراتژیک و راهبردي داشتن، 
 نهایی آینده پژوهی، نقشه راه به منظور رسیدن به چشم انداز ، آرمان

گیتی نیز از کارکردهاي  سراسر در اسالمی جمهوري مقدس نظام تحقق
 مدیریت جهادي هستند.

برنامه ریزي و هدف گذاري 
 صحیح

2 DA011 

 سبک زندگی مدیریت جهادي منطبق بر 
 ذي طلبگی، پرداخت وجوهات ، ساده زیست،

 ،رعایت واجبات ، با مردم همرا
 دوري از محرمات ، همواره پیرو والیت 

 DA012 5 ساختارهاي پویا و ترکیبی

 سبک زندگی مدیریت جهادي منطبق بر 
 وجوهات ، ساده زیست،ذي طلبگی، پرداخت 

 ،رعایت واجبات ، با مردم همرا
 دوري از محرمات ، همواره پیرو والیت

انطباق با دیدگاه هاي مقام 
 معظم رهبري

7 DA013 

 سبک زندگی مدیریت جهادي منطبق بر 
 ذي طلبگی، پرداخت وجوهات ، ساده زیست،

 ،رعایت واجبات ، با مردم همرا
 و والیت دوري از محرمات ، همواره پیر

 DA014 5 سیره علما

 
 سبک زندگی مدیریت جهادي منطبق بر 

 ذي طلبگی، پرداخت وجوهات ، ساده زیست،
 ،رعایت واجبات ، با مردم همرا

 دوري از محرمات ، همواره پیرو والیت 

 DA015 4 بصیرت به تکلیف

 
 هاي مفهومی در یک ساختار ذهنی:آوري مدلجمع  مرحله چهارم:

 اجماع مدل ساخت روش از ذهنی، ساختار یک در مفاهیم آوريجمع منظوربه پژوهش، از مرحله این در
 یک به نسبت که نفعانی هستندذي از متشکل نرم، هايسیستم کلی، طوربه .است شده استفاده اولیه وظیفه

 داراي که افرادي میان، این در. است مشروع و پذیردفاع معموالً که دارند متفاوتی هايبرداشت واحد، موضوع
-جناح حتی گاهی و گیردمی شکل فکري جناح و شده نزدیک یکدیگر به هستند، مشابه و نزدیک ادراکات

 .نمایندمی مجادله و نزاع یکدیگر با شان،متفاوت هايبرداشت علتبه ناخودآگاه، فکري هاي
 ایجاد را فرديبه منحصر انسانی هايفعالیت سیستم یک مساله، به نسبت متفاوت هايدیدگاه از یک هر
 فرآیند در نتیجه،. است فکري هايجناح از هریک اجتماعی سیستم و هافعالیت سیستم از ناشی که نمایدمی
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 محدودي، تکرارهاي طی در را، فردبه منحصر انسانی هايفعالیت سیستم، این که دارد نظر در اجماع حصول

 .نماید تبدیل مختلف، فکري هاي جناح توسط پذیرش قابل انسانی فعالیت سیستم یک به
 هايجناح نظر توافق دهنده انعکاس آمده، دستبه گروهی شناختی نقشه کهآن در این پژوهش، براي   

مدل اجماع وظیفه "هاي شناختی فردي خبرگان با روش ساخت نقشهباشد،  مساله در درگیر گوناگون فکري
هاي مفهومی در سازي این روش، مدلدست آمده است. با پیادهشناختی گروهی به، ادغام شده و نقشه "1اولیه

هاي فکري باشد، کاهش یابند توانند به یک مدل واحد، که مورد قبول تمامی جناحهر تعدادي که باشند می
زمان عنوان یک مدل اجماع وظیفه اولیه مرتبط با یک ساتوان بهکه از طریق تعامل با مدیران مربوطه می

که، چنین مدلی بر جاییخود آن سازمان، دفاع پذیر باشد. از آني اجتماعی مخصوص بهخاص، در زمینه
 ].35گذارد [را، در معرض نمایش می "واقعیت ساخته شده"مبناي تحلیل چندین برداشت قرار دارد، یک 

هاي نرم براي طراحی شبکههاي شناسی سیستمهاي مختلف نگرشی در روشها و جناحانواع اجماع گروه
 هاي پژوهشی وزارت نفت در شکل زیر نشان داده شده است.دانش در هاب

 
 ]36هاي نرم [شناسی سیستمانواع اجماع در روش -4شکل 

 
هاي شناختی گردآوري شده و مدل هاي مطلوب و مشترك، از نقشهاي از فعالیتدر این مرحله، مجموعه   

وظیفه اولیه آزمایشی ساخته شده است. با در نظر داشتن پیوند منطقی میان ابعاد مدل مفهومی تحقیق، امکان 

1 “Consensus” Primary Task Model 
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ها از مدل وظیفه اولیه آزمایشی وجود خواهد داشت. این یک مرحله RDسازي فرآیند و استخراج وارونه

 شود.ها که به تازگی شکل گرفته، ساخته میRD دشواري است که در نتیجه آن مدل آزمون از
هاي شناختی خبرگان مورد مطالعه، منظور ساخت مدل اجماع وظیفه اولیه میان نقشهدر پژوهش حاضر، به   

ي ها را که نسبت به دیگر افعال از اهمیت بیشتري برخوردار بودند و نشان دهندهسري از فعالیتابتدا یک
اي فکري گوناگون هستند، مشخص نمودیم. در همین زمینه، با توجه به تعاریف ارایه هاجماع نظر میان جناح

بایست آنها را انجام دهد تا هاست که سازمان میاي از فعالیت، مجموعه"سیستم وظیفه اولیه خنثی"شده، 
ولیه ترسیم ي شناختی اها، در نقشهعنوان یک سازمان خاص حفظ کند. این فعالیتبتواند ماهیت خود را به

دست آمده است که از میان آنها، ابعاد و فاکتورهاي اصلی شده است و براي تک تک خبرگان مورد مطالعه، به
عنوان مدیریت جهادي در مدل سه شاخگی دکتر میرزایی اهرنجانی (شامل زمینه، ساختار و محتوا)، به

 اند.دهاي که اجماع سراسري در مورد آنها وجود دارد، انتخاب شمجموعه
نامیم که در مورد آنها اجماع صد درصدي وجود دارد. دسته دوم ابعاد مفهوم مدیریت جهادي، آنهایی را می   

-عنوان یک مفهوم براي سازمان در نظر گرفته میدهند که بهاي از ابعاد تشکیل میاین دسته را مجموعه
گوناگون، در مورد آنها اجماع نظر دارند. دسته سوم را هاي نگرشی عبارت دیگر، تمامی افراد در گروهشوند. به

اند. این مجموعه از هاي نگرشی، دو به دو در مورد آنها به اجماع رسیدهدهند که گروههایی تشکیل میفعالیت
 کنیم.گذاري میوجود دارد، نام "اجماع محلی"ها را با نام افعالی که در مورد آنها فعالیت

 دست آمده براي کشف موقعیت رگیري ساختار ذهنی بهکابه  مرحله پنجم:
 .گرددیم بر واقعی ايیبه دن ها،سیستم ايیاز دن مجدداً ،هاي نرمستمیس یشناس، روشمرحله نیدر ا   

. است موقعیت آمده، براي کشف دستبه ساختار کارگیريبه نرم، هايسیستم شناسیروش از پنجم يمرحله
. پردازدمی "دهد انجام باید سیستم که چهآن به" قبل، يمرحله نتایج از استفاده با گرتحلیل مرحله، این در

 به بسته است و شده ایجاد مفهومی مدل یک فکري، هايجناح از هرکدام براي هدف، این به رسیدن براي
 .شود بیان سطح چندین در تواندمی نهایی، مفهومی مدل نظر، مورد جزییات سطح

هاي شناختی استخراج شده، در هاي مطلوب و مشترك در نقشهکه اشاره شد، ابعاد و مولفهطور همان   
اند. پس از این مرحله مرحله نخست مشخص گردیدند و در قالب مدل وظیفه اولیه آزمایشی به نمایش درآمده

آزمون ساخته شد. در دست آمد و با توجه به آن، مدل اي، بر مبناي مدل وظیفه اولیه آزمایشی، بهتعریف ریشه
-بایست در مدل آزمون انسجام الزم برقرار گردد. بدیناین مرحله، براي ساخت مدل اجماع وظیفه اولیه، می

-ضروري حذف شد و یکسري ابعاد غیرهاي فکري مختلف برگزار شد، یکمنظور، طی جلساتی که با جناح
 سري ابعاد مکمل مورد اجماع، به مدل تحقیق افزوده شد.

تري را میان هاي فکري پیوند عمیقاز سوي دیگر، پس از شروع به ساخت مدل اجماع وظیفه اولیه، جناح   
-هاي یکدیگر احساس کردند که این موضوع منجر به برقراري ارتباطات بیشتري میان ابعاد و فعالیتدیدگاه

ي موجود در هر کدام از هاهاي موجود در مدل آزمون گردید. این موضوع خصوصاً در نزدیک شدن نگرش
 اي، برخوردار است.هاي دولتی از اهمیت ویژهنظران دانشگاهی و مدیران اجرایی دستگاهصاحب
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در این مرحله همچنین تعدادي از ابعاد تکمیلی در جلسه گروهی خبرگان مطرح گردید و به مدل اضافه شد 

داد. بر همین تري انعکاس میطور واضحبه هاي توسعه آنها راها و محدودیتکه نتایج اعمال این دیدگاه
نظران دانشگاهی و مدیران اجرایی، به اساس، پس از طی مراحل فوق الذکر، نقشه شناختی گروهی صاحب

 هاي الگوي توسعه مدیریت جهادي استخراج شده است. ها و  شاخصشکل زیر نهایی شده و ابعاد، مولفه
ه هاي شناسایی شده در مدل فوق، بر اساس نگاشت شناختی و ترسیم البته الزم به ذکر است، ابعاد و مولف

نقشه ذهنی خبرگان مورد مطالعه در این تحقیق بدست آمده و این مدل می تواند در تحقیقات آتی تکمیل 
 گردد.

 تحلیل عملی و مطلوب تغییرات براي موقعیت مورد نظر   مرحله ششم:
 هايمدل. شودپرداخته می واقعی دنیاي و حاصله مفهومی مدل میان هاتفاوت سنجش به مرحله، این در   

 گرتحلیل پردازند. بر این اساس،می دهد رخ بایستی کهچهآن بیان به اي،ریشه تعاریف مبناي بر مفهومی
 و دهد رخ بایستی که است همان دهد،می رخ حقیقی دنیاي در چهآن آیا که مساله توجه کند این به بایستی
رو، این مرحله بایستی از این .دهد قرار بررسی مورد را رخدادها چگونگی باید وي هدف، این به رسیدن جهت

 کارگیري مدل مفهومی فوق را در عمل دارند، اجرا شود.هایی که قصد بهتوسط مدیران و سازمان
توان به از جمله آنها میاند که هاي گوناگونی را ارایه دادهنظران، روشبراي انجام این مقایسه، صاحب   

نویسی و ایجاد مدل دنیاي حقیقی با ساختاري هایی چون مباحثه غیر رسمی، پرسش رسمی، سناریوروش
 ]، ارایه شده است، اشاره کرد.26مشابه ساختار مدل مفهومی که توسط چکلند[

 ]35ن [ردي است که ویلسوهاي معتبر در اجراي این مرحله، استفاده از جدول مقایسه استاندایکی از روش   
که نتایج داند. در این مرحله، هنگامیهاي رسمی میآن را نمایش رسمی نتایج حاصل از ساخت پرسش

تر، در صورت رسمیشوند، بهتر است این قیاس، بهکار برده میعنوان پیشنهاداتی براي تغییر بهمقایسه به
، نتایج فرآیند 3و  2و  1هاي ستون است که ستون 6قالب نمایش جدول، صورت پذیرد. این جدول، شامل 

چه "جایی که امکان شناسایی دقیق دهند. از آنهایی که پیش از این صورت گرفته را نشان میپرسش
شوند. اي دیگر مطرح میگونهها بهدنیاي واقعی قرار دارند وجود ندارد، پرسش "هايچگونه"که تحت  "هایی

-چگونه"ها، از مدل منسجم قرار دارند. یک روش براي شناسایی اي از چهموعهها، بر مبناي مجاین پرسش
، تعیین و شناسایی شوند و در این زمینه که "چه ها"هاي احتمالی ، این است که پیش از هر چیز خروجی"ها

وجود دارد  چهنیز، نتایج ارزیابی آن 6و  5و  4هاي آیا این نتایج وجود دارد یا خیر، پرسش مطرح شود. ستون
هاي صورت گرفته، قرار دارند. این موارد، شامل تغییرات صورت گرفته دهند و بر مبناي ارزیابیرا نمایش می

 شود. با شواهد دنیاي واقعی است که منجر به پشتیبانی از پیشنهادات آتی می
(یا مقایسه شرایط کنونی با  اي مدل مفهومی و شرایط واقعیاي از جدول استاندارد مقایسهنگاره زیر، نمونه   

بایست انجام گیرد، پر کردن جدول با پاسخ به چه در این مرحله میشرایط مطلوب) است و در مجموع آن
 هاي مطرح شده در آن است.  سوال
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 ]34اي شرایط کنونی با شرایط مطلوب [جدول استاندارد مقایسه  -2 دولج

. وجود دارد یا 2 . نام اقدام1
 . نظرات6 . تغییر پیشنهادي5 . مقیاس عملکرد4 . مکانیزم موجود3 ندارد

   
 

   

 
تغییر در موقعیت مساله گر بایستی به ارایه اقداماتی، براي با توجه به نتایج حاصل از این گام، تحلیل   

نفعان بوده و در عین حال شرایط گر، بایستی اقداماتی را مطرح نماید که مطلوب همه ذيبپردازد. تحلیل
اجتماعی و فرهنگی موقعیت مساله را، لحاظ نماید. چنین اقداماتی، بایستی از طریق چرخه بهبود صورت 

هاي رات در ساختار (تغییرات سازمانی)، تغییر در فعالیتپذیرد، چکلند، تغییرات صورت پذیرفته را شامل تغیی
 ]. 29داند [ها، میها) و تغییر در نگرش(رویه

اي از پیشنهادها براي تغییر خواهد شد که در صورت مطلوبیت     نتایج حاصل از این مرحله منتج به مجموعه
آوري کنند. در هر صورت، این مورد نظر، جمع توانند شواهد مرتبط با این حوزه را براي پشتیبانی از دیدگاهمی

نظر، غیر واقعی خواهد آمد. ایجاد یک تغییر اي کامل، قابل قبول باشد، بهموضوع که جایگزینی مجموعه
بایست با روابط و اي خاص بوده و میتر است، اما براي مدیري که در برههگر، منطقیخاص، از دیدگاه تحلیل

که منطقی تلقی را وفق دهد، ممکن است این تغییر هر چیزي باشد به غیر از آنهاي داخلی، خود سیاست
 شود.
که این تغییرات باید بر بایست دو  معیار را مد نظر قرار داد. نخست آنجهت حصول تغییرات قابل اجرا، می   

که، ر باشد. بدین معناپذیبایست از نظر فرهنگی، امکانکه میها، مطلوب باشد و دیگر آنمبناي تحلیل سیستم
بتوان آنها را به یک مدیر خاص در شرایطی خاص پیشنهاد داد. هرچند این فعالیت از بحث همسنجی و 

 تواند همزمان با مشارکت مدیران مرتبط صورت پذیرد.پذیري میگر جداست و ارزیابی امکانمقایسه تحلیل
که، آوري کرد. هنگامیجدول مقایسه، جمع 6تون توان در سدست آمده را میاطالعات و پیشنهادات به   

یابد. ها ضرورت میسازي آناي از تغییرات قابل قبول، جمع آوري شد، تعریف چگونگی اجرا و پیادهمجموعه
منظور ارتقاي شرایط مساله، الزامی است یا خیر. عبارت دیگر، باید تعیین کرد که آیا اعمال این تغییرات بهبه

 جایگزین، صورت خواهد گرفت. "هايچگونگی"ارزیابی مطلوبیت و امکان سنجی، آزمودن در طول 
سازي موفق یک سیستم، توسعه یابند که توانند در پیادهاي و مدل مفهومی، میدر این مرحله، تعریف ریشه   

ه چنین سیستمی وجود کجاییسازي شود. از آنوجود آنها تا زمانی خواهد بود که توافق شود که تغییرات پیاده
پذیري و مطلوبیت، تواند تنها در مقابل انتظارات و باورهاي موجود صورت گیرد. امکانندارد، این مقایسه می

 ].35شوند [بر مبناي این انتظارات و باورها تعریف می
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 اجراي فرآیندهاي تغییر مرحله هفتم:

 به توجه با که است شده پیشنهاد تغییرات اجراي به مربوط نرم، هايسیستم شناسیروش از نهایی گام   
هاي ها و شرکتسازمان به مرحله این گر،پژوهش توسط تغییر، فرآیند اجراي امکان نبود و موجود اختیارات

 شود.می واگذار ایرانی
 
 نتایج پژوهش -6

 مدیریت هستیم، آن دنبال به ما که ایران اسالمی جمهوري کشور شرایط با منطبق مدیریتی، بومی الگوي
عنوان یک سبک بومی و متناسب با شرایط استفاده از سبک مدیریت جهادي، به .است شده گذارينام جهادي

اسالمی کشور ما، یک الزام و امري ضروري و مهم  -ملّی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی ایرانی 
 است. 

هاي نرم و نگاشت شناختی در این تحقیق و ترسیم کارگیري روش ترکیبی سیستمطور که نتایج بههمان   
ها و هاي اجرایی و تفسیر آنها از ابعاد، مولفهنظران دانشگاهی و مدیران دستگاهنقشه شناختی گروهی صاحب

ي اول شامل ابعاد سه دهد، این الگو در درجههاي الگوي مفهومی توسعه مدیریت جهادي نشان میشاخص
 ی و ساختاري است. اي، محتوایشاخگی زمینه

هاي نگاه جامع به مسایل، رضایت خداوند و گرایی (شامل شاخصاي، متشکل از مولفه تکلیفبعد زمینه   
هاي سیره مدیران جهادي، سیره علماء، و سیره بصیرت به تکلیف)، مولفه الگوبرداري (شامل شاخص

گذاري ریزي و هدفهاي برنامهاخصفرماندهان هشت سال دفاع مقدس) و مولفه کاربردي بودن (شامل ش
 صحیح، اجراي دقیق و تمرکز بر هدف و کنترل راهبردي و بازخورد)، است. 

 
هاي ساختارهاي پویا و ترکیبی، شاختار پذیري (شامل شاخصبعد ساختاري نیز متشکل از مولفه انعطاف   

هاي استفاده از اندیشمندان اخصمشورتی، ساختارهاي ارگانیک) و مولفه ایجاد ساختارهاي جدید (شامل ش
-هاي تفکر و اتاقداخلی و خارجی، مرتبط با مراکز خلق دانش درون سازمانی و برون سازمانی، تشکیل کانون

 هاي فکر)، است.
همچنین بعد محتوایی متشکل از مولفه انطباق با موازین شرعی (شامل شاخص هاي قرآن کریم، روایات    

ائمه اطهار (ع)، اجماع علماء و عقل)، مولفه انطباق با قوانین و مقررات (شامل  و سنت پیامبر اکرم (ص) و
هاي هاي دستگاههاي دولت و دستورالعملشاخص هاي قوانین مصوب مجلس شوراي اسالمی، ابالغیه

هاي استفاده کامل از هاي مقام معظم رهبري (شامل شاخصاجرایی کشور) و مولفه انطباق با دیدگاه
-هاي رهبري در حوزهبرداري از رهنمودها، و رعایت دیدگاهاي ایشان، رعایت زمان و مکان در بهرهرهنموده

 هاي مختلف)، است.
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