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 چکیده

-الگوی مناسب مديريت کشور در شرايطي که کشور با هجوم گستردة فرهنگي، تحريم

ای مختلف سیاسي برای تضعیف همهه جانبهة ايهران    هسابقة اقتصادی و توطئههای بي

والن و مديران کشهور بهوده اسهتر در چنهی      مسئ اسالمي مواجه است، همواره دغدغة

 حکهم  در مقام معظهم رهبهری دمدلّل(هه     ریفک منظومه در جهادی شرايطي، مديريت

 الزم هایقابلیت که الگويي طرح شده است، اسالمي نظام برای مديريتي مطلوب الگوی

 و هها توانهايي  آن واجهد  و بهوده  دارا را اسهالمي  انقهالب  هایآرمان و اهداف تحقق برای

داريمر بهر ايه  اسها      انتظار اسالمي کارآمد مديريتي نظام يک از که است هاييارزش

ههايي  آن است که مديران جههادی بايسهتي دارای چهه شايسهتگي     ئل مهميکي از مسا

شايستگي مديران جهادی را بر مبنهای  مدل  باشندر تحقیق حاضر به دنبال آن بوده که

احصا نمايدر بدي  ترتیب از روش   هّل(مدلد یرهبر معظم مقام و امامبیانات حضرت 

بهه منظهور تحلیهل بیانهات      MAXQDAافهاار  تحقیق کیفيِ تحلیل مضهموني و نهرم  

 مضمون سازمان ۳4مضمون توصیفي،  48کد،  ۳۶۳استفاده شده استر حاصل تحقیق 
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شهامل   مضمون فراگیهر بهودر مضهامی  فراگیهر چهارگانهة حاصهل تحقیهق        8دهنده و 

 - های اخالقهي دهنده، شايستگي مضمون سازمان 8تقادی با اع - های دينيشايستگي

 انقالبهي میهان   - ههای اخالقهي  دهنده، شايسهتگي  مضمون سازمان 4انقالبي فردی با 

 مضهمون سهازمان   14های مديريتي بها  دهنده و شايستگي مضمون سازمان 4فردی با 

 باشدردهنده مي

 واژگان کلیدی

؛ بیانهات مقهام   گوی شايستگي؛ بیانهات امهام خمینهي   مديران جهادی؛ شايستگي؛ ال

 معظم رهبری دمدلّل(ه 

 و بیان مسئله مقدمه

بر اسا  الگوی فکری رهبر معظم انقالب، مديريت جهادی، الگهويي مطلهوب بهرای مهديريت در     

کنهد کهه   هايي را برای مديريت ترسیم ميها و ارزشنظام اسالمي استر اي  نگاه به مديريت، توانايي

های انقالب را دارا بوده و انتظارات از يهک نظهام کارآمهد    های الزم برای تحقق اهداف و آرمانقابلیت

  1۳9۳ ر دبشارتي،سازداسالمي را برآورده مي

، انهد تأکیهد داشهته  نکتهه  بر ايه   های اخیر بارها به ويژه در سالرهبر معظم انقالب  که همانگونه

گاهي از آنها بهه   ي کشورمشکالتي باشد که امروز در عرصه مديريتگشای گره تواندتفکر جهادی مي

برخورداری از تفکر جهادی در مديريت کشور بهه عنهوان   و از نگاه ايشان  شودمي ياد بستب عنوان 

 شودر، سیاسي و اجتماعي قلمداد مياقتصادیفرهنگي، رفت از تنگناهای  راهکار برون

شهد، در  ن تفکر بسیجي و قبل از آن تفکر انقالبي شناخته مهي تر تحت عنواتفکر جهادی که پیش

ههای  ها و غايات، تفاوت ماهوی با تفکر مديريت مدرن دارد و تطابق با اراده الهي و آموزهمبادی، روش

اسهالمي، مهمتهري     جامعهه ديني و اطاعت آگاهانه از ولي فقیه در جهت حل مسائل و بهبود وضعیت 

  1۳9۳قدير و نسبي، غفاری در رودآن به شمار ميويژگي 

 دانند:زير مي را شامل پنج مرحلهاسالمى  فاهدافرآيند تحق(ق  مقام معظم رهبری

 اسهالمي  امهت ر 5 ←اسالميجامعة ر 8 ←ر دولت اسالمي۳ ←ر نظام اسالمي2 ←ر انقالب اسالمي1

  28/۷/1۳90دبیانات در ديدار دانشجويان کرمانشاه، 

، انقالب اسالمي در حال حاضر در گام سوم، يعني ساخت دولت اسالمي ايشاناسا  بیانات  بر
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ها و اهداف بنیانگذار انقالب کهه  اسا  آرمان قرار داردر ساخت نظام اسالمي در ابتدای انقالب و بر

شود کهه چهرا علیهرغم    ال مطرح مي اسالمي بود، با موفقیت انجام شد، اما اي  س برگرفته از منابع

 بررسهي هنوز گام سوم تحقهق نیافتهه اسهت      ،دهه از انقالب اسالمي يک به چهارنادسپری شدن 

اي  حقیقهت دارد کهه از انگیهاه مهردم در حفه  و       نقش عوامل مختلف برای اي  منظور داللت بر

ههای نظهام و   وجهود منهابع و ّرفیهت    و تدوام و تعمیق انقالب، نقش رهبری در هدايت کهالن آن 

 رسهد آنچهه بهه نظهر مهي     ، بلکهنشده است گام سوم کاسته به بخشي انقالب در تحقق هایسرمايه

 راستبوده کشور  ي، نوع و سبک مديريترودشمار ميبه حلقة مفقودة اي  روند

آنچه که در جوامع اسالمي و به ويژه در کشور ما ارزشِ نهادی است، معنويات و تعهالي انسهان   

بر پايه تعالیم الهي و اسالمي بنا شود املا بنا به علهل مختلهف و بهه    است و مديريت آن نیا بايستي 

ويژه عدم وجود خودباوری و در نتیجه الگوبرداری از فلسفه و نگرش جهان غرب در تمامي مسائل، 

اي  موضوع در حوزه علوم انساني و به خصوص دانش مديريت آن گونه که بايد به وقهوع نپیوسهته   

 استر

يشمند آمريکايي دکه بعدها به مقام رياست جمهوری آمريکا نیا رسهید ، در  اند 1وودرو ويلسون

 گويد:زمینه لاوم طراحي الگوی مديريت دولتي برای کشور آمريکا مي

رررر ولي اي  علم کجا رشد کرده است  مسلماً ايه  اتفهاد در ايه  سهوی آب نیفتهاده      »

در پیشرفت اي  علم نداشهته  است رررر نه؛ هیچ نويسندة آمريکايي تا کنون نقش مهمي 

استر دانشمندان اي  علم اروپايي هستندر اي  علم ساخت مها نیسهت بلکهه يهک علهم      

گويهدر ايه    خارجي است که بسیار کم بر اسا  اصول انگلیسي يا آمريکايي سخ  مي

گويد مگر آنکهه بهرای   کند و هیچ چیا نميعلم تنها از اصطالحات خارجي استفاده مي

ها و شرايط آن به صورت کامل در تهاريخِ نژادههای   -ب استر اهداف، مثالذه  ما غري

های خهارجي ريشهه داردر ايه     های انقالبهای خارجي و در خارجي، الگوهای نظام

خهواهیم  دانش به وسیله اساتید فرانسوی و آلماني ايجاد شده است ررررر ولي اگر ما مهي 

آمريکايي کنیم، ولي نه به صورت صوری و تنها در اي  علم را به کار گیريم، بايد آن را 

  144۷دويلسون،  «زبان، بلکه به صورت بنیادي ، در انديشه، اصول و اهداف آنر

بدي  ترتیب کشور ما نیا با توجه به وضعیت خاصي که طهي چههار دههة گذشهته و بهه ويهژه       

                                                                        

1. Woodrow Wilson 
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حهل کنهد، نیازمنهد سهبک     خواهد مشکالت خود را سالهای اخیر داشته و دارد، در صورتي که مي

ايراني است که با مسائل و شرايط امروز ما منطبق بوده و قابلیت حل مسائل را  – مديريت اسالمي

ايراني کشور ما داشته باشد که مقهام معظهم رهبهری از ايه  سهبک       - با توجه به فرهنگي اسالمي

 کنندر  مديريتي در شرايط کنوني با عنوان مديريت جهادی ياد مي

ینة مديريت جهادی طي سالیان اخیر تحقیقات مختلفي صورت گرفته است که هر يهک  در زم

های مهديران جههادی آنگونهه کهه بايهد      اند، اما تاکنون شايستگياز منظری به اي  موضوع پرداخته

سهازی مهديريت جههادی، کشهور نیازمنهد       مورد پژوهش واقع نشده استر در واقع به منظور پیاده

های الزم در اي  زمینه برخوردار بهوده و بتواننهد آن را بهه درسهتي     از شايستگيمديراني است که 

ها به صهورت جهامعي مهورد بررسهي قهرار نگرفتهه و       سازی نمايند؛ املا تاکنون اي  شايستگي پیاده

احصا نشده استر در اي  تحقیق تالش شده است الگهوی شايسهتگي مهديران جههادی از ديهدگاه      

معظم رهبری دمدلّل(ه  طراحي گرددر بنابراي  س ال اصلي پهژوهش حاضهر   مقام  و امامحضرت 

مقام معظم رهبهری   و امامحضرت های مديران جهادی از ديدگاه عبارت است از آنکه شايستگي

 باشد هايي ميدمدلّل(ه  شامل چه ابعاد و م لفه

 مباني نظری و پیشینة پژوهش

يسهتگي و سهپت تحقیقهاتي کهه در زمینهه شايسهتگي       در اي  بخش مروری اجمالي بر ادبیات شا

 مديران جهادی صورت گرفته است خواهیم داشتر

 شايستگي 

-اطالد مهي های سربازان خوب در رم باستان به ويژگي« شايستگي»بر اسا  شواهد تاريخي، 

دسنگوپتا،  هرا مجدداً در دانش مديريت به کار گرفت آن 1لندکلهمکدر دوران مدرن اول بار و  شده

، اوننهده عملکهرد توسهط    عرفي شايستگي به عنوان يک متماياکو با م  201۳، 2ونکاتیش و سینها

از نوعي مديريت منهابع انسهاني   استفاده نفر داشتند  ۳00هايي که کارمنداني بیش از اکثر سازمان

   2004، ۳دبوياتايت را در دستور کار خود قرار دادندرمحور شايستگي

گي در هر دوره زماني و در هر کشوری در معاني متفاوتي اسهتفاده شهده اسهتر در    شايست واژة

نامهه دهخهدا  و   در معاني سااواری، لیاقت و استحقاد دلغهت از لحاظ لغوی زبان فارسي، شايستگي 
                                                                        

1. McClelland  

2. Sengupta, Venkatesh & Sinha 

3. Boyatzis 
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در اصطالح به معنای قابلیت پذيرش، توانايي و آمادگي کافي برای وارد شدن به کار خاصي به کهار  

  شايستگي به معني اي  قابلیت است که فهرد از  1۳9۳تر دلطیفي، صالحي، فرهمند، برده شده اس

دانش، مهارت، توانمندی، رفتارها و خصوصیات خويش، جههت دسهتیابي بهه عملکهردی موفهق در      

گونه عنوان کرد کهه شايسهتگي   توان اي ميدر واقع   2004، 1نیتاِد وّايف شغلي بهره مي گیردر

یل، زيه   عباشدر داسماالعاده در فرد ميجهت عملکردی اثربخش و يا فود یويژگي منحصر به فرد

   2015، 2و زولیهار
 

 های شايستگيمدل

تحلیل شغل استفاده شد و بهدي   و برای اولی  بار در دوران جنگ جهاني دوم از مفهوم تجايه 

  2015، ۳دهربیسهون های آنچه امروز به مدل شايستگي معروف است، بنها نههاده شهدر    ترتیب پايه

ههای  تهوان بها اسهتفاده از مهدل    پیچیدگي و تحول وّايف کارکنان در دنیای پويای کنهوني را مهي  

هها و  ها، دانهش   مدل شايستگي مهارت2015، 8شايستگي کاهش دادر د کوواريوبا  ونگا  و ثیل

همکهاران،  و  5دشهان  کنهد های فرد جهت نیل به اهداف از پیش تعريف شده را تعیهی  مهي  قابلیت

 ،۶دبهريتت و ولهدزم    نمايهدر با عملکرد بهاال و پهايی  را تفکیهک مهي       و استفاده از آن افراد201۶ِ

دانند که تعدادی های مختلفي ميمحققان مختلف يک مدل شايستگي را مشتمل بر م لفه  2018

 سترارائه شده ا 1از آنها در جدول 
 

 هام لفه سال محقق رديف

   کار با افراد۳گیری و د   تحلیل و تصمیم2  دستیابي به نتايج، د1د 1942 ۷روبوم و اسپَ 1

اسپنسر و  2

 4اسپنسر

مهديريتي،    8  تأثیر و نفوذ، د۳  کمک و خدمات انساني، د2  دستیابي و اقدام، د1د 199۳

   اثربخشي فردی۶  شناختي، د5د

  ههدايت  8  رهبری، د۳منابع انساني، د  مديريت 2  مديريت اهداف و اقدامات، د1د 1942 بوياتايت ۳

   دانش تخصصي۶  تمرکا بر ديگران و د5زيردستان، د

                                                                        

2. Ennis 

5. Ismail, Zain & Zulihar 

1. Herbison 

2. Covarrubias Venegas & Thill 

3. Schanne 

2. Brits & Veldsman 

5. Boam and Sparrow 

6. Spencer and Spencer 
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هیوز و  8

 1کرفي

-  هم8انداز و راهبرد، د  چشم ۳  ارزش و خبرگي فردی، د2  مهارت مديريت، د1د 2002

  انگیهاش و توسهعه   ۶  حمايهت از تغییهر، د  5سوسازی اعضای سازمان با فراينهد، د 

   مهارت ارتباط4  دستیابي به نتايج، د۷دديگران، 

شونفلت و  5

 2استگر

  تمرکها بهر   8  ههدايت زيردسهتان، د  ۳  رهبهری، د 2  مديريت منهابع انسهاني، د  1د 1949

   دانش تخصصي5ديگران، د

جکسون و  ۶

 ۳اسلوکام

  آگهاهي  5  راهبهردی، د 8  کهار تیمهي، د  ۳ريای و اجهرا، د   طرح2  ارتباطات، د1د 2004

   خود مديريتي۶جهاني، د

  اداره 5  اداره سیسهتم، د 8فهردی، د   میهان ۳  اداره اطالعات، د2  اداره منابع، د1د 199۶ 8اسنید ۷

 فناوری

  2015، 5بر اسا  واشیراونگپینیو و پیانتونگتدوي  های شايستگي دهای مدلر م لفه1جدول 

 مديريت جهادی 

باشد، فرد با ههدف کسهب رضهايت    مديريت اسالمي مي در مديريت جهادی که نشأت گرفته از

پروردگار و خدمت به بندگان او، کارها را با روشي مناسب و درست انجهام داده و بهدي  ترتیهب بها     

  1۳9۳آيدر دلطیفي و سعدآبادی، وجود ميه کسب رضايت الهي، رضايتي دروني در فرد ب

فرهنگ انقالب اسالمي دکه خود نشأت ای اجتماعي سرچشمه گرفته از مديريت جهادی پديده

باشد و لذا مطالعهات عمیهق در   های انبیاء و اولیاء الهي در طول تاريخ است  ميگرفته از مجاهدت

ههای آن بینجامهدر دسهلماني،    تواند به روش  شدن دقیق ابعاد و مولفهه فرهنگ انقالب اسالمي مي

1۳9۳  

ديران جههادی تحقیقهات محهدودی صهورت     های متاکنون در زمینه مديريت جهادی و ويژگي

 ها در نظر گرفته شده است:تري  آنها سه حوزه برای اي  ويژگيگرفته است که در جامع

-دوسهتي، آينهده   ايمان و اعتقاد به آخرت، تقوا، عدالت، نهوع  ها:الف  حوزه تمايالت و گرايش

کت، اعتقاد به واليت فقیه، گرايش بهه  گرايي، تمايل به علم و پژوهش، اعتقاد به مشارنگری، تکامل

 نظم و قانون و ررر؛

-نگری و نگرش سیستمي، وجود نظام فکری، ژرفهوش باال، جامع ب  حوزه افکار و ذهنیات:

                                                                        

7. Hughes and Curphy 

2. Schoenfeldt and Steger 

9. Jackson & Slocum 

10. Sneed 

11. Vashirawongpinyo & Pianthong 
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 نگری و عمیق بیني امور، عرضه افکار، همفکری و مشورت و ررر،

پوشهي،  عت عمل، عیبتواضع و فروتني متعادل، اعتماد به نفت، سر ج  حوزه رفتار و عینیات:

های خود، سعه صدر، نظهم در کارهها، خالقیهت و    پايبندی به ضوابط به جای روابط، عمل به وعده

ابتکار، ارتباط ساده و صريح، خوشرويي، وقار و متانت، پیشگامي در خودشناسهي، تهوان اداره امهور    

  1۳9۳ سازماني و رررر داسحاقي،

 پیشینه تحقیق

مديران جهادی، بها وجهود جسهتجوهای گسهترده در تحقیقهات خهارجي       های در زمینه شايستگي

 های محققان ايراني مورد بررسي قرار خواهد گرفتر  تحقیقي يافت نشد لذا در اي  بخش پژوهش

ههای مهورد نیهاز مهديران       در پژوهشي به تدوي  الگوی شايستگي1۳98عسگری و همکاران د

انهد کهه   پرداختهه  1808انهداز  ريف شده در سند چشهم دولتي برای دستیابي به اهداف و مقاصد تع

های مورد نیهاز در سهه بعهد فهردی دنگرشهي و رفتهاری ، شهغلي        حاصل تحقیق تدوي  شايستگي

طراحهي  »باشدر در پژوهشي ديگهر بها عنهوان    ددانشي و مهارتي  و ارزشي داسالمي و سازماني  مي

 صهالحي و  فرهمنهد  ،لطیفهي ، «سهیری الگوی شايستگي مديران جههادی بها رويکهرد سهاختاری تف    

ای، بها  های شايستگي مديران جهادی از طريق مطالعهات کتابخانهه    پت از گردآوری مولفه1۳9۳د

هايي در قالب رويکرد ساختاری تفسیری، الگوی شايستگي مديران جهادی را بکارگیری پرسشنامه

رفتار کارکنان و زيردسهتان، دوری  اند که مشتمل بر تالش و سرعت عمل، مراقبت از طرحي نموده

محهوری و   ستیای، خودباوری و اعتماد به نفهت، عهدالت   از انحراف و آفات کار تشکیالتي، دشم 

شناسهي و   مداری، تقهوا و تخصه ، محهیط   توجه به محرومان، انگیاة الهي و ايمان به غیب، واليت

جويانه و گاار و مشارکتهبری خدمتنگری، ايثار و شجاعت، سبک رشناخت جامعه، تدبیر و آينده

 باشدر  داری مينهايتاً مردم

« مهديريت جههادی از منظهر قهرآن کهريم     »  در تحقیقي ديگر با عنوان 1۳9۳نعمتي پیرعلي د

ههای  ههای جههاد در قهرآن کهريم، شاخصهه     های مديريت و شاخصهه تالش نموده از تلفیق شاخصه

ها عبارتند از ايمان و اخالص، بذل طاقت و تحمهل    شاخصهمديريت جهادی را استخراج نمايدر اي

مهداری بهه معنهي    مشقات، جد و جهد و پرهیا از سستي و پیشهگامي در تهالش هدفمنهد، واليهت    

مند بر زيردستان، پذيری در سلسله مراتب مديريت الهي و سازماني و نیا اعمال واليت قاعدهواليت
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مهداری و  اني، تواضع و تقدم منافع عمومي بر منافع شخصي، عقلمداری و تعهد بر نظام سازمقانون

بخشي و تحکیم روابط مبتني بر اخوت دينهي  مندی مناسب از علم و دانش و تخص ، وحدتبهره

منهد در جههت   تعلهیم و تشهويق ههدف    در چارچوب قوانی  و ضوابط سازماني و مبتني بر عهدالت، 

ههای فرهنگهي و ارتقهای وضهعیت معیشهت افهراد       عالي سهرمايه های سازمان و نیا تارتقای فعالیت

 مندی از لینت گفتار در عی  صالبتر  سازمان، اتصاف به درايت و حکمت و بهره

مدل شايستگي مهديران در جههت   »  به تدوي  1۳92در تحقیقي ديگر، امیری سواد رودباری د

یابي به مدل شايسهتگي مهديران   پرداخته استر اي  پژوهش با هدف دست« 1808انداز تحقق چشم

طراحهي شهده اسهتر نتهايج      1808 اندازدر بخش خصوصي و نیا عمومي برای نیل به اهداف چشم

ههای ادراکهي دشهامل    بعد اصلي مههارت  5گیری مدلي شده است که شامل تحقیق منجر به شکل

نسهاني و ارتبهاطي   های اگیری ؛ مهارتسیستمي و قدرت تصمیم -تفکر استراتژيک، تفکر تحلیلي 

های بی  شخصیتي و کار تیمي ؛ توان اجرايي و مديريتي دشهامل مهديريت   دشامل رهبری، مهارت

 محوری دشامل تعهد بهه اههداف انقهالب و توصهیه     ارزشفراگرد، آگاهي پیراموني و آگاهي درون ؛ 

 باشدرميگااری و مديريت خود  های شخصیتي دشامل صالبت رأی، خدمتمحوری  و ويژگي

بررسي و تبیی  الگوی مديريت جههادی از منظهر   » با عنوان  1۳92د نادری خواجهدر تحقیق 

نیها   «مکنهای  ۷Sآفهري   های تحولبنیانگذاران نهادهای انقالب اسالمي در چارچوب مدل سازمان

« های مشهتر  ارزش» بخش اي  مدل، سه بخشِ ۷از بی  جهادی  در مديريتبیان شده است که 

اخالص نیت، حاکمیت جو و فضای معنوی و الهي در کار و افراد، داشت  تعهد بهه ههدف و   دشامل 

خدمت انقالب بودن، سادگي، پرهیا از تشريفات و تجمهالت، مردمهي بهودن،     ها و مکتب، درارزش

آمهوزش و  دشهامل  « سیسهتم »،  شر مستضهعف و محهروم  گااری قارزش خدمت داوطلبانه، خدمت

ارتقاء نیروی انساني، پرهیا از بروکراسي، چابکي و سرعت عمل در انجام وّايف، پويهايي و تحهر    

ها، واگذاری امور اجرايي بهه مهردم و   در انجام امور و حل مشکالت، شفاف بودن ماموريت و فعالیت

خودباوری بها احسها  وّیفهه الههي، روحیهه      دشامل  «سانينیروی ان»و   های بومياتکا به توانايي

انقالبي، اعتقاد به واليت فقیه، حاکمیت رابطه اعتماد متقابل بی  مديريت و نیروها، ايمان و تعههد  

به ترتیب باالتري  اهمیهت و نقهش     و مس ولیت پذيری منابع انساني نسبت به کار و نه فقط مدير

 اندری انقالب اسالمي داشتهگذاران نهادهارا از نظر بنیان

های مهديران منهابع انسهاني بخهش       در تحقیقي مدل فرايندی شايستگي1۳91نهايتاً توماج د 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/667370
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/667370
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/667370
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 دهدرارائه مي 1های کلي نظام اداری با به شرح نمودار دولتي با تأکید بر سیاست

 

 

 

 

های کلي نظام های مديران منابع انساني بخش دولتي با تأکید بر سیاستمدل فرايندی شايستگي -1نمودار 

  1۳91توماج، د اداری

 شناسي پژوهشروش

بهراون و  گیری از روش تحلیل مضموني انجهام گرفتهه اسهتر    اي  تحقیق با رويکرد کیفي و با بهره

تحلیل مضموني روشي بهرای شناسهايي، تحلیهل و    »کنند: اي  روش را اينگونه تعريف مي 1کالر 

ههای  باشهدر ايه  روش فراينهدی بهرای تحلیهل داده     های کیفي ميگاارش الگوهای موجود در داده

دبهراون و   «رکنهد هايي غني و تفصیلي تبديل ميبه داده های پراکنده و متنوع رامتني است و داده

  200۶کالر ، 

: 2010، 2ههاروکت در زمینه تحلیل مضموني فرايندهای مختلفي مطرح شده است دکینهگ و  

 - ۷۶: 1۳90 و محمهدپور،  2001، ۳اسهتیرلینگ  -  ؛ آترايهد 200۶؛ براون و کهالر ،  182 - 1۷8

دمشهتمل   مهت   توصیف و تجايه  1ای شامل دیبي سه مرحله  که در اي  تحقیق از فرايند ترک۶۷

 شهناخت  و جسهتجو »و « کدگهذاری  و اولیهه  کهدهای  ايجهاد »، «مهت   بها  شهدن  آشنا»های بر گام

 تحلیهل »و « مضهامی   شهبکه  ترسهیم »های دمشتمل بر گام مت  تفسیر و تشريح، دب  « مضامی 

دعابهدی جعفهری،     گهاارش  تهدوي  دمشتمل بر گهام   مت  ادغام و ترکیب  ۳و د«  مضامی  شبکه

هها در ايه  تحقیهق،      استفاده شده استر منبع گردآوری داده1۳90زاده،  تسلیمي، فقیهي و شیخ

هها بهه   بوده است کهه جههت دسهتیابي بهه آن     مقام معظم رهبری دمدلّل(ه  و امامبیانات حضرت 

 هها نهرم  استفاده شده و جههت تحلیهل داده   Khamenei.irافاار صحیفه نور و پايگاه  ترتیب از نرم

 بکار گرفته شده استر  MAXQDA11افاار 

افهاار  بدي  ترتیب بر اسا  فرايند تحلیل مضموني، در اي  تحقیق ابتدا با مطالعه و بررسي نرم
                                                                        

1. Braun & Clarke 

1. King & Horrocks 

2. Attride-Stirling 

 استعداد فردي

 ظرفيت سازماني

توسعه مديران 

 منابع انساني

يابي واحد هويت

 منابع انساني

استقرار نظام 
اي منابع حرفه

 انساني
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های مهديران  ای از بیانات در ارتباط با شايستگيهای اولیهايده Khamenei.ir صحیفه نور و پايگاه

های مرتبطي کهه  های اولیة بدست آمده، کلیدواژهگیری از ايدهجهادی استخراج شدر سپت با بهره

ه شده بود، شناسايي و بهر اسها    ا استفادهای مديران جهادی از آنهدر بیانات در زمینه شايستگي

ههای  حهذف قسهمت  سازی شده و بدي  ترتیهب بها   ها متون استخراج شده از صحیفه نور خالصهآن

های اصلي صحیفه حاصل شدر همچنی  با مراجعهه بهه   نامرتبط با بحث اصلي، تمرکا الزم بر بخش

های مديران جهادی بها  های مقام معظم رهبری در ارتباط با ويژگيسخنراني ،Khamenei.irپايگاه

آمهده از صهحیفه    سازی شدر سپت متون بدست جستجو و ذخیره ای،استفاده از تکنیک کلید واژه

ا شده و کدگذاری توصیفي بر روی آنهه  MAXQDA11افاار  وارد نرم  Khamenei.irنور و پايگاه

مقهام معظهم رهبهری دمدلّل(هه  در ارتبهاط بها        و امامهايي که حضرت صورت پذيرفت و ويژگي

مضهمون توصهیفي،    ۳۶۳های الزم برای مديران جهادی بیهان فرمهوده بودنهد در قالهب     شايستگي

 دهنهده  سازمان پايه، مضامی کدگذاری شدر در گام بعدی، مضامی  توصیفي بدست آمده در قالب 

-های مفههومي مختلفهي طبقهه   بندی شده و بدي  ترتیب مضامی  فود در خوشه ، خوشهفراگیر و

دهنهده،   رت که با توجه به آنکه مضامی  پايه، توصهیفي، مضهامی  سهازمان   بندی شدند، بدي  صو

تفسیری و مضامی  فراگیر، جامع و در برگیرندة دو سطح قبلي هستند، مضامی  بدسهت آمهده در   

دهنهده و فراگیهر انتظهام     اي  سه طبقه قرار گرفتند و به صورت سه اليهه مضهامی  پايهه، سهازمان    

های مستمر به طور مداوم مورد بندی، مضامی  با بررسيلیل و خوشهيافتندر همچنی  در حی  تح

های مختلهفِ کهدهای بدسهت    شدندر نهايتاً بر اسا  اليهبازنگری و پااليش قرار گرفته و اصالح مي

 حضهرت  انهات یب مبنهای  بهر  جههادی  مديران شايستگيآمده، شبکه مضامی  ترسیم شده و الگوی 

 طراحي گرديدر  مدلّل(هد یرهبر معظم مقام و امام

به منظور تأمی  کیفیت تحقیق حاضر از معیار اعتمادپذيری استفاده شده که مشتمل بر چهار 

 ر 201۶ ،5باشهد دکهانلي  مهي  8پهذيری  انتقهال و  ۳تأيیدپذيری، 2پذيری اطمینان، 1باورپذيریمعیار 

 رباشد  مي1نحوة تأمی  معیارهای فود در تحقیق حاضر، به شرح جدول د
 

                                                                        

1. Credibility 

2. Dependability 

3. Confirmability 

2. Transformability 

5. Connelly 
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 روش تأمی  معیار در تحقیق حاضر معیار

 باورپذيری

 آوردن عی  جمالتي که در منبع آمده در ذيل تفسیر آن -

مراجعه به دو فرد خبره در حوزه مربوطه و استفاده از نظرات کارشناسهي و   -

 تخصصي آنان

 پذيری اطمینان
تشريح تمام مراحل تحقیق به صورت مبسوط و کامل، جهت ايجهاد امکهان    -

 بازبیني و موشکافي تحقیق توسط ديگر پژوهشگران

 تأيیدپذيری
هايي از متون مهورد تحلیهل   استفاده از استراتژی مثال آوری و آوردن مثال -

 برای نشان دادن صحت تحلیل 

 پذيری انتقال

 بررسي کل منابع در تحقیق  -

 تشريح بستر پديده مورد پژوهش -

 مقايسه نتايج تحقیق با تحقیقات پیشی  -

 حاضراعتمادپذيری تحقیق  یتأم یهاروش -2جدول 

 های پژوهشيافته

کهد،   ۳۶۳مقام معظم رهبری دمدلّل(ه  در مجمهوع،   و امامبا تحلیل و کدگذاری بیانات حضرت 

مضمون فراگیر بدست آمدر مضامی  فراگیهر   8 دهنده و مضمون سازمان ۳4مضمون توصیفي،  48

دهنهده،   مضهمون سهازمان   8اعتقهادی بها    - ههای دينهي  چهارگانة حاصل تحقیق شامل شايستگي

 - ههای اخالقهي  دهنهده، شايسهتگي   مضهمون سهازمان   4انقالبي فردی با  - های اخالقيشايستگي

 مضهمون سهازمان   14های مديريتي با دهنده و شايستگي مضمون سازمان 4فردی با  انقالبي میان

 اندرارائه شده 2باشند که در قالب الگوی شايستگي مديران جهادی در نمودار دهنده مي
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 مقام معظم رهبری و امامالگوی شايستگي مديران جهادی بر مبنای بیانات حضرت  -2نمودار 

 

 مقهام  و امام حضرت اناتیبهای استخراج شده تشريح شده و شواهدی از در ادامه شايستگي

 1گرددرباشد ارائه ميکه ناّر بر شايستگي مابور مي  مدلّل(هد یرهبر معظم

                                                                        

 یرهبار معظا  مقاامو  امام حضرت اناتيب یدهمنبع در است ذکر . شايان1

 ساختار زير حاک  است: هایستگيشا از کي هر نهيزم در( مّدظّله)

 (156: 5 ص،))ص، جلد: شماره صفحه(؛ مثالً:  صحيفه نور:

 معظاا  مقااام: )ب، مخاطبان در ديدار با (مّدظّله) یرهبر معظ  مقام اناتيب

 ینعتصا گروه کارگرانتاريخ ايراد سخنرانی(؛ مثالً: )ب،  ،(مّدظّله) یرهبر

 (10/2/93 مپنا،
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 اعتقادی  - های دينيشايستگير 1

ههايي اسهت کهه ارتبهاط مسهتقیم بها اسهالم و        اعتقادی شهامل شايسهتگي   –های ديني شايستگي

رهنمودهايي که قرآن کريم و ديگر منهابع اسهالمي از جملهه نههج البالغهه داشهته و مهورد تأکیهد         

ها به چهار دسهته زيهر   ر اي  شايستگياندگرفتهمقام معظم رهبری دمدلّل(ه  قرار  و امامحضرت 

 شوند:تقسیم مي

 مسلمان در گفتار و کردار ر1 - 1

مدير جهادی بايستي در گفتار و کردار مسلمان باشد و با آشنايي و پیروی از قوانی  الهي، اعمال و 

رفتار اسالمي و تعهد کامل به احکام اسالم، برای تطابق کامل سازمان با احکهام اسهالمي بکوشهد و    

ن را طراحهي  ای سازمااهداف سازمان را اهدافي الهي طراحي و برای رسیدن به آن اهداف، به شیوه

 های الهي پايبند باشند:و مديريت کند که هم خود و هم کارکنانش به احکام اسالم و ارزش

  9: 2دص،  پرور آن باشد عدالت احکام و اسالم هدفتان سرلوحه

خودشان راهشان همان راه اسالم باشد، عملشان عمل اسالمى باشد، اخالقشان اخالد  

اسالمى باشد، خودشان را ساخته باشند و بسازند، اگرساخته هستندکه انشاءاهلل موفهق  

تر بشوند و اگر ساخته نیستند، جهديت کنندکهه خودشهان را بسهازند     بشوندکه ساخته

با احکام اسالم و بینش از احکام اسهالم بهه همهه    يعنى همه چیاشان را تطبیق بدهند 

  10۳: 9ابعادش هم تا آن حدودى که برايشان ممک  است پیدا بکنندر دص، 

 ر بنده محض خدا1 – 2

لحظه خدمتش اطاعت از فرامی  خدا باشد و خهدا را نهاّر بهر اعمهال      مدير جهادی بايستي لحظه

خويش ببیند و نیا صرفاً برای رضای خدا کار کند و نه دل بسهت  بهه رأی مهوافقی  و يها تهر  از      

 نهي مخالفی :

که کارهايتان براى خدا باشدر شما از خدا پهاداش بخواهیهد نهه از دولهت و      کنید توجه

  109: 14دص،  او راضى باشد کارى کنیم که ملت، بايد

 جهادگر با نفتر 1 - ۳

هوا و هو  و نفت سهرکش خهود را    تواندميبا تاکیه نفت، مبارزه و جهاد با نفت است که مدير 

از پست و تواند زمام نفت خود را در اختیار داشته و کنترل کند و تنها در اي  صورت است که مي
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 :نمايدني استفاده مقام خود در جهت منافع مادی و شهوان

 اي  لک ر کنیم استفاده قرآن نور و الهى نور از بتوانیم تا بشويم تاکیه که مکلفیم مهه

 تاکیهه  اگهر  مها ر ماهها  امثهال  براى تا است ترالزم باال هاىرده و دولتمردان براى تاکیه

 اگهر  آنهها  و کشهیم مى فساد به را خود يا کشیممى فساد به را محدود حد يک نشويم،

 ممکه   را، کشهورها  بلکهه  را، کشهور  يک نگذارند، کنار را هاخودخواهي و نشوند تاکیه

  ۳92: 18ص، د بکشند فساد به است

 متوک(ل  ر1 - 8

ريای و ابتناء تصمیمات بر عقالنیت ديني، قدم به قهدم افعهالش را بها    مدير جهادی در طولِ برنامه

گیری عقالني بدون اذن و يهاری  ريای و تصمیماي  برنامهتوکل به خداوند بارگ انجام داده و برای 

خداوند شأن و ارزشي قائل نیستر بدي  ترتیب مدير جهادی با توکل و اعتماد به کمک الهي است 

عام و اراده قوی رسیده و در شرايط عدم اطمینان با آرامهش و اطمینهان   توان به قاطعیت و که مي

 هده دارد بپردازد:قلبي به انجام تکالیفي که بر ع

 بهه  اعتمهاد  و نفهت  به اعتماد و خودباورى از است عبارت جهادى مديريلت مهمل عامل 

  10/2/9۳ب، کارگران گروه صنعتي مپنا، د الهى کمک

 انقالبي -های اخالقي شايستگي ر2

باشد که به دو دسهته صهفات فهردی و صهفات     انقالبي مي -های اخالقيبعدی شايستگي شايستگي

 شوند: ن فردی تقسیم ميمیا

 انقالبي فردی - های اخالقيشايستگي ر2 - 1

 جسور، دارای اعتماد به نفت، دارای اراده راسخر 2 – 1 - ۳،2،1

توانهد بها   اوری و اعتماد به نفهت الزم رسهیده باشهد مهي    بمدير جهادی تنها در صورتي که به خود

تصمیم خود بماند و ديگران را نیها بهر ايه  امهر     ای راسخ و استقامت، بر سر درستي جسارت، اراده

بخش و سازنده استر از طرف ديگر مهدير جههادی بها    متقاعد کند که اي  تصمیم، تصمیمي نجات

بها امیهد    شهود؛ نمهي چکهاني   قانع به گیرندگي قطهره  وروحیة انقالبي اسیر حدود تحمیلي داشت  

 آورد:ميو پیگیری آن را به دست  و باانگیاه، نشاط، اصرارکند ميدنبال هدف حرکت 
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 ر،یتهدب  شهجاعت،  یدارا ديه با کند، کار ملت  يا یبرا و ملت ي ا با خواهديم کت هر

مههردم  دب، باشههد نفههت بههه اعتمههاد یدارا دشههمنان مقابههل در و قلههب قههوت

  10/11/4۳پاکدشت،

مبهارزه  عمل، قهدرت رهبهرى و اداره امهور و اسهتقامت در      در درستى و تقصدا و تقوا

  ۳۷: ۳دص،  هدايت مردم است شرائط اساسى براى براى عقیده

 دارای روحیه انقالبي ر2 - 1 – 8

باشهدر روحیهه   های مدير جهادی دارا بودن روحیه انقالبي مهي تري  شايستگيکننده يکي از تعیی 

 انگیاه، نشهاط  و با شودها را گشوده و اسیر حدود تحمیلي نميبستای است که ب انقالبي، روحیه

 رساند:امور ناشدني را به سرانجام مي ناپذيری،خستگيو 

 بهاالی  سهطوح  در بهه خصهوص،   و کنندمي مشخ(  را راه اند،کننده تعیی  که آنهايي

 روحیهه  بها  باشهند  افهرادی  بايهد  هستند، دهندهخط که هاييکارشناسي نیا و مديريلت

 تمهام  بنهده  اعتقهاد  بهه  شهد،  اگهر  کهه  اسهت  کهار  اسا  اي ،ر عمیق اسالمي و انقالبي

 در و ايهد آورده هايتهان برنامهه  در و ايهد کهرده  مشخ(  خودتان برای شما که هدفهايي

دب، رئهیت جمههور و اعضهای     رپهذيرد مي تحق(ق ايد،کرده اّهار بیاناتتان و سخنرانیها

  ۳/۶/۷2 ت دولت،ئهی

 صادد در کردار ر2 - 1 - 5

بايستي صداقت خود را در عمل نشان داده و تنها بر اسا  حقیقت و عدالت و بهرای  مدير جهادی 

توانهد  اصالح جامعه و خیر عمومي جامعه تالش نمايدر بدي  ترتیب با صداقت در کردار مهدير مهي  

افاا و محیطي صمیمي بهی  نیروهها، اههداف    اعتماد ديگران را بدست آورده و با ايجاد يک موج هم

 ا تحقق بخشد:تعیی  شده ر

 براى ملت، صالح براى صمیمیت، صداقت، با، است محول ما به که کارى اي  در ما آيا

  20: 9کنیم  دص، مى کار اسالم صالح

  پرستِ آزاده، زاهد به دنیاوط  ر2 - 1 – ۷،۶

مدير جهادی برای خدمت به افراد جامعه خويش و به خصهوص محرومهان و مستضهعفان بايسهتي     

ها و تعل(قات دنیوی مانند مال و مقام، زهد پیشهه کنهد چهرا    عالوه بر عشق به وط ، نسبت به لذ(ت
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ر يهک مهدير   کنهد داند که انسان را در راه دي  يهاری مهي  هد را بهتري  خُلقي ميز که امام علي

هايي که خدا به او پرهیاد و در مقابل نعمتاز آرزوهای بلند مي لذابه دنیا دلبستگي ندارد و زاهد، 

در مقام عمل نیا، مراعات و رعايهت حهدود الههي، شهیوه      و گاار استارزاني داشته، شاکر و سپا 

 خواهد بود: او عمل

رادى که نه شرقى باشند نه غربى، بلکه دوست افافراد وط  ،خواهوط  افراد، سالم افراد

  15۶: 5ر دص، اسالمیت و انسانیت باشند مستقیم در صراط

 اسهت،  نق  اسالمي، جمهوری ولئمس يک برای دنیا دنبال دويدن و دنیا به چسبیدن

 در منصهب  و سهمت  و کهردن  حکومهت  باشهد  بايهد  ايه   عکت است، منفي نقطه يک

  11/10/1۳۷1 ب،ر دشود نگاه غنیمت يک شکل به نبايد اسالمي، جمهوری

هها و ههر نهوع    پرسهتى  هها، لهذت  پرسهتى  ها، نفعپرستى ها و شخصیتپرستى شخ 

  129: ۳ر دص، شودمى پرستش محکوم

 زيست ساده ر2 - 1 – 4

ر ديگران تأثیرگذار هستند و الگوی ديگهران  داشته و ب بر عهده لیت سنگینيوئمس مديران جهادی

بهه کهم قناعهت    ، زيستي بنا کنند زندگي خود را بر اصل ساده ياز اي  رو بايست رشوندمحسوب مي

بکوشهند بها چشهیدن طعهم فقهر، مشهکل       و  پرهیا نماينهد  گریاشرافیت و خوی اشرافيکنند و از 

 :آنان شوند یمحرومان را در  نمايند و با اي  شیوه اعتماد مردم را جلب کنند و الگو

 هاى کهذا هاى کذا باشد و مبلبارگى و عظمت به اي  نیست که پرده دولتها بفهمند ررر

 هاىى بکند و شما در کاخگباشد از مال اي  ملت ضعیف، خود ملت توى اي  غارها زند

  4۶: 5ر دص، وزيرى هاى نخستدادگسترى و درکاخ

 فردی انقالبي میان - های اخالقيشايستگير 2 - 2

انقالبي است و موارد زيهر را شهامل    - های اخالقيهای شايستگيويژگي صفات میان فردی از ديگر

 شود:مي

 گاار متعهد، ايثارگر،خدمتر 2 - 2 – ۳،2،1

طلبي شخصي، خود را وقف خهدمت بهه    مدير جهادی بايستي که با تعهد، ايثارگری و عدم منفعت

 :د اسالمي تالش کنداسالم، مردم، مملکت، محرومان و فقرا کند و برای پیشبرد مقاص
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رئهیت  ب، د کنهد های شخصي، هدف نیستر مدير، برای خودش کهار نمهي  برخورداری

  ۳/۶/۷2 ت دولت،جمهور و اعضای هیئ

نظهر بگیريهد و    منحهرف از صهراط مسهتقیم الههى را در    اشخاصى اسالمى، متعهد، غیر

رى جمههو  سرنوشت اسالم و کشور خود را بهه دسهت کسهانى دهیهد کهه بهه اسهالم و       

منفعهت   اسالمى و قانون اساسى معتقد و نسبت به احکام نورانى الهى متعهد باشهند و 

  1۶2: 11ص، در خود را بر مصلحت کشور مقدم ندارند

 مدار و فسادستیا قانون ر2 - 2 – 5،8

مداری در مقابل کارهای خالف شرع و قانون بايسهتد و بها فسهاد     مدير جهادی بايستي که با قانون

-مهي  کهاهش  هادستگاه به مردم را نسبت اعتماددر سازمان و به تبع آن جامعه مبارزه کند، فساد 

 اخالقهي  ههای و ارزش اعتقهاد  .دههد گسترش مي جامعه را در کفايتيبي و تنبلي تفاوتي،بي هد ود

 .سهازد مهي  دشهوار  را پهذيری ترقابه  و داده افهاايش  را کارهها  انجام هاينه .کندمي متالال را جامعه

شهود،  مي جامعه در بدبیني و انگیاگيبي موجب و ساخته ناکام را زداييفقر برای هادولت هایتالش

 نمايد:مي مسدود را پیشرفت مسیر و شده گذاریسرمايه مانع

اسالم محقق شد، يهک زمهان رسهول     حکومت اصیل در صدر اسالم در دو زمان، دو بار

کردر در ايه  دو مهورد بهود    حکومت مى که در کوفه على اب  ابیطالب و ديگر وقتى اهلل

اى کردر يعنى يک حکومت عدل برقهرار و حهاکم ذره  هاى معنوى حکومت مىکه ارزش

: 10دص،  اي  دو زمان حکومت قانون بهوده اسهت   کردر حکومت دراز قانون تخلف نمى
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ور، اگر منحصهر بهه خودشهان بهود حرفهى      ور، آنفرد، دو فرد، چهار فرد، اي فساد يک 

بیند يک کند به همه، کم کم مىکند، اخالد فاسد سرايت مىسرايت مى نبود اما فساد

فاسد شدر اسالم از اول جلويش را خواسته بگیرد، گفته ايه  کسهى    وقت يک کشورى

ايه    جور رفتار کنید تا از اول نگذارد رشد پیدا کنهد کرده بايد با او اي  که اي  فساد را

جمههورى   هاى اسالمى موّفنهد، فسادر شما هم موّفید، در بانک موّفند، در انجم 

 اسالمى و حاب جمهورى اسالمى موّهف اسهت و دولهت و همهه موّفنهد بهه اينکهه       

ند، همان يک مهورد را تعقیهب   نگذارند، يک مورد هم فساد وقتى واقع شد اغماض نکن

  ۷4: 1۶ر دص، همی  يک مورد را از بی  ببرند تا سرايت نکند کنند و
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 خواه امی ، عدالت ر2 - 2 – ۷،۶

دار و عهادل باشهند و ابتهدئاً ايه  موضهوع را در زنهدگي       والن هر جامعه بايستي افرادی امانهت مسئ

را به خود جلب کرده تا به عنهوان الگهويي   شخصي خود و بستگانشان اعمال نمايند و اعتماد مردم 

را زيبهائي و جمهال    عهدل  علهي امهام  سازنده، مورد پیروی و احترام مردم در جامعه قرار گیرندر 

فرمايند هر که عدالت را به کار دانند و ميحاکمان و زيبايي سیاست را رعايت عدالت در جامعه مي

رو مديران جهادی بايهد  دارد، در هم شکسته شودر از اي اش واال گردد و هر که ستم روا بندد، رتبه

 عدالت را برای آحاد مردم در جامعه و بدون تبعیض بی  اقشار مختلف اجرا نمايندر

-المال را مى که محاسبه حساب بیت وقتى که هستیم حاکمى همچنی  يک طالب ما

کهرد، يهک کسهى    مي المال را حساب روش  بود و حضرت داشت بیت کند، يک چراغ

چهراغ را   آمد آن جا با حضرت خواسهت بنشهیند صهحبت ديگهرى بکنهد، حضهرت آن      

 کردم اي  چهراغ مهال بیهت   المال را مى حساب بیت تا حاال م ه خاموش کرد فرمود ک

واهى بها مه    خه ميکهردم، حهاال  صهرف مهى   المال براى خودش المال است از مال بیت

چهراغش را چهرا    ندارد، خوب المال بیت صحبت کنى و صحبت ديگرى است ربطى به

  102: 2ر دص، ما روش  کنیم

مها دلسهوز    حهال ملهت   خواهیم که اي  بهه منطق ما اي  است که ما يک حکومتى مى

  ۳۳: 22ر دص، خواهیم که رژيم عدالت باشدباشدر ما يک رژيمى را مى

  اتحادپرورر 2 - 2 – 4

مقد  جامعه اسالمي سعي کند که روح اتحاد و تفهاهم  مدير جهادی بايستي برای پیشبرد اهداف 

جههت و بهه دور از    دل و يهک و دوری از هرگونه اختالف را در سازمان بپروراند تا همة نیروها يهک 

 هرگونه اختالفي تمام توان خود را وقف خدمت به مردم نمايند:

 حفه   شهید، با بهرادر  خودتهان  ما مردم را شريک بارگ بدانیم در اي  حکومت ررر بهی  

با حف  برادرى شما به اي  جا رسیديد و بها حفه  بهرادرى بايهد      را، برادرى اي  کنید

قوى باشید و پشت ر اي  را بکنید که حاف  اسالمید، نه حاف  خود شما فکر جلو برويد

-دولت و ملت با هم باشد، ملت پشتیبان دولت در امور باشد، دولت خدمت هم باشید،

امور، شرکت بدهند مهردم را در همهه امهورحف  اسهالم بهه حفه        باشد در  گاار ملت

است و بايد بکنند و اي  واجب است بر همه که حف  کنند وحدت را، مهردم را   وحدت

  2: 20ر دص، دارند نگه
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 مديريتي هایشايستگي

 شود: های زير ميباشد که شامل ويژگيهای سازماني ميها، شايستگيآخري  دسته از شايستگي

 عالم به علم مديريت و هدايتگرر ۳ - 2،1

اعتقادی و اخالقي انقالبي، کارآمدی مدير جههادی مسهتلام تخصه      - های دينيعالوه بر ويژگي

باشد تا بتواند سازمان را در مسیر دستیابي به اهداف، ميدر زمینه علم مديريت و توان رهبری نیا 

 مديريت و هدايت نمايد:

دی يا همان کار و تالش با نیت الهي و مبتني بر علم و درايهت حهاکم   اگر مديريت جها

های جههاني و در  آمیاِ قدرتباشد، مشکالت کشور، در شرايط کنوني فشارهای خباثت

 ،شرايط ديگر، قابل حل اسهت و کشهور حرکهت رو بهه جلهو را ادامهه خواههد دادر دب       

  2۳/10/92والن مديريت شهری تهران،ئمس

عمل، قهدرت رهبهرى و اداره امهور و اسهتقامت در مبهارزه       در درستى و تقصدا و تقوا

  ۳۷: ۳دص،  هدايت مردم است شرائط اساسى براى ،براى عقیده

 گاي  و برانگیاانندهشايستهر ۳ - 8،۳

گايني، به دور از اغراض شخصي، افرادی عادل، در جذب کارکنان، مدير جهادی بايستي با شايسته

ههای الزم را بهرای سهازمان بهه     هها و شايسهتگي  به احکام اسالم و دارای صالحیتاسالمي و پايبند 

خدمت بگیرد و همواره مسیر پیشرفت و ترقي را برای کارکنان خود باز بگذارد و خود نیها مشهود   

 آنان در اي  مسیر شود:

 بهه  آنهها  کهردن  خدمت بهتر و آنان تعهد و کاردانى به همکاران گاينش در دولتمردان

 روسهفید  ملهت  و تعهالى  حهق  پیش در تا کنند تکیه آنان بودن ملت منافع در و کشور

 تأمهل  و تفکهر بهى  شنوى حرف و آشنايى و دوستى بر نه باشند، موفق امور در و باشند

  ۶0: 19ص، داست  کشور به خدمت در ناکامى موجب رويه اي  که

 با متعال،ی خدا به توک(ل با هملت، با پشتکار، با املا شود،ينم گفتنديم ما به سالها آن 

 ات(فهاد  کهار   يا بردند، کار به ما رانيمد کهي راسخ عام با بااستعداد،ی روهاین قيتشو

  10/2/9۳ب، کارگران در گروه صنعتي مپنا، د افتاد
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 خواهنقدپذير منصف و مشورتر ۳ - ۶،5

بتواند از تجربیات و دانهش ديگهران   مدير جهادی بايستي اهل مشورت کردن با افراد خبره باشد تا 

استفاده نمايد و در اي  مسیر با استقبال منصفانه از انتقادهای ديگران مسیر رشد و تعالي سهازمان  

 و جامعه را هموار سازد:

در برابهر سهايري ، زمامهدار مسهلمی  را      مستقیماً که دارد حق ملت افراد از فردى هر

  99: 8دص،  .بايد جواب قانع کننده دهد واستیضاح کند و به او انتقاد کند و ا

-تصهمیم  با نمايندگان ملهت در  اي  حکومت به طور قطع بايد زمامداران امور دائماً در

-تنههائى تصهمیم   توانند بهها مشورت کنند و اگر نمايندگان موافقت نکنند، نمىگیرى

  104: 8دص،  .گیرنده باشند

 خودتهان  نفت در که اوصافى اي  هست، خودتان نفت در که چیاهايى اي  که بدانید

 آن کهه  نباشد طوراي ر آيیدمى در کار از يک ديکتاتور وقت يک مهار نکنید اگر هست،

 خهودبی   قهدر  آن و اسهت؛  درسهت  همهان  گويیهد مى هرچه که ببینید را خودتان قدر

  92: 18ص، ر دنباشید تسلیم به حاضر هم، فهمیديد را نادرستى اگر که باشید

 در را شهما  اعتهراف،  اي ر کنید اعتراف کرديد، خالف واقعاً که ديديد را چیاى يک اگر

 بهودن  پايبندر کندمى کوچک را شما خطا به اعتراف اينکه نه کند؛مى بارگ ملتها نظر

  9۳: 18کندر دص، مى منحط خیلى را انسان خطا، به

 به وّايف پرستي و دارای نگاه تکلیفي منافي مقامر ۳ - 4،۷

مدير جهادی بايستي مقام و قدرت را تکلیف و امتحاني الهي از جانب پروردگار خويش ببینهد، کهه   

ولیتي سهنگی  از جانهب خهالق    ئشود، بلکه آن را مسه در اي  صورت نه تنها فريفته اي  قدرت نمي

 :بايست به نحو احس  آن را انجام دهدبیند که ميخود مي

حکومتى کهه کفهش وصهله خهورده      همچو يک باشد، کومتىح همچو يک خواهیممى

هها  ها پهیش مه  ارزشهش بیشهتر اسهت، يها رياسهت       گويد از اي  رياستخودش را مى

  20: 1۶دص، ر ارزشش کمتر از اي  است

لیتى کهه دارد همهان مقهام و همهان     وئدر ههر مقهامى کهه هسهت و ههر مسه       کت هر

  122: 14ر دص، ولیت امتحان اوستئمس

 دار و همگراکننده افکارمردمر ۳ - 10،9

رويهي، تواضهع و رسهیدگي بهه افهراد،      مدير جهادی بايستي با رعايت اخالد اسالمي، صبر، گشهاده 
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تواند افراد را به سمت خهود  داری را در خود تقويت کند و در اي  صورت است که ميخصلت مردم

جهادی بايستي تمامي سهعي خهود    مدير جذب کند و در نهايت افراد همفکر بیشتری داشته باشدر

را در جهت همگ  کردن افکار کارمندان خود انجام دهد زيرا در اي  صورت است کهه رسهیدن بهه    

 اهداف سازماني با سرعت بیشتری صورت خواهد گرفتر  

يک افق متمرکا شهوند قطعهاً مشهکالت     رفکر شوند و همگي بوقتي همه کارمندان با مدير هم

 آيد:کمتری در جهت رسیدن به اهداف سازمان بوجود مي

 شهما  اصهطالحِ  بهه  و آنجها  در هسهتند  کارمنهد  کهه  اشخاصى آن با معاشرتتان کیفیت

  159: 1۳باشدر دص،  برادرانه شوند،مى گفته زيردست

خواهیهد  مهى  تید وکه شهما از خودشهان هسه   کنند  احسا  شما کارهاى بايد از مردم

خواهید مردم را تحت فشهار  کنید و نمى خواهید فرمانفرمائىخدمت کنید بهشان، نمى

   91: 4ر دص، بکنید خواهید ّلمقرار بدهید و نمى

بیاينهد بايسهتند و    انمردم فواصل نداشته باشند کهه مهردم پشهت اتاقشه    با  فرماندارها

  5۳: 4ر دص، راهشان ندهند

کردن طرح حکومت اسالمى و بررسى مسائل آن اهتمام بیشترى بهه خهرج    براى پیاده

تهر سهازيد،   شويد، متحد و متشکل شده و صفوف خود را فشرده اب و مجهلدهید، مهذ(

  94: 1ر دص، دداکار بسازيف و انسان فکرهر چه بیشتر هم

 عدم ورود به حوزه اختیارات ديگران ر۳ - 11

خود را مصروف وّايف محولهه نمهوده و از پراکنهده نمهودن تهوان      مدير جهادی بايستي تمام توان 

-اختیارات ديگران که موجب هرج و مرج و اغتشهاش در امهور مهي    خود و سازمان و ورود به حوزه

 شود پرهیا نمايد:

 چههارچوب  در نظهام  پیشهبرد  براى کند سعى بايد نظامى به متعهد هر و ولىئمس هر

وزيرى دخالت در کار وزير ديگر نمايد که حتى دخالهت  اگر هر  وّايفش عمل کند لذا

مورد قبول نیسهت، چهرا کهه خهروج از چههارچوب اختیهارات        او باعث رشد کار گردد،

اى ديگر است ر روشه  اسهت کهه مشهورت و     کار در نقطه ضررش بسیار بیشتر از رشد

  10۷: 20دص،  هماهنگى و همکارى مورد بحث نیست
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 دارای شمل سیاسي ر۳ - 12

تواند موضع خهود را بشناسهد و در   مدير جهادی با داشت  شمل سیاسي و قدرت تحلیل سیاسي، مي

آن موضع عمل کندر همچنی  تحلیل سیاسي بهه شهکل صهحیح و پروراننهده ذهه ، بهه مهدير در        

 کند:های موجود در محیط پیرامون خود کمک بسیاری ميتشخی  صحیح و غلط جريان

  84: 18ص، ر دکنند پیدا سیاسى شمِّ دولتمردان و سران اي  بايد

 مدبلرر ۳ - 1۳

وقفه، با عقالنیهت و تهدبیر الزم بهه اداره    ناپذيری و تالش بيمدير جهادی عالوه بر روحیة خستگي

پردازد و تالش بدون عقالنیت در قامو  مهديريت جههادی جهای نهداردر متأسهفانه بعضهاً       امور مي

شهود در  پرحجم و وسیع بدون هوشمندی و تدبیر به اشتباه گرفته مهي  مديريت جهادی با فعالیت

نگهری الزم را نیها   انديشهي و آينهده   وقفه و گسهترده، ژرف حالیکه مدير جهادی در عی  تالش بي

 باشد:توان خود و نیروهايش بدون اتالف منابع دارا ميجهت تخصی  درست تمامي

 راسهخ،  عام با املا تیلعقالن و ریتدب با را کار متعال، یخدا به توک(ل ،ياله قدرت به ةیتک

ب، ر داسهت  یجههاد  تيريمهد   يه ا بهردن؛  شیپه  جوانهب  از تر  بدون و ديترد بدون

  2/8/98والن نظام، مسئ

 اندوز  تجربهر  ۳ - 18

 رفته تجارب گهران  مديران جهادی طي حل مسائل بومي کشور با رويکردی انقالبي و عقالني رفته

هها و اتالفههای زيهادی شهده و     کهاری  تواند باعث جلوگیری از دوبارهآورند که ميبدست ميبهايي 

توانهد  تر و کاراتر مسائل جديد با اتکهای بهه ايه  تجربیهات، مهي     بدي  ترتیب عالوه بر حل اثربخش

 منجر به توسعه دانش مديريت جهادی نیا گردد:

راه خهود را بهه سهمت     تملت و هم دول های پیش، همهای سالهتجرب هر سال بايد با

 تهر رتهر و اسهتوا  هها را محکهم  های واالی اي  ملت و اي  کشور طهي کننهد و گهام   هدف

  1/1/48، زائري  و مجاوري  حرم مطهر رضویدب،  .بردارند

 صبور و دارای سعه صدر ر ۳ - 15

گیهری در شهرايط   تصمیم ها و فضای مبهممدير جهادی با اتکاء به سالح صبر در مقابل محدوديت
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شهود تصهمیمات و بهه تبهع آن اقهدامات      سخت، فضای فعالیت را از فشار به دور داشته و باعث مي

تری رقم خورده و بدي  ترتیب اهداف الهي با استفاده از وسايلي مشروع و نگرانهتر و آيندهسنجیده

 عقالئي تحقق يابد:

 در حقهى  حکومهت  يهک  بخواههد  اگر انسان بیاورد، دست به را حق بخواهد انسان اگر

 صهبر  بايد بشود پیاده در کشور است مطلق حق که اسالم بخواهد اگر و باشد کشورش

مشهکالت   همه در ،هامصیبت همه در همه مراحل، در خدا اولیاء که آنطورى کند،

  18۶: 1۳کردندر دص، مى صبر

 متواضع ر۳ - 1۶

اش زيردستان خود دانسهته و لهذا رفتهار او بها بهاال رفهت  رتبهه       مدير جهادی خود را خادم مردم و 

هها و نهه کنتهرل بهر     شودر در واقع از آنجا که مديريت جهادی از راه رسوخ در قلبتر ميمتواضعانه

هها،  يابد، مدير جهادی نیا بايستي با رفتهار متواضهعانه و در نتیجهه ورود بهه قلهب     رفتارها قوام مي

 نه از طريق کنترل بیروني بلکه از راه اشتیاد دروني پیروان تحقق بخشد: پیشبرد اهداف را

بیاوريهدر ههر    منصب هستید و بايد به مردم فشهار  وگمان نکنید که شما صاحب مقام 

 گهاار باشهد، مهردم بفهمنهد کهه ههر      چه صاحب منصب ارشد باشد بايد بیشتر خدمت

  8: ۷ر دص، شودمى تررود با مردم متواضعاى که اي  باال مىدرجه

 مهرورز ر۳ - 1۷

شود مدير از باشد که باعث ميمداری ميرويي و اخالديکي ديگر از صفات مديران جهادی، گشاده

آمیها و دوسهتانه و رعايهت اخهالد اسهالمي      طريق ارتباط ناديک با زيردستان، ايجاد محیط محبت

 ن و به تبع آن در جامعه بوجود آورد:بستگي را در سازما-بتواند روح اتحاد، همدلي و هم

خهدمت   باشد که اىکنید، يکى درشتىبادا يک وقتى در ضم  اينکه شما خدمت مىم

 شما را در خودش محو کندر بايد اخالد اسالمى، آداب اسالمى درست مراعهات بشهود،  

گهاار مهردم   اولیاء خدا بوده است که خودشهان را خهدمت   ،همانطورى که شیوه ائمه ما

کهه   ديدند با حس  معاشرت با رفتار انسانى، با رفتار الهى رفتار کردند و کارهائى رامى

و  دهند و شما هم بندگان همان خهدا بايد انجام بدهند، با همی  حس  رفتار انجام مى

 هاى شما بايد همهانطور امت همان پیغمبر و شیعه همان امیرالم منی  هستید و شیوه

  81: 1۷ر دص، باشد
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 کنندة مسائل جامعه حلر ۳ - 14

يک مدير جهادی بايستي که همواره خود را خادم جامعه و ملهت بدانهد و بها کاسهت  از تشهريفات      

تهري  زمهان ممکه     زايد اداری و تسريع در انجام کارها مسائل جامعه را به نحو احس  و در کوتهاه 

 حل کند:

 شهما  همه و بگیرند دست به العمل صحیح اشخاص ب،اشخاص مهذ( را وط  امور زمام

باشهیمر   اسهالم  بهه  و خودمهان  وط  به و مردم اي  به گاارخدمت ما همه گاار،خدمت

  5۷: 2دص، 

پرسهتى و اسهراف و   تهري  اداره از تجمهل  نخست وزيرى تا کوچهک  از ادارات تمام بايد

  ۷0: 5ر دص، انجام دهند بپرهیاند و کار مردم را سريعاً بازىکاغذ

-مهى  اىامور مهمه اي  است که ما نبايد مثل سابق باشیم که اگر يهک بیچهاره   يکى از

آنقهدر   تراشى واى، آنقدر اشکالاى، به يک رئیت ادارهخواهد مراجعه کند به يک اداره

  ۳: 1۷ر دص، فساد باشد و باالخره هم امروز برو، فردا بیا، فردا برو، پت فردا بیا

 هاگیری و پیشنهاد نتیجه

شوند بسیار بهه بهومي کهه از    الگوهای مديريتي با توجه به آنکه در حوزة علوم اجتماعي تعريف مي

گهاه  بخشي را نیا در رويهش  اند وابسته بوده و به دلیل انطباد با آن بوم، بیشتري  نتیجهآن برآمده

توانند کارگشها باشهند   ايراني نیا الگوهايي مي - دار اسالميخود دارندر در کشور ما با فرهنگ ريشه

که از اي  فرهنگ برآمده و بر اسا  مباني نظری و اقتضائات همی  اقلیم رشد کرده باشهندر يکهي   

های فود را دارا بوده و به برکهت انقهالب اسهالمي ايهران، در     از الگوهای موفق مديريتي که ويژگي

بهوم اثربخشهي و کهارايي خهود را بهه      ای از تاريخ اي  مرز و کشور ما ّهور و بروز داشته و در برهه

باشدر اي  الگوی مهديريتي پهت از درخشهش در سهالیان دفهاع      اثبات رسانده، مديريت جهادی مي

ای به ادارة کشور پت از پايان جنگ، رفته رفته بهه دسهت فراموشهي    مقد ، با آغاز نگرش توسعه

ر استیالی پارادايم توسهعه در  سپرده شده و نهادهای اصیلي همچون جهاد سازندگي به مرور در اث

ههای اخیهر بها تشهديد فشهارهای      فضای مديريتي کشور به دست فراموشي سپرده شدندر در سهال 

مديران و دانشگاهیان را به احیهای    مدلّل(هدهای استیالطلب بر کشور ما، مقام معظم رهبری دولت

چه از طرف فضای مهديريتي  اي  سبک مديريتي بومي فراخواندند و آن را راهگشای مشکالت و آن

شود، عنوان نمودندر اکنون اي  سهبک مهديريتي از يهک سهو نیازمنهد      بست خوانده ميگرا ب غرب
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بازخواني و واکاوی تجربة مديريت جهادی در دهة آغازي  انقالب اسالمي، و از سويي ديگر خلهق و  

باشهد  کشور در اي  حوزه مي های بومي در اي  حوزه بر اسا  تجربیات گذشته و حالبسط نظريه

بختانه در سالیان اخیر و با توجه مجدلد رهبهر معظهم انقهالب بهه ايه  سهبکِ مهديريتي،        که خوش

-ای از اي  حوزه را واکهاوی مهي  تحقیقات نويدبخشي در اي  زمینه صورت گرفته که هر يک جنبه

های الزم برای مديران جهادی بهر اسها  بیانهات    نمايدر در تحقیق حاضر نیا تالش شد شايستگي

ها الگوی شايسهتگي  بندی آناستخراج شده و با طبقه  مدلّل(هد یرهبر معظم مقام و امام حضرت

 یرهبهر  معظهم  مقهام  و امهام  حضرتمديران جهادی ارائه گرددر براسا  نتايج تحقیق، آنچه را 

 - ينه يد»ههای  تهوان در سهه دسهته شايسهتگي    مي اند،برای مديران جهادی الزم دانسته  مدلّل(هد

هها روابطهي   بنهدی نمهود کهه البتهه میهان آن     طبقهه « يسهازمان »و  «يانقالبه  - ياخالق» ،«یاعتقاد

هها بايسهتي بهه عنهوان يهک      شوند و بهه آن چندسويه وجود داشته و هر يک توسط ديگر تقويت مي

 منظومه نگريسته شودر

با تحقیقات گذشته برخي مضامی  حاصهل ايه  تحقیهق بهه      مقام مقايسة نتايج اي  تحقیق در

نحوی مستقیم يا غیرمستقیم در تحقیقات گذشته وجود داشته و برخي نیا نظیهری در تحقیقهات   

 پردازدربه مقايسه نتايج تحقیق حاضر با تحقیقات گذشته مي 2اندر جدول گذشته نداشته

 

 ود در پايان نامه حاضرمضامی  موج مضامی  موجود در پیشینه تحقیق محقق

عسگری و 

همکاران 

  1۳98د

 متوک(ل متوک(ل

 دارای روحیه انقالبي انقالبي

 خواه عدالت خواه عادل و عدالت

 مهرورز مهرپرور

 ايثارگر ايثارگر

 مسلمان در گفتار و کردار موم 

 متعهد متعهد

 دارای اعتماد به نفت خودباور

لطیفي و 

همکاران 

  1۳9۳د

 مسلمان در گفتار و کردار انگیاه الهي و ايمان به آخرت

 هدايتگر – فسادستیا مراقبت از رفتار کارکنان و زيردستان

 جسور شجاعت

 ايثارگر ايثار
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 دارمردم – خواهعدالت محوری و توجه به محرومانعدالت

 گاارخدمت جويانه گذار و مشارکتسبک رهبری خدمت

 مدبلر نگریآيندهتدبیر و 

 فسادستیا دوری از انحرافات و آفات کار تشکیالتي

 دارای اعتماد به نفت خودباوری و اعتماد به نفت

 دارمردم داریمردم

نعمتي پیرعلي 

  1۳9۳د

 بنده محض خدا ايمان و اخالص

 صبور و دارای سعه صدر بذل طاقت و تحمل مشقات

 مدارقانون سازمانيقانون مداری و تعهد بر نظام 

 متواضع تواضع و تقدم منافع عمومي بر منافع شخصي

مندی مناسب از علم و دانش و مداری و بهره عقل

 تخص 
 عالم به علم مديريت

 اتحادپرور بخشي و تحکیم روابط مبتني بر اخوت ديني وحدت

های تعلیم و تشويق هدفمند در جهت ارتقای فعالیت

 سازمان
 برانگیانده

خواجه نادری 

  1۳92د

 دارای نگاه تکلیفي به وّايف حاکمیت جو و فضای معنوی و الهي در کار و افراد

 متعهد ها و مکتبداشت  تعهد به هدف و ارزش

 زيست ساده سادگي

 زيست ساده پرهیا از تشريفات و تجمالت

 دار-مردم مردمي بودن

 برانگیانده آموزش و ارتقا نیروی انساني

 دارای اعتماد به نفت خود باوری با وّیفه الهي

 دارای روحیه انقالبي روحیه انقالبي

امیری 

سوادرودباری 

  1۳92د

 فردی میانانقالبي    - های اخالقييستگيشا های انساني و ارتباطيمهارت

 هدايتگر توان اجرايي و مديريتي

 کردارمسلمان در گفتار و  محوری ارزش

 انقالبي فردی - های اخالقييستگيشا های شخصیتيويژگي

 انقالبي فردی - های اخالقييستگيشا استعداد فردی  1۳91توماج د

 ر مقايسة مضامی  بدست آمده در تحقیق حاضر و تحقیقات پیشی ۳جدول 

 

های بدسهت آمهده از ايه  تحقیهق در گهاينش، انتصهاب و       شود شايستگيدر انتها پیشنهاد مي
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 ههای میهان  های انقالبي بکار گرفته شده و به طور خاص نیها از ويژگهي  ارزيابي مديران در سازمان

وری های فردی در جهت افاايش بههره فردی در بهبود کیفیت زندگي کاری در سازمان و از ويژگي

شهود  توسعه ادبیهات مهديريت جههادی نیها پیشهنهاد مهي      مديران سازمان استفاده شودر در جهت 

 به موضوعات زير بپردازند: محققان آينده

 هايي که مديرانش بر اسا  مدل شايستگي مهديران جههادی   سنجش سالمت اداری در سازمان

 کنند؛انتخاب شده و رفتار مي

 بر رفتار شهروندی سازماني؛ احصا شدههای سنجش تأثیر شايستگي 

  انقالبي بدست آمده برای مديران جهادی در تحقیهق حاضهر،    - های اخالقياسا  شايستگيبر

، به مطالعه سهیره عملهي و   شود جهت تکمیل و رفع نواق  احتمالي اي  شايستگيپیشنهاد مي

 سبک مديريت جهادی فرماندهان شاخ  در زمان جنگ تحمیلي پرداخته شود؛

 خمینهي اً بر اسا  سیره نظهری امهام   ق حاضر، صرفهای تحقیبا توجه به اينکه يافته مقهام   و

شود محققان ديگر جهت تکمیل و تقويهت ايه    معظم رهبری دمدلّل(ه  بوده است، پیشنهاد مي

 الگو به سیرة عملي ايشان بپردازندر
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