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چکیده
تاکنون در خصوص عناصر سازمان جهادی ،تحقیق منسجمی صورت نگرفته است و تبیین و تئووریه کوردن
اجها و عناصر این نوع سازمان در سطوح کالن ،میانی ،و خرد شایان توجوه اسوت بنوابراین ،هود ایون تحقیوق
شناسایی عناصر سازمان جهادی از یک طر و تعیین ارتباط این عناصر با اثربخشی سازمانی از طر دیگر است
در همین راستا ،ابتدا از طریق تحلیل محتوای کیفی و بر محوریت اندیشه مقام معظم فرماندهی کل قوا ،و منابع
علمی و اسالمی ،عناصر سازمان جهادی در سه مقوله انسانشناختی ،ساختاری ،و سیاستگذاری شناسایی شد و
سپس اجهای این  3مقوله از طریق اجورای پنول دلفوی در بوین  8متخصو علووم اجتمواعی و در دو مر لوه
شناسایی شد در خصوص اعتبار یافتههای تحقیق باید گفت که در کل فرآیند اجرای مر لوه دلفوی سوعی شود
عالو بر پنل ،از تعدادی خبر وز مدیریت جهادی در کنترل سؤاالت اولیه استفاد بهعمل آید روایی و پایایی
مر له کمی تحقیق هم به ترتیب با اتکا به خبرگان و ضریب الفای کرانباخ بود است مساعدت نظری تحقیوق،
شناسایی و دستهبندی ابعاد انسانشناختی ،ساختاری ،و سیاستی سازمانهای جهادی و تعیین ارتبواط آنهوا بوا
اثربخشی سازمانی است بر اساس یافتههای تحقیق 00 ،مفهوم /مضومون مورتبب بوا انسوانشناسوی 03،مفهووم
/مضمون مرتبب با ساختارها و  00مفهوم /مضمون مرتبب با سیاسوتگوذاری ،شناسوایی و دسوتهبنودی شود در
مر له دوم تحقیق از طریق مدلسازی معادالت ساختاری و نمونهگیری تصادفی از یکوی از مراکوه نهاجوا میوهان
تأثیر عناصر سازمان جهادی بر اثربخشی سازمان مورد آزمون قرار گرفت بور اسواس یافتوههوای تحقیوق ،توأثیر
سازمان جهادی بر اثربخشی سازمانی مثبت و معناداری میباشود همننوین توأثیر سواختار سوازمان جهوادی و
انسانشناسی سازمان جهادی بر اثربخشی مثبت میباشد و بواخخر  ،در ایون تحقیوق توأثیر سیاسوتگوذاری بور
اثربخشی معنادار نبود نتیجه نهایی این است که انسانِ جهادی با سیاستگذاریهای خوب در بستر ساختارهای
پویا میتواند اثربخشی سازمانی را ارتقاء دهد
واژههای کلیدی :سازمان جهادی ،ساختار ،سیاستگذاری ،انسانشناسی ،اثربخشی سازمان.
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مقدمه
اثربخشی موضوعی مهم در وز مدیریت دولتی و خصوصی تلقی میشود اهمیت این
موضوع در وز های ملی و بینالمللی در ال افهایش است اثربخشی بهعنوان دغدغه اصلی
مدیران ،هد نهایی نظریههای مدیریت موفق در طول قرون اخیر بود است( الوانی)0313 ،
در این خصوص ،رویکردهای مختلفی در مدیریت علمی ,تئوری روابب انسانی ,تئوری اقتضایی،
جنبشهای فرهنگی ,و سازمانهای یادگیرند وجود داشته است(ویلکوکس )3113 ،0اما در
وز مدیریت جهادی و سازمان جهادی ،در خصوص اثربخشی مبا ثی وجود ندارد از طرفی،
اعتقاد بر آن است که تنها الگویِ بومیِ برآمد از متن انقالب اسالمی برای پیشبرد بخشهای
سیاسی ،علمی ،اجتماعی ،صنعتی و همان الگوی جهادی است که پیشرفتهای شگر در
صنعت موشکی ،هستهای ،هوافضا ،آبادانی و به آن نسبت داد میشود سازمان جهادی،
سازمانی است که بهواسطه داشتن ویژگیها و شاخ های خاص ،زمینه ظهور تالش معنوی را
فراهم میکند( سینی ،موغلی ،سرلک ،دلجو )0315 ،غایت الگوی جهادی 3در این نکته نهفته
است که انسان بتواند در محیب کار ،بیشفعال باشد و از طریق ساختارهای مناسب ،این
بیشفعال ی را تبدیل به کاال و خدمات کرد و به ثمر برساند بنابراین ،جهادی عمل کردن،
بهعنوان یک بعد از قضیه مطرح است و به ثمر رساندن آن و جاریسازی آن در بخشهای
مختلف سازمان و تبدیل آن به یک فرهنگ ،قضیه دیگر است یعنی هم باید تالش جهادی کرد
و هم اینکه این تالش را از طریق ساختارهای تسهیلگر ،به نتیجه رساند و به اثربخشی تبدیل
کرد بنابراین هر نوع سختکوشی را نمیتوان جهاد تلقی کرد ،بلکه بهتر است ،بهجای
سختکوشی ،هوشمندانهتر قدم برداریم و از را های میانبر و از طریق ساختارهای پویا ،زودتر و
با ههینه کمتر به هد برسیم و این همان معنای اثربخشی سازمان است بر اساس دیدگا مقام
معظم فرماندهی کل قوا":جهت دومى که در مفهوم جهاد تماً بایستى مال ظه بشود ،استمرار
و همهجانبگی است ،هوشمندانه بودن است ،مخلصانه بودن است اینجور تحرکى اسمش جهاد

Willcocks
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الگوی جهادی مشتمل بر رو یه جهادی ،فرهنگ جهادی ،مدیریت جهادی ،سازمان جهادی و است
(نگارندگان)
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است" بر طبق بیانات ایشان ":با رکت عادی و ا یاناً خوابآلود و بی ساسیت نمیشود
کارهای بهرگ را انجام داد؛ یک همت جهادی الزم است ،تحرك جهادی و مدیریت جهادی
برای انجام کارها الزم است 0کار جهادی یعنی از موانع عبور کردن ،موانع کوچک را بهرگ
ندیدن ،آرمانها را فراموش نکردن ،جهت را فراموش نکردن ،شوق به کار؛ این کار جهادی
است " 3واقعیت آن است که الگوی جهادی با انسانها ،ساختارها ،فرآیندها و راهبردها سروکار
دارد و باید دانست که شاخ های انسان جهادی ،سازمان جهادی ،و سیاستگذاری جهادی،
نسبت به سایر سازمانها و الگوهای مدیریتی معاصر متفاوت است انسان جهادی ،کسی است
که با تالش مضاعف موانع درون فردی را از سر را برمیدارد و سپس به دنبال رفع موانع
خارجی و بهخصوص ساختارهای خارجی است شهید مطهری در کتاب آزادی معنوی ،ذیل
عنوان هجرت و جهاد میفرمایند" :هنگامیکه انسان برای رسیدن به هد و غایت تعیین کرد
برای خود با یک مانع روبهرو میشود که از رسیدن فرد به هد و غایت نهایی جلوگیری می-
کنند ،انسان جهاد میکند به این معنی که با تالش و کوشش مضاعف سعی دربرداشتن این
مانع دارد"( مطهری )0381 ،بنابراین ،میتوان گفت که انسانشناسی الگوی جهادی ،از نوع
عاملیت و اختیار گرایی است و انسان از طریق اراد و تالش ،میتواند به اقدام عملی مبادرت
کند در خصوص ساختارها هم میتوان گفت انسان در تمام جوامع توانسته است ساختارهای
کالن را برای خود ایجاد و سپس از این ساختارها متأثر شود در قیقت این ساختارها و
دیوانساالریها ،ابهاری است برای تحقق راهبردها و اهدا یک سازمان و یا کشور
هرچند مدل سازمان جهادی ریشه در بافت بومی ایران اسالمی دارد و کارکردهای موفقی
به لحاظ عملی و کاربردی در سالهای اولیۀ بعد از پیروزی انقالب اسالمی داشته ،ولی به لحاظ
نظری و پژوهشی توجه اندکی برای شناسایی عناصر آن در محیبهای صنعتی ،خدماتی ،نظامی
و دولتی صورت گرفته است از طرفی ،با عنایت به فضای کنونی جامعه که در قالب جنگ
تمامعیار اقتصادی دشمن به وجود آمد اکی از نیاز همهجانبه به پذیرش گفتمان الگوی
مدیریت جهادی است اتاق جنگ دشمنان کشور از هر سو در ال محدود کردن جمهوری
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بیانات در جلسه تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی0313/03/31 ،
بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت0313/0/0 ،
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اسالمی است و پیدرپی در ال ایجاد موانع بر سر را کشور هستند و مدیران کشور راهی جه
استفاد از این نوع نگرش مدیریتی ندارند (و یدی ،رستگار و ابراهیمی )0318 ،همننین
تحوالت ایجادشد در کشورهای اسالمی دیگر و توجه آنها به سبک سیاسی ،اقتصادی و
مدیریتی جمهوری اسالمی ایران ،همانقدر که فرصتی گرانبهاست ،هشداردهند آن است که
جمهوری اسالمی ایران بهعنوان پیشتاز این عرصه( سبک جهادی) ،نیازمند تولید و تکمیل
پشتوانههای تئوریک برای ایجاد این قالبهای جدید است؛ قالبهایی که در عین علمی بودن،
انطباق با ایدئولوژی و فرهنگ خاص ملتهای مسلمان منطقه نیه داشته باشند (خرائی و
همکاران )0318 ،بنابراین الزم است تا ویژگیها ،ابعاد و مؤلفههای سازمانهای جهادی در
مقایسه با سایر سازمانهای دیگر شناسایی و استخراج شوند در همین راستا ،مسئلۀ اصلی
تحقیق معطو ب ه تبیین و اکتشا اجهای سازمان جهادی به دلیل مشخ نبودن اجها و
عناصر این سازمان و همننین ناشناخته بودن نوع رابطه بین سازمان جهادی و اثربخشی است
بنابراین سؤال اصلی این است که سازمان جهادی چیست و کدام عنصر از این سازمان می-
تواند در اثربخشی کلی سازمان تأثیرگذار باشد از طرفی در تبیین ارتباط بین سازمان جهادی و
اثربخشی باید گفت وجه مشخصه همه سازمانها تالش برای رسیدن به اثربخشی است؛ اما
ابهارها ،زیرساخت ها و رفتارهای معطو به اثربخشی ،متفاوت است اثربخشی سازمانی در
سطوح مختلف تحت تأثیر مؤلفههای سازمانی آنها قرار دارد سازمانهای امروزی در توجه به
اثربخشی در سیستم و سنجش آن و همزمان ارزیابی بازخوردها ،مدیران را متوجه این مسئله
میسازد که چه عواملی میتواند برافهایش اثربخشی سازمان اثرگذار باشد( سین پور و قربانی-
پاچی )0310 ،بنابراین تعیین چیستی عناصر سازمان جهادی و سهم این عناصر مشتمل بر
رفتارها ،ساختارها و سیاستها /برنامهها ،در اثربخشی سازمان ،مطلوب این تحقیق است در
همین راستا ،ابتدا با استفاد از روش دلفی عناصر سازمان جهادی شناساییشد و سپس میهان
تأثیر این عناصر بر اثربخشی سازمان تحلیل شد است
ادبیات تحقیق
سازمان جهادی و وجوه آن

یکی از راهبردهایی که میتواند در دوران کنونی به ل مشکالت نظام اداری کشور کمک
شایانی نماید ،کشف ابعاد ،مؤلفهها و نگرشهای وز جهادی(مدیریت جهادی ،فرهنگ
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جهادی ،رو یه جهادی ،کار جهادی و بهخصوص سازمان جهادی) است بهکارگیری مدیریت
جهادی در درون سازمان جهادی میتواند بسیاری از معادالت موجود اکم بر مدیریت اجرایی
کشور را دگرگون کند باگذشت زمان و ایجاد بحرانهای مختلف در جوامع و سازمانهای غربی،
نظریات جدیدی همانند الگوی مدیریت ارزشی ،سازمان فضیلتمدار ،سازمان اخالقی ،و سازمان
معنویتگرا مطرحشد و در ایران نیه جریان انقالب اسالمی و وقایع پس از آن ،به شکلگیری
نوعی رفتار ،فرهنگ ،سازمان و سبک مدیریتی منجر شد که بعدها از آن با عناوینی همنون
سازمانهای ارزشمدار ،سازمانهای بسیجی ،سازمانهای اسالمی و سازمان جهادی نام برد
شد (یخنالی و همکاران )0311،در دهه  11شمسی هم ،نظریه و عمل جهادی توسب مقام
معظم رهبری بهطور مستمر مطرح شد و مفاهیمی همانند رو یه جهادی ،مدیریت جهادی و
فرهنگ جهادی وارد عرصههای مختلف کشور شد و گفتمان جهادی شکل گرفت هرچند در
خصوص موارد ذکرشد مقاالت و کتبی نوشتهشد است ،اما در خصوص "سازمان جهادی و
اجهای آن" پیشینه قوی وجود ندارد تعداد اندکی از پژوهشها که به مدیریت جهادی
اختصاص دارد در خصوص مبا ث ساختاری و رفتاری ،عواملی را شناسایی کرد اند
بهعنوانمثال دربار ساختار مدیریت جهادی به عواملی همانند سازماندهی راهبردی ،مدیریت
مشارکتی ،پویایی و انعطا  ،نفی بوروکراسی افراطی در عین قانونمندی اشار شد است
(شمائی کوپایی ،و اسمعیلی گیوی )0313 ،همننین سینی ،موغلی ،سرلک و دلجو ()0315
در پژوهش خود مدل سازمان جهادی را طرا ی کرد اند این محققان مدل سازمان جهادی را
در قالب تئوری سازمانی رابینه در  3بخش ساختاری ،زمینهای و رفتاری طبقهبندی کرد اند
نهایتاً یخنالی و همکاران( )0311در پژوهش خود ،الگوی سازمان جهادی در بخش صنعت را
واکاوی کرد اند در تحقیق یادشد  ،عناصر اصلی تولید( شامل سرمایه انسانی ،سیاستگذاری
تولید ،زیرساخت و فرآیند تولید ،سرمایه و مواد اولیه) و سازماندهی جهادی منجر به رسیدن
به اهدا و آرمانها میگردند؛ همننین در تحقیق یادشد  ،سیاستگذاری تولید یکی از
مهمترین عناصر در سازمان جهادی میباشد که در آن مفاهیمی مانند تکلیفمداری ،پیشرانی،
شبکه تولید ،خودکفایی ،طراز ظرفیتی و طراز منفعتی در سازمان جهادی باید در دستور کار
قرار گیرند
بهطورکلی در تبیین و تئوریه کردن پدید های اجتماعی ،توجه به سطح تحلیل مهم است
ما در این تحقیق ،سازمان جهادی را متشکل از انسانها ،فرآیندهای سیاستگذاری ،و
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ساختارهایی در نظر میگیر یم که تا دودی منطبق با سطح خرد ،میانی و کالن سازمان است
در سطح خرد ،با انسان و رفتارهای او مواجه هستیم در انسانشناسی الگوی جهادی ،این سؤال
مطرح می شود که آیا انسان مجبور است یا مختار؟ برای مثال اگر بخواهیم نظریه سازمان
جهادی و یا مدیریت جهادی را تولید کنیم و پیشفرض انسانشناختی هم معلوم باشد ،انسان
را مجبور میدانیم یا مختار؟ (بابایی مجرد )0315،به نظر میرسد که فضا (زمینه) در
سازمانهای جمهوری اسالمی بهگونهای است که رویکرد اختیار گرایی انسان تبلور مییابد و نه
جبر و زور جهء اصلی نظام در تفکر اسالمی" اراد انسانی " است نظام سازی یعنی مدیریت
اراد ها در سازمان جهادی ،افراد اراد مند عمل میکنند؛ فرد تکلیفش را خودش تشخی
میدهد بر اساس دیدگا الوانی( )0311ظهور نگرشهای مثبت و منفی در افراد ،به
زمینه(ساختار کالن) بستگی دارد بهعبارتدیگر ،اگر زمینه و متن اصلی سازمان ،جهادی باشد
میتوان انتظار داشت که عاملها(تکتک انسانها) هم جهادی عمل کنند همننین در
ساختارشناسی سازمان جهادی ،این سؤال مطرح میشود که آیا انسانها بر وفق ساختار عمل
میکنند یا خود ،ساختار را تولید میکنند(عاملیت انسان) در جنگ تحمیلی ،اجتماعات
می توانست نگرش فردی را تغییر دهد؛ و برعکس یک انسان مجاهد میتوانست اجتماع بهرگی
را دگرگون کند و رفتار آن را شکل دهد ساختار و عاملیت در الگوی جهادی بر اساس نظریه
شهید مطهری در خصوص فطرت شکل میگیرد بر اساس این نظریه ،فطرت ناشی از تکامل
جوهری انسان در متن طبیعت است ایشان ،متن طبیعت را بهعنوان ساختار در نظر گرفته و
انسان را بهعنوان عامل در نظر میگیرد این دو باهم رابطه دیالکتیکی داشته و در این میان
فطرت شکل میگیرد؛ البته نه به معنای اینکه اینها فطرت را شکل میدهند فطرت ،عناصرش
موجود و در انسان هست ،اینها عناصر را تکامل میبخشند و تقویت میکنند (بابایی مجرد،
 )0315دیالکتیک ساختار -عاملیت در محمل فطرت ایجاد معنا برای کنش جهادی میکند
جهادگر بر مبنای فطرت ،انطباق میان اراد ِ ولی با اراد خود را ادراك میکند بهطورکلی کنش
جهادی تلفیقی از و جو ساختاری و عاملیتی است ساختارها انواع گوناگونی دارند مانند
ساختارهای ذهنی ،زبانی و اجتماعی که تحت عنوان فرهنگ از آن یاد میشود کنش جهادی
اثر گرفته از فرهنگ جهادی( بهعنوان یک زبان غالب) است برای اینکه رفتار جهادی وجود
داشته باشد ،باید زمینه و متن ،جهادی باشد از طرفی سیاستگذاری بهمنهله یکی از اولویت-
های هر سازمان و کشور ،هموار موردنظر کارگهاران و دانشگاهیان بود است ظهور و بروز
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مشکالت و مسائل جدید در جوامع ،را لهای جدیدی میطلبند که این را لها همان
سیاستهای عمومی دولت و مجلس است که پس از تدوین به اجرا درمیآیند بهطورقطع آننه
در یک سازمان جهادی مهم است ،کیفیت سیاستگذاری و تصمیمسازی است؛ بهعبارتدیگر
انسان مجاهد در بستر سازمان جهادی ،اقدام به تدوین و اجرای برنامهها و سیاستهایی میکند
که این برنامهها و سیاستها با برنامهها و سیاستهای سازمانهای غیر جهادی ،متفاوت بود و
تأثیرات آنها بر اثربخشی سازمانی شایان توجه است هرچند تالش برای اثربخشی وجه
اشتراك اصلی همه سازمانهاست؛ اما روشها و ابهارها متفاوت است (نقیپور اصل و دیگران،
 )0311در ادامه ادبیات اثربخشی سازمانی مرور شد و سپس اجها و عناصر سازمان جهادی از
طریق فن دلفی شناسایی شد است
اثربخشی سازمانی
محققان در علوم انسانی اذعان کردند که موضوع اصلی نظریههای سازمانی مربوط به
اثربخشی سازمانی است(بیهواس )3101 ،0اثربخشی سازمانی ازجمله موضوعاتی است که
هموار مورد توجه سازمانها و عوامل مربوط به آنها بود است چراکه افهایش اثربخشی در
سازمان به معنای افهایش درجه دستیابی به اهدا مورد نظر سازمان است .مطالعات انجامشد
دربار اثربخشی نشان میدهد که بهترین را برای اثربخشی وجود ندارد بلکه به دیدگا
مدیریت هر سازمان نسبت به اثربخشی بستگی دارد ( سین پور و قربانی پاچی)0310 ،
انجمن خدمات عمومی انسانی آمریکا ،اثربخشی سازمانی را بهعنوان یک رویکرد "سیستماتیک"
و "سیستمی" نسبت به بهبود مستمر در عملکرد سازمان ،ظرفیت عملکردی و پیامدهای
ذینفعان تعریف کرد است در این تعریف منظور از کلمه سیستماتیک یعنی در نظر گرفتن
کلیه اجهای سازمان و منظور از کلمه سیستمی یعنی اتخاذ رویکرد روششناختی بنابراین
اثربخشی سازمان یک رویکرد روششناسانه نسبت به بهبود مستمر کل سازمان
است(چینوپرکوی )3101 ،3این انجمن معتقد است که تعریف واژ اثربخشی امری مشکل است
و اینکه این عبار ت پینید را با یک عبارت ساد و خالصه تعریف کنیم باعث نادید انگاشتن
Biswas
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اجهای اصلی آن مثل تفاوتهای فرهنگی درون سازمانها میشود درواقع اثربخشی موضوعی
وابسته به فرهنگ بود و با استفاد از چهارچوبهای ذهنی کارگهاران تعیین میشود
بهعبارتدیگر اثربخشی یک انتها ع فرضی است که در ذهن افراد قرار دارد و واقعیت عینی ندارد
همننین توافق بر اینکه مدیران دولتی و خصوصی برای اینکه اثربخش باشند چه ویژگیهایی را
دارا باشند ،وجود ندارد و نوعی آشفتگی در وز اثربخشی اصل شد است یکی از تعاریف
رایج اثربخشی در مدیریت ،رسیدن به هد ها و یک سری نتایج ضروری برای سازمان است
این اصطالح به این موضوع اشار میکند که چطور یک سازمان در دستیابی به اهدا و
بازد های باال ،مؤثر و مطلوب میباشد (جونه و همکاران )3101 ،0اثربخشی سازمان روشی است
است که سازمانها ،چگونگی تحقق موفقیتآمیه مأموریتهایشان را از طریق راهبردهای
سازمانی ارزیابی میکنند (چو )3100 3،در الگوی پیشنهادی پارسونه ( ،)0011هر نظام
اجتماعی برای ادامۀ یات خود یعنی برای تأمین سالمتی و اثربخشی خود ضروری است که
چهار مشکل اساسی خود یعنی :انطباق ،یگانگی ،نیل به هد و دوام را ل کند ،در این الت
سازمانها برای ل این مشکالت میتوانند خود را با تغییرات محیطی منطبق سازند همننین
آنها پیشرفت شغلی کارکنان ،تأمین منابع و کیفیت خدمات را بهعنوان شاخهای نیل به اهدا
باکار میگیرند نهایتاً با استفاد از انسجام و یگانگی اجتماعی ،به مسائل اجتماعی مورد نظر در
سازمان ،نظیر تأمین رضایت شغلی کارکنان ،تعارض ،غیبت ،رو یه کارکنان غلبه مینماید(
زکی ،گودرزی ،و سوری )0311 ،مورگان( )0110برای درك مفهوم اثربخشی ،چهار رویکرد را
پیشنهاد کرد که در ادامه بررسی میشوند رویکرد شناختی :اولین سطح مطالعه در مورد
چندگانگی اثربخشی است این رویکرد برای کشف اثربخشی فردی است و هد اصلی آن این
است که چگونه مدیران دنیایشان را درك میکنند و دستاورد این درك در عملهای مدیریتی
چیست همننین این منظر بیان میکند که اثربخشی مفهومی است که بهصورت اجتماعی
ساخته میشود به اعتقاد گیویا :) 0180(3تبدیل شناخت به عمل ،جوهر مدیریت است یک
روش برای مفهوم سازی این رویکرد راجع به ساختار دانش است ساختارهای دانشی باعث می-
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شوند که مدیران پینیدگیها را درك نمایند و آنها را به رفتارهای آتی و دس آنها رهنمون
سازند و به این درك برسند که چگو نه مسائل و مشکالت به همدیگر ربب داد شد اند این
درواقع برای مدیران بهعنوان یک "قابلیت تفسیری" قلمداد میشود این دارایی برای مدیران
بهعنوان یک گنجینه دانش ضمنی میباشد که عناوین مختلف مثل ساختارهای دانش ,نقشه
شناختی ,سند یا مدلهای ذهنی خواند میشوند (رابرتسون و هامرسلی )3111 ،0البته داشتن
یک سبک یادگیری و شناختی مناسب برای مدیران دولتی سبب خواهد شد که بتوانند بهطور
مؤثر کارکنان را برای رسیدن به اهدا سازمانی همسو نمایند( اسپارجئون و بارول)0110 ،3
رویکرد فرهنگی  /سیاسی :این رویکرد شامل دو بعد رسمی و غیررسمی است و بهعنوان یک
پارادایم و یا وب سازمانی در نظر گرفته میشود که جنبههای مختلف رسمی تأثیرات را در
برمیگیرند (مثل ساختار ،فرهنگ ،و دستگا های کنترل و قدرت) اثربخشی در سنجش بافت
سازمانی دولتی که بهوسیله ویژگیهای گوناگون و چند هدفی که از منافع افراد ،ارزشها و
عقاید تشکیل شد است اصل میشود سازمانها در یک محیب چندگانگی هستند و بهعنوان
یک محیب پینید از افراد ائتال و عالیق خاص خودشان تشکیل شد و تعارض در آن امری
اجتنابناپذیر است درواقع اثربخشی در اینگونه موارد را باید با سنجههای چندگانه سنجید
چون منافع چندگانه اند و ضروری است انتظارات همه ذینفعان قدرتمند سازمان در نظر گرفته
شود(چینوپرکوی )3101 ،بنابراین مدیران بهتنهایی قادر به انداز گیری اثربخشی نیستند و در
اینجا نیاز به یک فرهنگ قوی مبتنی بر همرأیی و توافق مشترك است بهطورکلی در این
رویکرد ،آگاهی از تفاوتهای فرهنگی باعث اثربخشی مدیریت خواهد شد( سنیور)0111 ،3
رویکرد دستگاههای شبکه :رویکرد مهم دیگر ،یک رویکرد سیستمی برای اثربخشی است
و بر جایگا سیستمها در قالب شبکه میپردازد این رویکرد اثربخشی را در سطح بین سازمانی
در نظر گرفته است باخخ بر روابب بین اجهاء سیستم و وا دها در بخش دولتی و همننین
روابب بخش دولتی با محیب اطرافش در این رویکرد ،تفکر سیستمی بهعنوان چسبی است که
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اعضا و اجهای مختلف را به همدیگر میچسباند تا بهعنوان یک کل یکپارچه دید شوند این
رویکرد بر نقش همافهایی و روابب رسمی و هم غیررسمی تأکید میکند رویکرد بین سازمانی
سابقه دیرینه ای دارد و بر مفاهیمی مثل هماهنگی ،شراکت و مشکالت یکپارچگی تأکید
میکند شبکهها ماهیتی سیال داشته و سیستمهایی باز هستند و برای مدیریت در سطح بین
سازمانی مفید هستند شبکهها یک محیب مشارکتی در بین سازمانها فراهم میکنند ،و باعث
میشوند که بخش دولتی به نیازهای محیطی سریع پاسخ دهد و خبمشیها را بهبود بخشد
طرا ان راهبردهای سازمانی نباید بر چگونگی واکنش به محدودیتها توجه کنند ،بلکه باید به
تأثیرگذاری بر محیطی که سازمان دولتی در آن قرار گرفته است تمرکه کنند مدیران بخش
دولتی باید بر پیونددهی شبکههای موجود به خارج از مرز سازمانی ترغیب به تفکر سیستمی،
همکاری ،تسهیل رهبری و یادگیری از تنوع تأکید کنند( پدلر )3111 ،0رویکرد تئوری
نقش :این رویکرد به سطح مدیریتی اثربخشی مربوط است و به دلیل اینکه در خصوص تعریف
اثربخشی توافق جمعی وجود ندارد ،پیشرفت چندانی نداشته است اما در سنجش عملکرد
مدیریتی مهم بود و مکانیسمی برای اثربخشی مدیریتی را فراهم میآورد کانون توجه در این
رویکرد موضوع انتظارات است در این رویکرد باید سؤال کرد قضاوت چه کسی اثربخشی را
تعیین میکند اگر رفتار کارمندی موافق نظر و فکر مدیر کانونی که اثربخشی را تعیین میکند
باشد ،فعالیتهای او پررنگتر خواهد شد بنابراین میتوان گفت اثربخشی در مدیریت دولتی به
معنای تطابق با رفتار مورد انتظار است بنابراین اثربخشی موضوعی ذهنی است و بر انتظارات
بازیگران مختلف در مجموعه نقش بستگی دارد( الوانی)0313 ،
اجزای اثربخشی سازمانی از دیدگاه پارسونز
اغلب محققان اذعان میدارند که نمیتوان یک مدل عمومی برای سنجش اثربخشی سازمان
ارائه کرد و باید از چارچوبهای اقتضایی برای سنجش اثربخشی استفاد کرد (پایدار و رجبی
کیاپی )0318 ،بهطورکلی پژوهشهای اثربخشی در دو طبقه کلی قرار میگیرند :نخستین
طبقه از پژوهشها به معیارها ،عناصر و عوامل سنجش اثربخشی میپردازند و طبقه دوم هم به
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تبیین روابب متغیرهای پیشینی و پسینی اثربخشی سازمانی میپردازند (مونوهارام و سینگال،0
 )3101در کشور ایران عمدتاً به متغیرهای مختلف مؤثر بر اثربخشی سازمانی پرداخته شد
است و نظریههای مورگان( )0110و پارسونه( )0011هم عمدتاً مربوط به معیارها و عناصر
اثربخشی سازمانی است که در نوع خود نظریه محسوب میشوند همانطور که در بخش قبلی
اشار شد ،اجهای اثربخشی از دیدگا پارسونه عبارتاند از انطباق ،یگانگی ،نیل به هد و دوام
در خصوص ارتباط نظریه پارسونه با بحث اثربخشی سازمانی باید گفت که پارسونه برخال
نظریهپردازان سازمان ،هد ها را در ارتباط با مفهوم سیستم تحلیل میکند و معتقد است هر
سازمانی برای پایداری و دوام باید زمینههای الزم را برای تحقق اهدا خود فراهم کند پارسونه
چهار کارکرد اصلی را که کلیه دستگا های اجتماعی برای بقا و فظ سالمت و رشد و توسعه
خود باید انجام دهند به شرح زیر بیان میکند:
 0انطباق :3انطباق ،به نیاز نظام برای واپایش محیب خود مربوط است (مثول نووآوری و
خالقیوت) هر سازمانی برای اینکه اثربخش باشد قبل از هر چیه بایسوتی بتواند در موارد
بحرانی ضمن انطباق و سازش با محیب متغیور و مقابله با هر مشکلی بهترین منابع خود را به
کار گرفتوه و بوا نیروهای تهدیدکنند خارجی بهطور موفقیتآمیهی برخوورد کرد و هموار
با فظ تواناییهای بقای خود ،آن را رشود و توسوعه دهد (رضائی صوفی ،دوستار و سعادت،
 )0310بهطورکلی ،سازمانها در مواجهه با تغییر شرایب محیب خارجی و تالش در جهت
تغییر برناموه داخلوی ،خوود را بوا تغییورات محیطی منطبق میسازند (زکی ،گودرزی
وسوری)0311،
3
 3نیل به هد  :به مفهوم هد گذاری و اجرای آن یا تأمین رکت پیوسته سازمان
بهسوی هد هایش است این بعد اثربخشی سازمانی به مفهوم این است که یک سازمان با
استفاد از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون فرسود کردن غیرضروری اعضا و
جامعه خود ،اهدافش را برآورد میکند سازمانها پیشرفت شغلی کارکنان ،تأمین منوابع و

Manoharana and Singal
Adaptation
Goal attainment

0.
3.
3.
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بهکار میگیرند (زکی ،گودرزی

کیفیوت خودمات را بهعنوان شاخهای نیل به اهدا
وسوری)0311،
0
 3انسجام و یکپارچگی  :همکاری و هماهنگی بین اجها و وا دهای فرعی سیستم یا
فرایند برقراری و فظ روابب عاطفی و اجتماعی مناسب در میان افرادی که مستقیماً در
فرایند دستیابی به هد همکاری میکنند سازمانها با اسوتفاد از انسوجام و یگوانگی
اجتمواعی ،بوه مسوائل اجتماعی مورد نظر در سازمان ،نظیور توأمین رضوایت شوغلی
کارکنوان ،تعوارض ،غیبوت و رو یوه کارکنان غلبه مینمایند (زکی ،گودرزی
وسوری)0311،
 1دوام :3به مفهوم ایجاد و فظ فرهنگ و ارزشهای خاص سیستم است برای اینکه
سازمانی بتواند به بقاء خود ادامه دهد باید کارهای مفیدی را انجام دهد هد های عمومی
که بهوسیله طرا ان سازمان تعیینشد  ،باید منجر به تولید محصول یا خدماتی شود که برای
اعضای آن سازمان یا سازمانهای دیگر یا عموم جامعه مفید باشد(رضائی صوفی ،دوستار و
سعادت)0310 ،
روش تحقیق و سؤاالت مرتبط
این تحقیق ازنظر هد کاربردی و ازنظر نحو گردآوری داد ها ،در فاز کیفی از نوع دلفی و
در فاز کمی از نوع همبستگی است با توجه به اینکه برای شناسایی ابعاد سازمان جهادی از فن
دلفی و برای تعیین ارتباط بین ابعاد سازمان جهادی و اثربخشی سازمانی از روش همبستگی
استفاد شد بنابراین ماهیت تحقیق آمیخته است ابتدا از طریق مطالعه متون و آثار وز علوم
اجتماعی و بهخصوص رفتارسازمانی و نظریه سازمان و ادبیات مدیریت جهادی ،مهمترین ابعاد
سازمان جهادی ا صاء گردید و سپس این ابعاد بهعنوان پرسشنامه اولیه دلفی در اختیار اعضای
پنل قرار گرفت؛ بنابراین برای آغاز کار ،یک پرسشنامه اولیه در اختیار  8نفر قرار گرفت (جدول
شمار  )3و از آنها خواسته شد در طیف  5گهینهای لیکرت به سؤاالت پاسخ دهند و موارد
جدید را ذکر نمایند در خصوص اثربخشی سازمانی هم از مدل کارکردهای چهارگانه پارسونه

Integration
Latency

0.
3.
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(انطباق ،کسب هد  ،یگانگی ،فظ الگوها) با  38سؤال بهر گیری شد است در خصوص
پایایی و روایی فن دلفی باید گفت که متأسفانه کنترل روایی و پایایی دلفی آسان نیست به
همین دلیل فن دلفی به دلیل نداشتن شواهدی از پایوایی شودیداً مورد انتقواد قورار گرفتوه
اسوت بوه عبوارتی ،اگور اطالعات یوا سوؤاالت موشابه بوه پانلیوستهوا داد شوود ،دستیابی به
نتوایج یکوسان تموی نیوست هرچنود کوه کاربران دلفی ،صحت تکنیک را تأیید نموود انود
ایون تکنیک در رابطه با روایی نیه مورد انتقواد قورار گرفتوه اسوت ،در این تحقیق سعی شد
است روایی در کل فرآیند تحقیق لحاظ شود که مهمترین اقدام در این عرصه انتخاب
متخصصان آگا به وز مدیریت جهادی بود است همننین پایایی پرسشنامه در فاز کمی
تحقیق ،از طریق آلفای کرانباخ و پایایی ترکیبی سنجید شد و روایی هم از طریق کنترل
سؤاالت توسب  3خبر رشته مدیریت دفاعی؛ بنابراین ،بر اساس اهدا تحقیق ،سؤاالت زیر
مطرح شد:
سؤال اصلی
مهمترین عناصر سازمان جهادی کدام است؟
سؤاالت فرعی
مهمترین عناصر انسانشناختی سازمان جهادی کدام است؟
مهمترین عناصر مرتبب با سیاستگذاری سازمان جهادی کدام است؟
مهمترین عناصر سازمانی-ساختاریِ سازمان جهادی کدام است؟
عناصر سازمان جهادی چه تأثیری بر اثربخشی سازمانی دارد؟
فرضیههای تحقیق
سازمان جهادی بر اثربخشی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد
بعد انسانشناختی سازمان جهادی بر اثربخشی سازمان تأثیر مثبت و معناداری دارد
بعد ساختاری سازمانیِ سازمان جهادی بر اثربخشی سازمان تأثیر مثبت و معناداری دارد
بعد سیاستگذاری سازمان جهادی بر اثربخشی سازمان تأثیر مثبت و معناداری دارد
مراحل روش دلفی برای شناسایی ابعاد سازمان جهادی
در این تحقیق ابتدا برای شناسایی ابعاد سازمان جهادی از روش دلفی استفاد نمود ایم
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اساس و پایه روش یا تکنیک دلفی بر این است که نظر متخصصان هر قلمرو علمی در مورد
پیشبینی آیند مناسبترین نظر تلقی میشود؛ بنابراین برخال روشهای پژوهش پیمایشی،
اعتبار روش دلفی نه به شمار شرکتکنندگان در پژوهش که به اعتبار علمی متخصصان
شرکتکنند بستگی دارد شرکتکنندگان در تحقیق دلفی از  5تا  31نفر را شامل میشوند
در این روش هیئتهایی از متخصصان تشکیل میشود که در آن ارتباط میان اعضاء ،توسب
رئیس یا ناظر هیئت انجام میشود .ارتباطات داخلی شرکتکنندگان بهصورت ناشناس بود و
نظرات ،پیشبینیها و تمایالت به ارائهدهندگان آنها منتصب نمیشود (نوناکا ،تاکوچی و
اممتو)0110 0،
معموالً پژوهش دلفی با یک پرسشنامه که توسب یک تیم کوچک طرا یشد و به گرو
بهرگتری از متخصصان فرستاد میشود آغاز میشود پرسشنامهها به طریقی تنظیم میشوند
که این امکان به وجود آید تا مخاطبین ضمن استنباط کردن و فهمیدن مسئله مطرح شد ،
واکنشهای فردی خود را بروز دهند وقتی پرسشنامهها برگشت ،طیف پاسخها و دالیلی که
متخصصان برای پاسخهایشان بیان کرد اند مورد بررسی قرار گرفته و تلخی میشوند در این
مر له مواردی که مرتبب با اهدا زمینهی تحقیق نباشد ذ میشود پس از آن ،گهارش
خالصه برای متخصصان فرستاد میشود متخصصان اجاز دارند که پاسخهایشان را بر اساس
نتایج تغییر دهند و این نتایج دور دوم مجدداً مورد ارزیابی محققان قرار میگیرد (لین،3
 )3111بدین طریق در طول زمان و با پیشرفت کار ،دیدگا های مخاطبین با موضوع مطرو ه
تطابق خواهد یافت این فرایند ادامه می یابد تا اینکه اجماعی در مورد نظرات اصل شود یا
مشخ شود که متخصصان به توافق نرسید اند.
مهمترین نکته در روش دلفی ،غلبه بر نکات منفی موجود در کمیتههای متعار است در
این پژوهش برای تعیین میهان توافق جمعی خبرگان ،از ضریب هماهنگی کندال استفاد
میشود ضریب کندال بین صفر و یک متغیر است اگر ضریب کندال صفر باشد یعنی عدم
توافق کامل و اگر یک باشد یعنی توافق کامل وجود دارد؛ بنابراین برای پایان راندهای تکنیک

Nonaka, Takeuchi And Umemoto
lin
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دلفی میتوان از ضریب هماهنگی کندال استفاد کرد (زائو و همکاران )3113 ،0در جدول
شمار  0اعضای پنل دلفی برای شناسایی مؤلفههای سازمان جهادی آورد شد است
جدول شمارۀ  :0اعضای پنل دلفی
ردیف اعضای پنل دلفی

مدرک تحصیلی

0

فرد A

دکترای سیاستگذاری

3

فرد B

دکترای سیاستگذاری

3

فرد C

دکترای مدیریت منابع انسانی

1

فرد D

دکترای سیاستگذاری

5

فرد E

دکترای فناوری اطالعات

0

فرد F

دکترای جامعهشناسی

1

فرد G

دکترای روانشناسی

8

فرد H

کارشناس ارشد مدیریت دفاعی

یافتههای نتایج دلفی در خصوص ابعاد سازمان جهادی
دور اول روش دلفی در خصوص ابعاد انسانشناسی سازمان جهادی

در این مر له پرسشنامهها پس از طرا ی و تدوین ،برای اولین بار بین  8نفر از خبرگان
توزیع شد در این پرسشنامهها ،از آنها خواسته شد تا با پاسخگویی به یکی از گهینههای
«خیلی زیاد ،زیاد ،متوسب ،کم و خیلی کم» نظر خود را دربار ابعاد انسانشناختی سازمان
جهادی مشخ کنند پس از گردآوری اطالعات در دور اول ،جدول زیر تهیه گردید در این
مر له ،عامل خود اظهاری و اعتقاد به امداد غیبی که در پرسشنامه اول گنجاند شد بود به
دلیل میانگین کم (کمتر از  ،)1ذ شدند برای تعیین میهان اتفاقنظر میان اعضای پانل در
نتایج دور اول دلفی ،از ضریب هماهنگی کندال استفاد شد است با اجرای آزمون دبلیو کندال
ضریب  wبرابر با  1/505میباشد با توجه به آنکه مقدار ضریب نشاندهند اتفاقنظر متوسب
است لذا وارد مر له دوم دلفی شدیم
Zhao. Klemas, Zheng, And Yan

3.
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جدول شمارۀ  :2نتایج میزان توافق دور اول دلفی

8

N

1/505

)Kendall's W(a

315/010

Chi-Square

30

df

1/111

Asymp. Sig.

جدول شمارۀ  :3دور اول دلفی در خصوص ابعاد انسانشناختی
واریانس انحراف معیار میانگین

رتبه
میانگین

میانگین رتبه

اضطرار گرایی

1/115

1/15001

1/3851

03/11

05

تقوای سیاسی

1/380

1/53153

1/5101

05/11

0

خودکنترلی

1/338

1/18115

1/1013

00/30

5

خودنگری و انعطافپذیری

1/333

1/51135

1/1111

1/11

08

خود همگامی

1/001

1/80051

1/1111

1/11

08

بیشفعالی

1/001

1/18081

1/5101

01/80

8

یادگیری نیابتی

1/001

1/80051

1/1111

1/11

08

خود اظهاری

1/510

1/15513

3/1013

1/13

31

پراکسیس (عمل عالمانه)

1/380

1/53153

1/1380

03/01

01

خودکارآمدی

1/380

1/53153

1/1380

03/13

00

نیتمندی

1/110

1/01111

1/0131

01/11

01

آیندهگرایی

1/380

1/53153

1/5101

01/11

1

احیاگرایی والقای شخصی

1/380

1/53153

1/1380

03/13

00

رفتارهای فرا نقش

1/380

1/53153

1/1380

03/31

03

اعتقاد به مهدویت

1/338

1/18115

1/1013

00/01

3

اقدام و عمل پیشدستانه

1/338

1/18115

1/3851

00/80

00

اعتقاد به امداد غیبی

1/510

1/15513

3/1013

0/51

30

والیت مداری

1/001

1/18081

1/5103

01/80

1
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اعتقاد به برکت

1/001

1/80051

1/1111

8/13

01

توسل به ائمه

1/013

1/31110

1/8510

08/01

0

آرمانگرایی

1/380

1/53153

1/1380

03/30

03

ایثارگری

1/338

1/18115

1/1013

00/03

3

اخالص و درستکاری

1/338

1/18115

1/1013

00/51

1

امانتداری

1/001

1/18081

1/5101

01/10

01

هوش و ذکاوت

1/153

1/11511

1/1380

01/01

00

دور دوم روش دلفی در خصوص ابعاد انسانشناسی سازمان جهادی

در دور دوم همان عوامل قبلی مبنای تحقیق قرار گرفت و پس از توزیع پرسشنامه بین
اعضای پنل ،چهار عامل دارای میانگین کمتر از  1بود و درنتیجه باید از جدول ذ شوند
برای تعیین میهان اتفاقنظر میان اعضای پنل در نتایج دور دوم دلفی نیه از ضریب هماهنگی
کندال استفاد شد است با اجرای آزمون دبلیو کندال ضریب  wبرابر با  1/050میباشد با
توجه به آنکه مقدار ضریب توافق در د قابلقبول و د میانگین میان متوسب و قوی است
( ) w=1/050لذا آزمون را متوقف کردیم در این مر له ،چهار عامل آیند گرایی ،رفتارهای فرا
نقش ،آرمانگرایی و هوش از روند تحقیق ذ شدند
جدول شمارۀ  :4نتایج میزان توافق دور دوم دلفی

8

N

1/050

)Kendall'sW(a

300/113

Chi-Square

33

df

1/111

Asymp. Sig.
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جدول شمارۀ  :5دور دوم دلفی در خصوص مؤلفههای انسانشناختی سازمان جهادی

واریانس

انحرا معیار

میانگین

میانگین رتبه

اهمیت

اضطرار گرایی

1/115

1/15001

1/3851

01/11

00

تقوای سیاسی

1/380

1/53153

1/5101

00/30

0

خودکنترلی

1/338

1/18115

1/1013

01/11

5

خودنگری و انعطا پذیری

1/110

1/01111

1/0131

00/11

01

خود همگامی
بیشفعالی

1/001

1/80051

1/1111

01/13

05

1/001

1/18081

1/1380

01/13

01

یادگیری نیابتی

1/001

1/80051

1/1111

01/13

05

پراکسیس (عمل عالمانه)

1/380

1/53153

1/1380

01/11

00

خودکارآمدی

1/380

1/53153

1/1380

01/01

1

نیتمندی

1/110

1/01111

1/0131

03/01

03

آیند گرایی

0/338

0/00311

1/3851

0/11

33

ا یاگرایی والقای شخصی

1/380

1/53153

1/1380

01/01

1

رفتارهای فرا نقش

1/153

1/11511

1/5101

8/51

01

اعتقاد به مهدویت

1/338

1/18115

1/1013

01/01

3

اقدام و عمل پیشدستانه

1/338

1/18115

1/3851

03/51

03

والیت مداری

1/001

1/18081

1/5101

05/80

1

اعتقاد به برکت

1/001

1/80051

1/1111

01/01

00

توسل به ائمه

1/013

1/31110

1/8510

08/80

00

آرمانگرایی

1/153

1/11511

3/1380

1/51

30

ایثارگری

1/338

1/18115

1/1013

01/51

3

اخالص و درستکاری

1/338

1/18115

1/1013

01/13

1

امانتداری

1/001

1/80051

1/5101

05/01

8

هوش و ذکاوت

1/115

1/15001

3/1013

8/80

01
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نتایج دور اول در خصوص ابعاد ساختاری سازمان جهادی
در دور اول مربوط به ابعاد ساختاری سازمان جهادی ،ابتدا ابعاد اولیه از کتب و مقاالت
استخراج گردید و در اختیار اعضای پنل قرار گرفت (جدول شمار  )1همانطور که در جدول
زیر دید میشود ،کلیه عوامل دارای میانگین باالتر از  1بود و برای تعیین کفایت این مر له از
آزمون کندال استفاد شد برای تعیین میهان اتفاقنظر میان اعضای پانل در نتایج دور اول
دلفی از ضریب هماهنگی کندال استفاد شد است با اجرای آزمون دبلیو کندال ضریب  wبرابر
با  1/581اصل شد با توجه به آنکه مقدار ضریب نشاندهند اتفاقنظر متوسب است لذا وارد
مر له دوم میشویم (جدول شمار )0
جدول شمارۀ  :6نتایج میزان توافق دور دوم دلفی

8

N

1/518

)Kendall'sW(a

035/011

Chi-Square

35

df

1/111

Asymp. Sig.

جدول شمارۀ  :7نتایج دور اول دلفی بعد ساختاری سازمان جهادی
واریانس

انحراف معیار

میانگین

رتبه
میانگین

اهمیت

چابکی فرآیندها

1/510

1/15513

1/1013

1/11

0

خود سازماندهی

1/380

1/53153

1/5101

8/51

3

پویایی ساختاری

1/380

1/53153

1/5101

8/31

3

ساختار جوششی اقتضایی 1/380

1/53153

1/1380

1/01

1

ساختار فرکتال

1/380

1/53153

1/1380

1/03

5

خودترمیمی ساختاری

1/001

1/18081

1/1380

1/51

0

انسجامگرایی ساختاری

1/338

1/18115

1/3851

0/10

1
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ساختار ساده ،کم و شفاف 0/013

0/10111

1/0131

0/01

8

تصمیمگیری قاطع و متمرکز 1/001

1/80051

1

0/31

1

نظم یافتگی امری

0/013

0/10111

1/0131

0/30

01

مالکیت گسترده

1/013

1/31110

1/0131

5/11

00

تضاد با بروکراسی

1/001

1/80051

1

5/5

03

ساختار دوّار

1/001

1/80051

1

5/01

03

نتایج دور دوم در خصوص ابعاد ساختاری سازمان جهادی
در این مر له ،دو عامل تضاد با بوروکراسی و تصمیمگیری متمرکه به دلیل میانگین کمتر
از  3از روند تحقیق ذ گردید؛ ضمن اینکه اعضای پنل  3بعد جدید به نام استحکام سازمانی
و تحرك بخشی به بوروکراسی را مطرح کردند که میانگین آنها باالتر از  1است (جدول شمار
 )1برای تعیین میهان اتفاقنظر میان اعضای پانل در نتایج دور اول دلفی از ضریب هماهنگی
کندال استفاد شد است با اجرای آزمون دبلیو کندال ضریب  wبرابر  1/01میباشد با توجه
به آنکه مقدار ضریب نشاندهند اتفاقنظر خوب است لذا اجرای مر له بعدی تحقیق متوقف
میشود (جدول  8و )1
جدول شمارۀ  :8نتایج میزان توافق دور دوم دلفی

8

N

1/01

)Kendall’sW(a

305/113

Chi-Square

30

df

1/111

Asymp. Sig.
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جدول شمارۀ  :9نتایج دور دوم دلفی جهت ابعاد ساختاری سازمان جهادی
واریانس

انحراف معیار میانگین رتبه میانگین اهمیت

استحکام سازمانی

1/110

1/01111

1/8510

00/11

0

چابکی فرآیندها

1/510

1/15513

1/1013

01/30

3

خود سازماندهی ملی نظام ج.ا.ا

1/380

1/53153

1/5101

1/01

3

پویایی ساختاری

1/380

1/53153

1/5101

1/50

1

کاستن از حجم بوروکراسی و تحرک

1/380

1/53153

1/5101

1/51

ساختار جوششی اقتضایی

1/380

1/53153

1/1380

8/10

0

خودترمیمی ساختاری

1/380

1/53153

1/1380

8/10

1

ساختار فرکتال

1/380

1/53153

1/1380

8/10

8

انسجامگرایی ساختاری

1/338

1/18115

3/3851

1/10

1

ساختار ساده ،کم و شفاف

0/013

0/10111

1/0131

1/01

01

نظم یافتگی امری

0/013

0/10111

1/0131

1/01

00

مالکیت گسترده

1/013

1/31110

1/0131

0/11

03

ساختار دوّار و شبکهای

1/001

1/80051

1

0/11

03

تصمیمگیری قاطع و متمرکز

1/510

1/15513

3/1013

5/30

01

تضاد با بروکراسی

1/338

1/18115

3/3851

3/01

05

بخشی به آن

5

نتایج دور اول دلفی در خصوص بعد سیاستگذاری
در این بعد هم ابتدا پرسشنامه اولیه مربوط به ابعاد سیاستگذاری در سازمانهای دولتی
ک شور از طریق مرور ادبیات تحقیق در اختیار اعضای پنل گذاشته شد که نتایج آن در جدول
زیر دید میشود (جدول شمار  )01همانطور که در جدول دید میشود ،عامل برونگرایی در
سیاستگذاری دارای میانگین کمتر از  3میباشد ،لذا در دور دوم دلفی از پرسشنامه ذ
گردید با ت وجه به اینکه در این مر له هم نتیجه آزمون کندال کمتر از نیم بود ،بنابراین دور
دوم دلفی ادامه پیدا کرد
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جدول شمارۀ  :01نتایج دور اول دلفی جهت ابعاد سیاستگذاری
نیت استراتژیک
پیشنگری در
سیاستگذاری
نوآوری و جسارت در

واریانس

انحراف معیار

میانگین

رتبه میانگین

اهمیت

1/013

1/31110

1/8510

1/11

0

1/338

1/18115

1/1013

0/51

1/18115

1/1013

0/30

1/18115

1/1013

0/35

0/380

0/03381

1/1380

0

1/380

1/53153

1/5101

5/80

1/380

1/53153

1/1380

5/30

1/380

1/53153

1/1380

5

1/001

1/80051

1

3/5

1/115

1/15001

3/1013

3/11

1/338

سیاستگذاری
درسآموزی در

1/338

سیاستگذاری
شمولیتگرایی در
سیاستگذاری
شواهد گرایی در
سیاستگذاری
توأمانی در سیاستگذاری
تعاملگرایی در
سیاستگذاری
انبساطگرایی در
سیاستگذاری
بروننگری در
سیاستگذاری

3
3
1
5
0
1
8
1
01

نتایج دور دوم دلفی در خصوص ابعاد سیاستگذاری و تصمیمگیری
در دور دوم ،عالو بر ابعاد دور نخست ،دو بعد دیگر تحت عنوان مسألهشناسی زودهنگام و
هد گذاری شناسایی و در پرسشنامه دور دوم لحاظ شد که نتایج اصل از پاسخها در جدول
شمار  03دید میشوند برای تعیین میهان اتفاقنظر در بین اعضای پانل در نتایج دور دوم
دلفی از ضریب هماهنگی کندال استفاد شد با اجرای آزمون کندال ضریب  wبرابر 1/50
اصل شد با عنایت به آنکه مقدار ضریب نشاندهند اتفاقنظر مناسب است لذا اجرای مر له
بعدی تحقیق متوقف میشود
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جدول شمارۀ  :00نتایج میزان توافق دور دوم دلفی

8

N

1/50

)Kendall'sW(a

315/113

Chi-Square

30

df

1/111

Asymp. Sig.

جدول شمارۀ  :02نتایج دور دوم دلفی جهت ابعاد سیاستگذاری
انحراف معیار

میانگین

رتبه میانگین اهمیت

نیت استراتژیک

1/18115

1/1013

0/11

3

شمولیتگرایی در سیاستگذاری

1/31110

1/8510

1/51

0

نوآوری و جسارت در سیاستگذاری

1/18115

1/1013

0/10

5

توأمانی در سیاستگذاری

1/53153

1/1380

5/30

8

شواهد گرایی در سیاستگذاری

1/18115

1/1013

0/10

5

پیشنگری در سیاستگذاری

1/53153

1/5101

0/11

0

انبساط در سیاستگذاری

1/80051

1/1111

1/13

01

درسآموزی در سیاستگذاری

1/18111

1/1015

0/13

3

تعاملگرایی در سیاستگذاری

1/18115

1/3851

1/30

1

مسئله شناسی زودهنگام

1/18115

1/1011

0/13

1

هدفگذاری

1/53153

1/5101

5/80

1
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شرح یافتههای تحقیق
انسانشناسی سازمان جهادی
هر منظومهی معرفتی را که به بررسی انسان و یا بعد یا ابعادی از وجود انسان و یا گرو و
قشر خاصی از انسانها میپردازد ،میتوان انسانشناسی نامید  0برنامهریهی برای سعادت انسان،
در صورتی موفّق خواهد بود که بر پایه انسانشناسی از منظر آفریدگار جهان ،استوار باشد
موضوع انسانشناسی ،یکی از اصلیترین مسائل اسالمی است که در قرآن و دیث ،از زاویههای
گوناگون ،مورد توجّه قرار گرفته است درواقع ،آننه دربار عقید  ،اخالق و عمل در متون قرآن
و دیث آمد  ،بهگونهای با انسانشناسی ارتباط دارد تعریف انسان ،آفرینش انسان ،برتریهای
انسان ،کمت آفرینش انسان ،ویژگیهای ستودنی انسان ،ویژگیهای نکوهید انسان ،پایههای
کمال انسان ،آسیبهای انسانیّت و انسان کامل از مهمترین ابعاد انسان است (ریشهری،
 )0313انسانِ عامل ،بر فعل خود مسلب است و ق انتخاب دارد و هیچچیهی خارج از اراد او
نیست انسانِ عامل نهتنها میتواند ساختارها را خلق کند ،بلکه میتواند آنها را اصالح و
بازسازی کند
آننه در وز الگوی جهادی مهم است ،بیشفعّالی مبتنی بر اراد است؛ بنابراین در اینجا
بایستی نگرشها و رفتارهایی مدنظر قرار گیرند که امال مبتنی بر بیشفعالی باشد و در ثانی
ناشی از اراد انسان باشد نه جبر بامعنی و بیمعنی بودن زندگی انسان ،به تصویرهای مختلف
ما از انسان بستگی تام دارد و این تصویرهای مختلف را تحقیقات انسانشناختی در اختیار ما
قرار میدهد بهعنوانمثال ،اگر در انسانشناسی به این تصویر از انسان دست یابیم که انسان
دارای هد معقول و متناسبی نیست که در طول زندگی خود بهسوی آن در رکت باشد و یا
اگر انسان را موجودی بدانیم که محکوم جبر زیستی ،اجتماعی و تاریخی است و خود نمیتواند
سرنوشت خود را رقم زند ،در این صورت ،زندگی انسان ،بیمعنی و سراسر پوچ و بیهود خواهد
بود ولی اگر انسان را موجودی هد دار و دارای اختیار تصویر کردیم که میتواند با تالش
اختیاری خویش به آن هد برتر دست یابد ،زندگی وی معقول و بامعنی میشود گفته میشود

0

انسان شناسی موجود در http://rasekhoon /
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که انسانشناسی الگوی جهادی ،مبتنی بر جبر نبود  ،بلکه مبتنی بر اراد است نگرش جهادی
و نگا ارزشی عنصر جهادی موجب میشود اعضای سازمان جهادی ،پرکاری ویژ و خستگی-
ناپذیری با استقامت زیاد در برابر سختیها داشته باشند با توجه به این رو یه ،سختی معقول
کشیدن برای رسیدن به هد  ،ارزش به شمار میرود ،با این دید همهچیه وارونه میشود؛ به
این معنی که در سازمانهای عادی ،کارمندان به دنبال این هستند که کار کمتری انجام دهند
مگر کاری که برایشان سود داشته باشد و در جایگا شغلی یا دستمهد آنها تأثیر داشته باشد
ولی در سازمان جهادی افراد خود را جلو میاندازند که کار را از دست اعضای دیگر بگیرند؛ زیرا
موجب تعالی آنها میشود و محاسبهگر اصلی رفتار خود را خدای متعال میدانند این تالش و
پرکاری اعضا بیمنت و بدون هیچ چشمداشتی نسبت به دیگران است (لطیفی)0315 ،
بهطورکلی انسان و رشد او یکی از اصلیترین مبا ث در مدیریت جهادی است امروز ادعا می-
شود که نیروی انسانی بهرگترین سرمایه سازمانها و کشورها است و توسعه و رشد این
مجموعههای انسانی بدون توسعه تکتک انسانها به نتیجه نمیرسد (خلیل نژاد و امیری،
 )0315در ادامه ابعاد مرتبب با انسانشناسی سازمان جهادی که از تکنیک دلفی و ادبیات
استخراج شد به تفکیک آورد شد است:
جدول شمارۀ  :03تشریح ابعاد انسانشناختی سازمان جهادی
مفاهیم مرتبط
با

شرح مفهوم

منبع :پنل دلفی و ادبیات

انسانشناختی
اقدام و عمل
پیشنگرانه
و عمل
پیشدستانه

انسان این قابلیت این را دارد که ضرورتها را بشناسد و درنتیجه بر
اساس امید ریاضی ،پیشبینی کند و بعد بهطور ارادی تصمیم بگیرد و
عمل کند مدیریت جهادی با اشرا و هوشیاری دائمی و آیند نگری،
زمینههای چالشی و تهدیدآفرین خرد و کالن را از یطه سازمانی تا
ملی زیر نظر داشته و قرابت بیشتری با پیشگیری دارد تا درمان

پنل دلفی و بیانات مقام
معظم رهبری موجود در
کار نوشت اول معاونت
امور راهبردی و اشرا
کلی فرماندهی ص 21
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بیشفعالی

رفتار بیشفعال یک الت روانشناختی است که کارمند ا ساس میکند
که موفقیت سازمان ،به خود او هم برمیگردد و درنتیجه بهصورت
داوطلبانه و با استاندارد باال فعالیت میکند سازمانهایی که تأکید
بیشتری بر نگرشها و رفتارهای فرا نقش دارند ،نسبت به دیگر
سازمانها ،سالمتر و موفقتر هستند سازمان جهادی از کارمند انتظار
دارد که بیشفعال باشد و در همکاری با دیگران ،ابتکار عمل نشان دهد
و مسئول توسعه رفهای خود بود و نسبت به استانداردهای عملکردی
باال ،متعهد باشد این کارمند ایثارگر و نیرومند بود و مجذوب کار است
خهائی و همکاران ( )0318معتقدند که نتیجه اجرای مدیریت جهادی،
کار و تالش بیشتر است

پنل دلفی  -بیکر و
اسکوفلی3118 ،0

القای شخصی و
ا یاگری

بر اساس نظریه القای شخصی ،باورها و انتظارات افراد عامل تعیینکنند
سطح عملکرد آنها است از اول انقالب تاکنون ،عمد بیانات فرماندهی
معظم کل قوا این بود است که " ما میتوانیم"؛ بنابراین بیان جمله " ما
میتوانیم" ،در جامعه و سازمانها نیرویی ایجاد میکند و درنتیجه این
نگرش به واقعیت میپیوندد و افراد و سازمانها ،کارهای بهرگی انجام
میدهند اثر القای شخصی ،هم باعث عملکرد خود مدیر میشود و هم
اینکه این انتظارات باالی عملکردی به دیگران منتقل میشود این اثر،
عمدتاً با ترغیب شفاهی اصل میشود در مطالعه لطیفی و همکاران،
قدرت مدیریت اقناعی بهعنوان یک بعد مهم در الگوی جهادی مطرح
شد است "نمیشود "در قاموس مدیریت جهادی معنا ندارد

پنل دلفی  -بیانات :کار
نوشت اول معاونت امور
راهبردی و اشرا کلی
فرماندهی ص 01؛
عسگری0313 ،؛ لطیفی
و همکاران0315،؛

نیتمندی

نیت الهی عامل انگیه بخش به جهادگر است اصالح نیتمند خود،
دیگران و ساختارهای کالن ،اساسِ الگوی جهادی تلقی میشود

پنل دلفی

خودکارآمدی

بسیاری از رفتارهای انسان با سازوکارهای نفوذ بر خود برانگیخته و
کنترل میشوند اگر فرد باور داشته باشد که نمیتواند نتایج مورد نظر را
به دست آورد ،انگیه او برای انجام کار کم خواهد شد اگرچه عوامل
دیگری وجود دارد که بهعنوان برانگیهانند های رفتار انسان عمل می-
کنند ،اما همه آنها تابع باور هستند؛ بنابراین عملکرد باال ،سوای
مهارتهای فردی به باور فرد همبستگی دارد محمد علی کلی میگوید:
"برای اینکه قهرمان شوید الزم است باور داشته باشید که بهترینید !اگر
نیستید اینطور وانمود کنید که هستید"

پنل دلفی -
عسگری0313،

Arnold Bakeer & Wilmar Schaufel

1.
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یادگیری نیابتی

خود اظهاری

پراکسیس
(عمل عالمانه)

بخش مهمی از الگوی جهادی در مقیاس خرد ،به یادگیری از تجارب
موفق برمیگردد؛ یعنی مشاهد موفقیت در انجام یک کار بهوسیله
دیگری میتواند به افهایش باور و عملکرد فرد کمک کند؛ مثالً ،سایر
بخشهای نیروهای مسلح از مشاهد موفقیتهای موشکی در سپا  ،یاد
میگیرند
خود اظهاری یکی از مؤلفههای دینداری در سازمانهای اسالمی است
هر عملی از جهادگر مبتنی بر علم و آگاهی است نقطه ثقل این مفهوم
کار و تالش کیمانه است که با نوعی مجاهدت الهی همرا شد است و
باعث میشود رکت پرتالشتر و سریعتری در رسیدن به اهدا صورت
گیرد (خهائی و همکاران )0318 ،مقام معظم رهبری میفرمایند :باید

مراقب بود از مجموعه مدیران انقالبی و جهادی نیروهای مسلح و کشور
نتیجهای جهادی برخیهد واالّ به سخن" مدیر جهادی شدن "آسان
است " با توجه به عنایت خاص فرماندهی معظم کل قوا به مقوله دانش

عسگری0313،

لطیفی و همکاران0315،

بیانات رهبری :کار نوشت
اول معاونت امور
راهبردی و اشرا کلی
فرماندهی ص 03

و علم بر انجام کار؛ منظور معظم له از" مدیریت جهادی "همان مدیریت
عالمانه جهادی است

خود همگامی

بر اساس این نظریه اگر فرد به دلیل عالقه درونی هدفی را دنبال کند،
تی اگر به این هد نیه نرسد ،ا تمال دستیابی او به آن هد بیشتر
خواهد شد و از تالشی که انجام داد است ،لذت میبرد؛ بنابراین میتوان
گفت که کار در را خدا خستگی ندارد رالف والدو امرسون معتقد است
که هیچچیه عالی بدون اشتیاق به دست نیامد است

پنل دلفی

خودنگری و
انعطا پذیری

یکی از نگرشهای نوین در وز انسانشناسی ،خودنگری یا خود
انتقادی است در خودنگری ،یک مدیر و یا کارمند باید به خود برگردد و
از خویش انتقاد کند؛ بنابراین ،کارمند جهادی ،خودنگر( 0بازاندیش)
است که اصالح و پرورش را از خود شروع میکند و در ل مسئله
هنرمند است جهاد از پشت میههای خودمان باید شروع شود جهاد اکبر
از پشت میههای تکتک مدیران باید آغاز شود کارمند منعطف ،پاسخ
خود را به شرایب ناشناخته بر اساس بداههپردازی و نه پیروی از الگوهای
پیشین تعریف میکند

دانایی فرد0313 ،؛
بیانات :کار نوشت اول
معاونت امور راهبردی و
اشرا کلی
فرماندهی ص 31؛
صحت ،ایهدپنا  ،قربانی،
0318

reflective

1.
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خودکنترلی

تقوای سیاسی

اضطرار گرایی

در انسانشناسی اسالمی ،بهرگترین کنترلکنند انسان ،وجود خود
اوست؛ هرچند برای خود عذرتراشی کند :بل االنسان علی نفسه
بصیر*ولو القی معاذیر

پنل دلفی  -سور قیامه،
 01و 05

در فرهنگ جهادی به دلیل اخالصی که در آن نهفته است کار برای خدا
و به دور از تأثیرات کاذبِ محیطی همنون مسائل هبی و سیاسی انجام
میپذیرد از دست رفتن تقوای سیاسی تهدیدی است خاموش که لطف
و عنایت خاص پروردگار را از ما خواهد گرفت و این سنت خدا میباشد

پنل دلفی – بیانات
رهبری :کار نوشت اول
معاونت امور راهبردی و
اشرا کل فرماندهی ص
05

تطبیق وضع موجود و مطلوب و تشخی نیازهای جامعه در جهادگر،
اضطرار ایجاد میکند هرچند ادراك شکا میان دو وضعیت ،خو
منفعلکنند ایجاد میکند ،ولی توجه به ظرفیتهای انسانی و سنن الهی
ایجاد رجاء و امیدواری محرك میکند ا ساس اضطرار و ضرورت ،محور
کنش جهادی است

پنل دلفی  -بابایی
مجرد0315،

سیاستگذاری در سازمان جهادی
یکی از وجو مهم در درون سازمان جهادی ،سیاستگذاری و برنامهریهی است بهطور قطع،
نتایج اصل از سیاستهای سازمانهای دولتی بر جامعه و رضایتمندی ملت از دولت تأثیرگذار
است هرچقدر سیاستهای عمومی منجر به رفا عمومی شود ،رضایت ملی زیاد شد و بهتبع
آن فرهنگ دفاع از کشور تقویت میشود؛ بنابراین ،سازمان جهادی بایستی در تدوین
سیاستهای مختلف ،دقت کافی را داشته باشد تا نتایج مثبت آن عاید کشور شود شناسایی
متغیرهای مرتبب با پدید سیاستگذاری و توجه به آنها از سوی سازمان دولتی ،منجر به
شناسایی هوشمندانه مسائل ،تدوین دستور کارهای قوی و تنظیم سیاستهای دقیق و آیند نگر
خواهد بود که رضایت عامه مردم را رقم خواهد زد در ادامه شرح یافتههای مرتبب با
سیاستگذاری در سازمانهای جهادی آورد شد است (جدول شمار )01
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جدول شمارۀ  :04تشریح ابعاد سیاستگذاری سازمان جهادی
مفاهیم مرتبط
با

شرح مفهوم

سیاستگذاری

منبع :پنل دلفی و
ادبیات

نیت استراتژیک

الگوی جهادی ،اصل توجه به امکانات را پیش از شروع رکت ،نفی
میکند و اصل دیگری را جایگهین میکند و آنهم ضربالمثل معرو (از
تو رکت از خدا برکت) است بر طبق ادبیات مدیریت راهبردی،
سازمانهایی که در  31سال گذشته تا د رهبری جهانی صعود کردند،
آنهایی بودند که کارشان را با بلندپروازی آغاز کردند و این بلندپروازی
هیچگونه تناسبی با منابع و قابلیتهای موجودِ آنها نداشت مقام معظم
رهبری میفرمایند":چون بودجه ظر محدودیتهاست ،نگا بودجهای
فرسودگی میآورد ،نشاط را میگیرد ،از همه مهمتر مانع جهشهای
متعالی میشود ،بلندپروازی را از شما خواهد گرفت" همننین ،معظم له
در جای دیگری میفرمایند ":ما امروز اگر چناننه صادقانه رکت بکنیم،
عمل بکنیم ،تنبلی نکنیم ،کوتهبینی به خرج ندهیم ،ساد نگری نکنیم،
میتوانیم ایران را به همان قلّه برسانیم البتّه رساندن ایران به قلّهی علمی
و فرهنگی و صنعتی و نظامی و سیاسی و امثال اینها هد نهدیک ما
است؛ هد دور ،تمدّن اسالمی است که آن مطلب دیگری است (بیانات
نوروزی خطاب به ملت)11/0/3،

پورصادق و ذاکری،
0311؛ بیانات :کار
نوشت اول معاونت
امور راهبردی و
اشرا کل
فرماندهی ص ،05
بیانات در سال
0311

شمولیت در
سیاستگذاری

شمولیت ،به معنی برد سیاست در قلمرو عامه مردم و رهبر است در
نظرگرفتن تأثیر سیاست بر مردم و برآورد کردن نیازهای همه مردم و
ذینفعانی که بهطور مستقیم و غیرمستقیم از سیاست متأثر میشوند ،مهم
است همننین ،اعضا در سازمان جهادی خود را پیگیریکنند دغدغه-
های رهبری در زمینۀ اقتصادی میدانند و سازمان جهادی متناسب با
دغدغههای رهبری رکت میکند این عامل باعث ایجاد انگیه در عنصر
جهادی میشود یکی از سیاستهای اصلی سازمان جهادی توجه به
مستضعفین و بهبود وضع آنان است این سیاست معموالً در
تصمیمگیریهای سازمان جهادی خود را نمایان میکند

لطیفی و همکاران،
0315؛ پنل دلفی -
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نوآوری و
جسارت در
سیاستگذاری

نوآوری در سیاستگذاری ،به مفهوم تشویق اید های جدید در فرآیند
سیاستگذاری ،گشودن درها به اید ها و نظرات دیگران و مدیریت ریسک
است یک فرآیند سیاستگذاری خوب ،منعطف و نوآورانه است و
روشهای مرسوم در برخورد با مسائل را مورد سؤال قرار میدهد و در
صورت مناسب بودن اید های خالق ،آنها را در بهبود روشهای مرسوم،
بکار میگیرد نوآوری و جسارت سازمانی یکی از راهبردهای اصلی سازمان
جهادی برای گذر و عبور از موانع است که ناشی از عوامل مختلف سازمان
جهادی است با ایجاد اعتماد و اتکای زیاد به افراد سازمان ،جسارت و
نوآوری سازمان جهادی افهایش پیدا کند و سازمان جهادی در وز های
تجربه نشد قدم گذارد و به سازمان پیشرو تبدیل شود در سازمان
جهادی فکر و نوآوری معموالً از بدنه میجوشد و سازمان ،بستر "تقویت و
تحقق افکار است

لطیفی و
همکاران0315،؛
پنل دلفی

توأمانی در
سیاستگذاری

اتخاذ یک دیدگا کلیگرا و کارکردن در بین مرزهای نهادی اساسِ
رکت جهادی است در این رویکرد به فراسوی مرزهای نهادی ،نگریسته
شد و ساختارهای سازمانی و مدیریتی مناسب برای تحقق اهدا میانبر0
ضروری است در یکی از مطالعات اخیر ،تکثیر سازمان جهادی و عدم
مرزبندی بهعنوان یکی از سیاستهای کالن در سازمان جهادی شناسایی
شد است سازمان جهادی از مرزبندی خود با سازمانهای دیگر
خودداری میکند و رقابت با دیگر سازمانها را به رفاقت برای جذب آنها
تبدیل میکند یکی از ملهومات این دیدگا این است که الگویی که
سازمان جهادی ارائه میکند بهگونهای باشد که در فضای عمومی کشور
قابل تکثیر باشد

لطیفی و همکاران،
0315
پنل دلفی

شواهد گرایی در
سیاستگذاری

یعنی مبنا قرار دادن تصمیمات بر اساس بهترین شواهد از طیف گسترد -
ای از منابع مشتمل بر ذینفعان کلیدی در سرتاسر فرآیند سیاستگذاری
تصمیمات و پیشنهادها سیاستگذاران بر اساس بهترین شواهد در
دسترس از ذینفعان کلیدی در همه مرا ل توسعه یک سیاست است همه
شواهد مرتبب مشتمل بر شواهد اصل از متخصصان ،در اشکال معنادار و
قابلدسترسی در اختیار سیاستگذاران است کیفیت خوب سیاستگذاری
به اطالعاتی بستگی دارد که از منابع مختلفی همانند دانش خبرگان،
تحقیقات محلی ،ملی و بینالمللی؛ آمارهای موجود ،مشاور ها ،ارزیابی
سیاستهای قبلی ،تحقیق جدید ،اینترنت به دست میآید

دانایی فرد و
ابراهیمی0313 ،

cross cutting objectives

0.
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پیشنگری در
سیاستگذاری

در بحث نگا آیند  ،اساساً سه راهبردِ انفعال ،فعال و فوق فعال وجود دارد
تفکر دیوانساالرانه دنبال انطباق در راهبرد انفعال میباشد در تفکر
اسالمی راهبرد انفعال به این معنا را ندارد و اصالً انفعال به این معنا را
ندارد که ناگهان بلند شویم و متوجه شویم فالن چیه را از دست دادیم در
رویکرد فعال به خاطر اقتدا به سنن الهی ،ما قدرت پیشبینی داریم و در
رویکرد فوق فعال هم ما میدان رقابت را تعریف میکنیم پیشنگری،0
یعنی تعریف دقیق نتایج و اتخاذ دیدگا بلندمدت بر اساس روندهای
آماری و پیشبینیها در خصوص تأثیرات ا تمالی یک سیاست است در
مسیر پرفرازونشیب تحقق اهدا انقالب اسالمی و در شرایطی که نیاز به
هوشمندی راهبردی و قدرت تصمیمگیری میباشد؛ تفکر ،تدبر و تحلیل
مؤلفههای مؤثر و متأثر آن ،ضرورت غیرقابلانکاری است؛ بنابراین ،تفکر
استراتژیک سیاستگذار ،زیربنای پیشنگری است در این بعد ،روندهای
آیند فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی از طریق تحلیلها ،در
سیاست مورد نظر پیشبینی میشوند سیاستگذاری در این بعد ،بایستی
مبتنی بر بیشفعالی ،پیشبینیکنندگی ،پایش ،انطباق و اتکا به قابلیت-
های ناملموسی همانند رهبری و چشمانداز پردازی باشد

پنل دلفی  -بیانات:
معاونت امور
راهبردی و اشرا
کلی فرماندهی؛
بابایی مجرد0315،؛
برینکرو و
کروسبای3113 ،3

بروننگری در
سیاستگذاری

یعنی در نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار خارجی (منطقهای ،ملی و بین-
المللی) ،محور قرار دادن تجارب سایر کشورها ،در نظر گرفتن اینکه یک
سیاست چگونه با عامه مردم ،مرتبب خواهد بود باید دانست که در محیب
خارجی ،چه چیهی و چه کسی وجود دارد و چگونه میتواند بهطور
منا سب به آن واکنش نشان داد در جدیدترین مطالعات ،هشیاری نسبت
به دشمنی دشمنان خارجی و مقاومت در قبال آنها بهعنوان بعدی از
سیاستهای کالن در مدیریت جهادی شناسایی شد است ،یعنی اعضا در
سازمان جهادی هموار خود را در جنگ با دشمن میبیند و تصمیمات
خود را متناسب با این دشمن واقعی و بهگونهای میگیرند که بتوانند
کشور خود را قدرتمند کنند و بر دشمن فائق آیند

لطیفی و همکاران،
0315

forward looking
Brinkerhoff and Crosby

1.
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انبساط در
سیاستگذاری

در سازمانهای جهادی همهچیه در ال جوشش ،ازدیاد و تکثیر و سرایت
است انقباض ،گرفتگی ،محافظهکاری ،کمکاری و تنبلی در این نوع
سازمانها جایی ندارد در انبساط مدیریتی ،مدیر دائماً به دنبال انجام کار،
باز کردن گر و توسعه وسعت خدمت گذاری و خدمترسانی است
سازمان جهادی متناسب با مأموریت اصلی خود که کمک به کومت
اسالمی است به دنبال گفتمانشناسی و تکثیر الگوی خود است و با نگا
پدرانه سعی در جذب دیگر سازمانها به ادبیات جهادی دارد در مدیریت
انقباضی ،تصمیمهایى اتخاذ میشود که در برخى از موارد نهتنها مشکالت
موجود را مرتفع نمىکنند ،بلکه خود در فرایند اجرا ،مشکالت جدیدى را
براى سازمانها ،دولتها و ملتها ایجاد مینماید

(دانایی فرد ،رجب
زاد و ساالری،
)0381
پنل دلفی

درسآموزی در
سیاستگذاری

درس آموزی از تجربیات کاری موفق و ناموفق مهم است سیاستگذاران
میتوانند درسهای مربوط به ابتکارات گذشته را یاد بگیرند به هر ال،
تاریخ درس است و مظلومیت بهرگِ جهادگران تاریخ ،دردناك است

بیانات رهبری :کار
نوشت اول معاونت
امور راهبردی و
اشرا کل
فرماندهی ص 01
پنل دلفی -

تعاملگرایی در
سیاستگذاری

فرایند سیاستگذاری باید این مطالب را در نظر بگیرد که چگونه سیاست
به عامه مخابر خواهد شد و چگونه به اطالع همگان خواهد رسید

پنل دلفی

سازمان و ساختار جهادی
بدون شک ،سازمانهای کشور و ساختارهای سازمانی در بخشهای مختلف دولت ،نقش
بسهایی در تحقق اهدا و سیاستهای ملی دارد با توجه به تحوالت سریع در دنیای امروز،
انعطا پذیری و پاسخ سریع به محیبهای متغیر امری الزم و بدیهی به شمار میآید
ساختارهای پویا دارای عملکرد باال ،فرهنگ غنی و سازگار با محیب ،آماد بهر گیری از فرصت-
های جدید ،نوآور ،خالق ،مبتکر و قادر به بهبود مستمر قابلیتهای کلیدی خود هستند ساختار
عبارت است از« :ترتیب اجها یا عناصر نظم یافتهای که یک کل را تشکیل میدهند» واقعیت
آن است که ساختار دیوان ساالری برای ادار بیشتر کشورها ،نامناسب تشخی داد شد است؛
و در این راستا مواردی مانند کوچکسازی ،مهندسی مجدد ،بوروکراسیزدایی و مطرح شد
است (رهنورد)0311 ،
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سازماندهی اصولی و راهبردی ساختار اداری ،زمینه مشارکت مردمی در سیاستگذاری
بخشهای مختلف و مدیریت امور عمومی را فراهم میکند و بدین ترتیب ،نحو ارتباط دولت و
جامعه نهادینه میشود (صفریان و همکاران )0310 ،مقام معظم رهبری میفرمایند" :باید
مدیریت جهادی را بر دیوانساالریهای فرسود ترجیح دهیم؛ این یکی از اولویتهای ماست؛
اصرار بر مدیریت جهادی؛ مسئوالن کشور در قوّۀ مجریه ،در قوّۀ قضائیه ،در بخشهای مختلف،
مدیریت جهادی را دنبال بکنند مدیریت جهادی به معنای بیانضباطی نیست؛ پرکاری ،باتدبیر
رکت کردن ،شب و روز نشناختن و دنبال کار را گرفتن ،این معنای مدیریت جهادی است (
امام خامنهای)0310/00/31 ،
بنابراین ،سازمان آرمانی آیند باید دارای توان یکپارچهسازی ،انعطا پذیری ساختاری و
قدرت مرکهی باشد انعطا پذیری ساختاری به معنی توانایی تغییر و شکلدهی مجدد ساختار
سازمانی براساس وضعیت محیب سازمان در زمان کوتا است همننین انعطا پذیری
ساختاری ،ارتقاءدهند ارتباطات درونی ،همکاری و هماهنگی بین تیمها ،نیروهای وظیفهای و
پردازش اطالعات افقی بود که همه اینها در ایجاد تغییرات در استراتژی ،تکنولوژی و محصول
ضروری است (منوریان و محمدی )0313،یک سازمان هوشمند برای برآورد ساختن الهامات
روبه رشد اربابرجوع ،باید خودگردان ،قابل انطباق و منعطف بود و برای هر وضعیت در یک
روش جامع و سازگار کاربردی باشد ویژگیهای سازمانهای آیند شامل استقاللگرایی،
رفه گرایی فهایند  ،تحرك شخصی باال در سازمان ،درجه باالیی از تفکیک ،سطح پایینی از
رسمیت ،تخص گرایی بیشتر است امروز بیش از گذشته سازمانها در تالش هستند تا بهطور
پیوسته برای رویارویی با رقابت ،استقامت به خرج دهند همننین آنها سعی دارند از طریق
0
تغییرات انقالبی در موضوعات سازمانی خود از قبیل شکلدهی ساختار و مدیریت جریان کار
پتانسیلهای مورد نیاز برای بقاء را ایجاد و فظ 3کنند در ادامه ،اجها و عناصر ساختاری
سازمان جهادی آورد شد است (جدول شمار )05

Work Flow Management
Maintain

1.
2.
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جدول شمارۀ  :05تشریح ابعاد ساختاریِ سازمان جهادی
مفاهیم مرتبط
با ساختار

خود
سازماندهی

منبع :پنل دلفی و

شرح مفهوم

ادبیات

خودسازمانیابی 0فرایندی است که در طی آن سازمانیافتگی درونی یک
سیستم  -بهطور نرمال یک سیستم باز -به سمت پینیدگی افهونتر تکامل
پیدا میکند  ،بدون آنکه توسب عوامل بیرونی هدایتی دریافت نمود باشد ،یا
اعمال مدیریتی بر روی آن صورت پذیرفته باشد جمهوری اسالمی ایران در
سه دهه گذشته ،نهتنها در وب جهانی ابرقدرتها نبود ]و از این بابت ضرر
نکرد[  ،بلکه به توسعه و استحکام درو نی خود نیه افهود است بر اساس
نظریه دستگا های خودسازماند  ،سیستمها میتوانند بدون تعامل با محیب
خارج ،به رشد و تکامل خود ادامه دهند یکی از مهمترین ویژگیهای یک
ارگانیسم ،پویایی و دینامیهم پایدار آن است که بهعنوان اصلیترین شاخصه
آن شناخته میشود منشأ این پویایی ،خودسازماندهی و قابلیت تطابقپذیری
با شرایب مختلف درونی و بیرونی است که خود سرمنشأ بسیاری از صفات
شامل رشد ،تحول ،همهیستی ،نوزایی و میگردد در محیب در ال تغییر
امروز ،سیستمها در ارتباط با محیطش آنهم چون موجودات زند عمل
میکنند و برای رسیدن به موفقیت هموار باید خالق و نوآور باشند؛ اما
هنگامیکه سیستم به تعادل سازگار نهدیک میشود برای فظ پویایی نیاز به
تغییرات اساسی درونی دارد که این تغییرات بهجای سازگاری و تطبیق با
محیب ،سازگاری پویا را موجب میشود که نتیجه آن دگرگونی روابب پایدار
بین افراد ،الگوهای رفتاری ،الگوهای کار ،نگرشها و طرز تلقیها و فرهنگها
است این موضوع در مقیاس کالن جمهوری اسالمی ایران افتاد است و
متناسب با پیشرفتهای بشری و تهدیدات و فرصتهای محیطی،
سازوکارهای درونی نظام همنون نهادسازیها ،توسعه فرهنگی و سیاسی،
ارتباط وز و دانشگا و فعال شد اند در خود سازماندهی سیستم باید
توان ا ساس و درك محیب خود و برقراری ارتباط بین محیب و عملیات خود
را داشته باشد همننین ،سیستم باید قدرت آگاهی از انحرافات و اجرای
عملیات اصال ی برای رفع مشکالت را دارا باشد هرگا این اصول برقرار شوند
سیستم خود نظم می گردد و در مقابل وقایع ،نوعی هوشمندی از خود بروز
میدهد خودسازماندهی یکی از ویژگیهای مهم سازمان جهادی است

اشتیاقی0311 ،
الوانی0318 ،
پنل دلفی -

Self-organization

1.
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ساختار
جوششی
اقتضایی

فضای آزاد و ساختار اقتضایی سازمان جهادی همرا با اختیار و اعتماد زیاد به
اعضای سازمان در بستر نظام ارزشی و اعتمادبهنفس اعضای سازمان ،عواملی
است که دستبهدست هم میدهند تا پیامدهای مهمی را به وجود بیاورند

لطیفی و همکاران،
0315

تحرك بخشی به
بروکراسی

با ساختارهای سلسله مراتبی نمیتوان از نواق اساسی رهایی یابیم روابب
عمودی مانع از فعال بودن و خودگردانی کارکنان است بروکراسی ،موانع
پنهانی ایجاد می کند که منجر به ایجاد گسست در تعامالت ارگانیک بین
بخشها میشود الگوی جهادی به دنبال از میان برداشتن هر منطق مدیریتی
است که دست و پاگیر و مانع جهشهای متعالی است همننین ،سازمانِ
بوروکراتیک غالباً تصمیماتی اتخاذ میکند که تا دی تنگنظرانه و
کوته بینانه است و این تصمیم بدون یک درك جامع از اهدا  ،جهتگیریها
و مقتضیات کل سازمان اتخاذ میشود ،الآنکه سازمان جهادی به دنبال
منفعت عامه است خهایی و همکاران ( )0318در تشریح مدیریت جهادی،
پیشرفتهای سریع برخی کشورها را ناشی از ساختارهای چابک دانستهاند

(منوریان و محمدی و
زارعپور 0313 ،و
خهیی و همکاران
)0318

انسجامگرایی
ساختاری

الگوی جهادی به دنبال ایجاد اتحاد ،کلیت ،نظم و شکلبندی است

لطیفی و همکاران،
0315

خودترمیمی

سازمان جهادی خاصیت هولوگرافیک دارد به این معنی که اجهای سازمان
جهادی که همان نیروی انسانی است ،ویژگی کل سازمان جهادی را دارد
البته عکس این گهار نیه صادق است که نظام ارزشی اکم بر اعضای
سازمان جهادی بر کلیت سازمان جهادی تأثیر دارد خودترمیمی به این
مفهوم است که اگر بخشی از سازمان از بین برود ،بخش باقیماند (ولو
کوچک باشد) میتواند ساختار اولیه را ترمیم و بازتولید کند؛ بنابراین سازمان
جهادی ،بهقدری منعطف است که هر بخش کوچکی میتواند ،تجلی کل
باشد

لطیفی و همکاران،
0315
پنل دلفی

نظم یافتگی
امری

نظم موجود در سازمانهای بوروکراتیک ،نظم ساختاری است؛ اما نظم
جهادی ،نظم امری است که ناظر به انتظام امور است و این نظم با ولی اعتبار
پیدا میکند.

(بابایی مجرد)0315 ،
پنل دلفی

ساختار ساد ،
کم و شفا

بر اساس این رویکرد ،تعداد کمی از قواعد ثابت ،محکم و شفا  ،جهت رکت
را تعریف خ واهند کرد ،بدون اینکه آن را محدود کنند قواعد ساد از تئوری
پینیدگی برگرفته شد اند اصول هدایتکنند ساد در این تئوری بیان
میدارد که دستگا های پینید بهطور شگفتانگیهی ،از طریق پیروی از
اصول ساد  ،تکامل پیدا میکنند این اصول ساد را میتوان در وز سازمان
و کسب و کار که بهسرعت تغییرپذیر و غیرقابلپیشبینی است ،بهکار بست

(منوریان و محمدی و
زارعپور0313 ،؛
لطیفی و همکاران،
0315
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ساختار هندسی
برخال یا فرکتال

در ساختار سازمان جهادی ،هر جهئی از ساختار میتواند جهئی دیگر را
بازتولید کند بدین ترتیب که هر جهئی همانند و متشابه کل میباشد ضمن
اینکه همه افراد به یکسو و یک جهت و هد وا دی نظر دارند مقام معظم
رهبری میفرمایند ":این مجموعه{سپا } یک نبض است" در این جمله،
بینش های مهمی در خصوص ساختار و نگرش سیستمی موجود است
خاصیت نبض ،انسجام و خونرسانی بهکل بدن است ساختار فرکتال بهشدت
انعطا پذیر بود و بر اساس مقتضیات محیطی ،میتواند تغییر شکل دهد

منوریان و محمدی و
زارعپور0313 ،؛

مالکیت گسترد

در سازمان جهادی ،مالکیت بهصورت گسترد تعریف میشود و افراد ا ساس
میکنند که همه بخشهای سازمان و تی کشور و شهرهای آن و پاركها،
متعلق به آنها است و لذا به دلیل ا ساس مالکیت نسبت به آنها ،به دنبال
محافظت از این داراییها هستند در این سازمانها ،همه افراد متناسب با توان
خویش ،خود را در سازمان مسئول میدانند؛ بهعبارتدیگر سازمان جهادی
برای فرد خاصی نیست؛ همه نسبت بهتمامی ابعاد سازمان جهادی خود را
مسئول میدانند و دغدغهمندانه پیگیر ارتقای وضع موجود هستند .ال اگر
این مالکیت به سرتاسر سازمانهای کشور تسری یاد ،شاهد درخشش خواهیم
بود

پنل دلفی

ساختار دوّار

سازمان دوار "0در مقایسه با سازمان هرمی و سلسله مراتبی دارای ساختاری
پویا و انعطا پذیر است در این سازمان ،توانایی اعضا مهمتر از جایگا و رتبه
آنها در سازمان است؛ بنابراین همه اعضا با اثبات نیروی ابتکار خود میتوانند
موفقیت کسب کرد و پیشرفت کنند برای فظ شراکت اثربخش ،مدیر
سازمان باید سه موضوع ضروری را در نظر بگیرد :مدیریت برای رسالت،3
3
مدیریت برای نوآوری ،مدیریت برای تنوع

(منوریان و محمدی،
)0310

استحکام
سازمانی

همدلی و همافهایی در سازمان ،ضمن تقویت همکاری ،استحکام روابب
درونسازمانی را به وجود میآورد بهخصوص سرمایه اجتماعی باعث میشود
که اطالعات بیشتری به خدمت سازمان درآید که درنتیجه منجر به
تأثیرگذاری ،قدرت کنترل و استحکام سازمانی بیشتری میشود

(دانایی فرد ،رضائیان
و بنافی )0313 ،و
پنل دلفی

در جدول شمار  05نتایج نهایی فن دلفی در خصوص عناصر سازمان جهادی که میتوانند
اثربخشی را تقویت کنند آورد شد است:
Circular Organization
managing for the Mission
Managing for diversity

1.
2.
3.
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مؤلفه

مقوله

مؤلفههای نرم

انسانشناختی (سطح خرد)

مؤلفههای سخت

ساختاری (سطح کالن)

جدول شمارۀ  :06ابعاد سهگانه سازمان جهادی
مفهوم
اضطرار گرایی
تقوای سیاسی

منبع (پنل دلفی و ادبیات تحقیق)
(بابایی مجرد)0315 ،
کار نوشت اول معاونت امور راهبردی و اشرا کلی فرماندهی

خودکنترلی

نصیری0311 ،

خودنگری

دانایی فرد0313 ،

خود همگامی
بیشفعالی
یادگیری نیابتی
پراکسیس (عمل عالمانه)
خودکارآمدی
نیتمندی
ا یاگرایی و القای شخصی

پنل دلفی و عسگری0313 ،
بیکر و اسکوفلی ،3118 ،پنل دلفی
عسگری ،0313 ،قرایی آشتیانی و پورصادق0318 ،
کار نوشت اول معاونت امور راهبردی و اشرا کلی فرماندهی
عسگری0313 ،
پنل دلفی
عسگری 0313 ،و لطیفی0315 ،

اعتقاد به مهدویت

پنل دلفی

عمل پیشدستانه
والیت مداری

پنل دلفی و معاونت امور راهبردی و اشرا کلی فرماندهی
پنل دلفی

اعتقاد به برکت

پنل دلفی

توسل به ائمه

پنل دلفی

استحکام سازمانی

پنل دلفی

چابکی فرآیندها

پنل دلفی

خود سازماندهی

پنل دلفی ،اشتیاقی0311 ،

پویایی ساختاری

پنل دلفی

کاهش جم بوروکراسی و تحرك-
ساختار بخشی
جوششی اقتضایی
خودترمیمی ساختاری
ساختار فرکتال
انسجامگرایی ساختاری
ساختار ساد  ،کم و شفا
نظم یافتگی امری
مالکیت گسترد

ساختار دوّار و شبکهای

بیانات به نقل از نصیری0311 ،
لطیفی0315 ،
لطیفی 0315 ،والوانی و دانایی فرد0311 ،
منوریان و همکاران0313 ،
پنل دلفی
پنل دلفی و لطیفی0315 ،
بابایی مجرد0315 ،
پنل دلفی

منوریان و همکاران0310 ،
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نیت استراتژیک

سیاستگذاری (سطح میانی)

شمولیتگرایی در سیاستگذاری
نوآوری و جسارت در
سیاست
گذاریگذاری
سیاست
توأمانی در

 ،0313 ،پورصادق و ذاکری0311 ،
لطیفی و همکاران0315 ،؛ پنل دلفی –آشتیانی و پورصادق
0318
پنل دلفی و لطیفی و همکاران0315،
پنل دلفی و لطیفی و همکاران0315 ،

شواهد گرایی در سیاستگذاری
پیشنگری در سیاستگذاری

دانایی فرد و ابراهیمی0313 ،
بابایی مجرد 0315 ،و برینکرو و کروسبای3113 ،

انبساط در سیاستگذاری
درسآموزی در سیاستگذاری

پنل دلفی دانایی فرد ،رجب زاد و ساالری0381 ،
پنل دلفی و معاونت امور راهبردی و اشرا کلی فرماندهی

تعاملگرایی در سیاستگذاری

پنل دلفی

مسئله شناسی زودهنگام

پنل دلفی

هد گذاری

پنل دلفی

فاز دوم تحقیق :تعیین ارتباط عناصر سازمان جهادی با اثربخشی سازمانی
در فاز دوم تحقیق از طریق روش تحقیق همبستگی و نمونهگیری تصادفی از یکی از مراکه
آجا و با توزیع تعداد  31پرسشنامه ،میهان تأثیر عناصر سازمان جهادی بر اثربخشی سازمانی
بررسی شد
در این بخش ،با استفاد از روش داقل مربعات جهئی و با استفاد از نرمافهار
 smartPLSمدل پژوهش مورد آزمون قرار میگیرد در ابتدا تحلیل عاملی بر روی ابعاد
متغیرها انجام شد و بار عاملی شاخ ها یا سؤالهای پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت مقدار
بحرانی بار عاملی هر شاخ عدد  1/5است نکته مهم این است که اگر محقق پس از محاسبه
بارهای عاملی بین ساز و شاخ ها آن با مقادیری کمتر از  1/51مواجه شد ،باید آن شاخ ها
(سؤاالت پرسشنامه) را اصالح نمود و یا از مدل پژوهش خود ذ نماید (داوری و رضازاد ،
 )0313در ادامه جدول بارهای عاملی هر یک از سؤاالت مربوط به متغیرها آورد شد است

شناسایی عناصر سازمان جهادی و بررسی تأثیر آنها … 39 /
جدول شمارۀ  :07بارهای عاملی سؤاالت تحقیق

3

1/13

1

1/13

5

1/53

31

0
1

1/81

38

1/13

31

1/11
1/58

8

1/11

31

1/58

50

1

1/11

30

1/85

53

1/05

01

1/33

33

1/51

53

1/01

00

1/10

33

1/15

51

1/15

03

1/18

31

1/00

55

1/50

03

1/11

35

1/18

50

1/01

01

1/11

30

1/10

51

1/80

05

1/03

31

1/13

50

1/01

00

1/10

بارهای عاملی ابعاد اثربخشی

53

1/05

01

1/13

38

1/13

53

1/01

08

1/11

31

1/13

51

1/15

01

1/15

11

1/11

55

1/50

31

1/18

10

1/88

50

1/01

30

1/13

13

1/11

51

1/80

33

1/38

13

1/53

هدفگذاری

سیاستگذاری

3

1/33

انسانشناسی

33

1/11

11

1/80

31

1/88

15

1/81

35

1/88

10

1/81

30

1/35

11

1/13

1/10

18

1/11

11

1/53

51

1/13
1/01

دوام

ساختار

0

1/01

سیاستگذاری

سؤال

بار عاملی

انطباق

سؤال

بار عاملی

متغیر

یگانگی

متغیر

متغیر

سؤال

بار عاملی

مطابق با جدول  01مشخ است بار عاملی شاخ های که کمتر از  1/51بودند ذ
شدند این بدان معنی است که واریانس آن شاخ با ساز مربوطهاش کمتر از د قابلقبول
بود و الزم است این شاخ ها (سؤالها) از مدل ذ گردند در ادامه شاخ های پایایی
مدلهای انداز گیری بیرونی مورد بررسی قرار گرفت برای بررسی پایایی مدل بیرونی از معیار
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ضریب آلفای کرونباخ و معیار پایایی ترکیبی ( )CRاستفاد شد است
جدول شمارۀ  :08شاخصهای سنجش مدلهای اندازهگیری بیرونی
متغیرهای اصلی

مقادیر الفا

مقادیر CR

سازمان جهادی

1/11

1/15

اثربخشی سازمان

1/10

1/10

ابعاد متغیرها

مقادیر الفا

مقادیر
CR

ساختار

1/88

1/11

سیاستگذاری

1/13

1/11

انسانشناسی

1/80

1/80

کسب هد

1/81

1/13

یگانگی

1/13

1/13

انطباق

1/80

1/80

دوام

1/11

1/15

طبق جدول  08مقادیر آلفای کرونباخ برای هر دو متغیر و ابعاد متغیرها از مقدار 1/11
باالتر است ،پایایی نیه مقادیر مطلوبی را نشان میدهند؛ بنابراین مدلهای انداز گیری بیرونی
شرایب مطلوبی دارند در ادامه روایی مدل بیرونی مورد بررسی قرار میگیرد برای بررسی روایی
مدل بیرونی از دو معیار استفاد شد است معیار اول روایی همگرا و معیار دوم روایی واگرا
میباشد که به شرح جدول زیر است
جدول شمارۀ  :09روایی مدل بیرونی
اثربخشی

جهادی

انطباق

هدف

یگانگی

دوام

دوام

سیاست

اثربخشی

1/13

سازمان
جهادی
سازمان

1/00

1/10

انطباق

1/08

1/11

1/11

هدف

1/11

1/01

05

1/80

یگانگی

1/00

1/30

1/30

1/51

1/81

دوام

1/51

1/11

1/55

1/53

1/11

1/80

ساختار

1/01

1/11

1/00

1/11

1/11

1/81

1/80

سیاستگذاری

1/10

1/03

1/01

1/01

1/15

1/85

1/55

1/81

انسانشناسی

1/51

1/08

1/11

1/13

1/13

1/11

1/83

1/80

انسان

AVE
1/53
1/51
1/11
1/00
1/11
1/15
1/58
1/10

1/01

1/18
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مطابق ستون آخر جدول  01روایی همگرای مدل برای هر دو متغیر اصلی همسطح مقدار
بحرانی  1/51است این مقدار برای بعد انسانشناسی و انطباق از مقدار بحرانی  1/51کمتر
است که با کمی اغماض میتوان پذیرفت که روایی همگرای مدل تا دی قابلقبول است
همننین در خصوص روایی واگرا مقدار جذر  AVEمتغیرهای مکنون در پژوهش اضر که در
خانههای موجود در قطر اصلی ماتریس قرار گرفتهاند ،از مقدار همبستگی میان آنها در
خانههای زیرین قطر اصلی بیشتر است؛ بنابراین ،میتوان گفت که در پژوهش اضر ،ساز ها
(متغیرهای مکنون) در مدل ،تعامل بیشتری با شاخ های خود دارند تا ساز های دیگر بهبیان
دیگر ،روایی واگرا مدل متناسب است پس از تأیید مناسب بودن وضعیت معیارهای مدلهای
انداز گیری ،در این بخش مدلهای ساختاری مورد بررسی قرار میگیرند که نتایج به شرح زیر
است:
جدول شمارۀ  :21شاخصهای برازش مدلهای ساختاری
معیار

معیار

R2

Q2

معیار
redundancy

AVE

R2

معیار
GOF

***

***

***

***

***

***

1/85

1/10

1/11

1/50

1/85

1/05

سازمان جهادی

***

***

***

***

***

***

انطباق

1/11

1/33

1/30

1/80

1/53

1/53

1/51

1/35

1/33

دوام

1/03

1/18

1/11

متغیر

سازمان جهادی
اثربخشی
سازمان

هد
یگانگی

مدل

مدل
0

مدل
3

1/05

1/08

1/00

ابعاد جهادی

***

***

***

***

***

***

سیاستگذاری

***

***

***

***

***

***

انسانشناسی

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

1/81

1/11

1/30

1/01

1/81

1/13

ساختار
اثربخشی
سازمان

مدل3
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مطابق با جدول ( ،)31معیارهای برازش مدلهای ساختاری نیه از شرایب مناسبی برخوردار
هستند بر اساس این معیار ضریب تعیین برای هر سه مدل عدد باال  1/51را نشان میدهند که
نشان از برازش بسیار قوی مدلهای ساختاری دارد مقدار  Q3برای متغیرهای درونزا ،باالی
 1/33بهدستآمد که نشان از برازش قوی مدل ساختاری است؛ و معیار  redundancyنیه
نشان از برازش قوی مدل ساختاری دارد در نهایت ،برازش مدلهای کلی پژوهش نیه مورد
بررسی قرار گرفت بدین منظور ،از معیار  GOFاستفاد شد مطابق با جدول  AVE 5و R 2
میانگین  AVEو  R3است برای محاسبه این معیار از فرمول ( )0استفاد شد:
()0

GOF  AVER 2

باالبودن شاخ مقدار  GOFاز  1/31برازش قوی مدل را نشان میدهد مقدار این
شاخ برای مدل اول تا سوم به ترتیب برابر با /05؛  1/00و  1/13محاسبه که نشان از برازش
بسیار مناسب مدلها دارد؛ بنابراین ،داد های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری
پژوهش برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن پرسشها با ساز های نظری است
آزمون فرضیههای پژوهش
پس از بررسی مدلهای انداز گیری و مدلهای ساختاری و مناسب بودن شاخ های
برازش ،فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند که نتایج فرضیهها طبق سه مدل آزمون
شد در نرمافهار مطابق با شکل ( )0بهدست آمد

شکل شمارۀ  :0مدل نهایی تحقیق و روابط بین متغیرها و نتایج فرضیهها
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نتایج حاصل از آزمون فرضیهها
مطابق با شکل شمار  0و مدل نهایی تحقیق نتایج فرضیههای تحقیق به شرح جدول زیر
میباشد:
جدول شمارۀ  :20نتایج حاصل از آزمون فرضیهها
نتایج آزمون فرضیههای پژوهش به روش حداقل مربعات جزئی
فرضیههای تحقیق

بتا

آماره t

sig

نتیجه آزمون

سازمان جهادی← اثربخشی

1/80

55/51

>1/15

 پذیرش فرضیه

سازمان جهادی ← انطباق

1/13

30/01

>1/15

 پذیرش فرضیه

سازمان جهادی ← دوام

1/11

03/53

>1/15

 پذیرش فرضیه

سازمان جهادی ← هد

1/11

30/31

>1/15

 پذیرش فرضیه

سازمان جهادی ← یکپارچگی

1/80

01/53

>1/15

 پذیرش فرضیه

ساختار← اثربخشی

1/10

8/13

>1/15

 پذیرش فرضیه

سیاستگذاری ← اثربخشی

1/10

0/11

<1/15

**عدم پذیرش

انسانشناسی ← اثربخشی

1/51

1/31

>1/15

 پذیرش فرضیه

نتیجهگیری و پیشنهادها
بدون شک هر کشوری به دنبال استقالل و تقویت اقتدار ملی خود است در این راستا کشور
ایران نیازمند کار جهادی ،کارمند جهادی ،سازمان جهادی و سیاستگذاری جهادی است
سازمان جهادی ،الگویی بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسالمی است که زمینۀ بهر برداری فراتر
از ظرفیتهای انسانی را از طریق ساختارهای مناسب و سیاستگذاری فراهم میآورد.
سیاستگذاری جهادی به مفهوم آن است که دولتمردانِ جهادی در فرآیند سیاستگذاری ،هم
به نظرات مردم توجه دارند و هم به آیند و هم گذشته؛ همننین آنها در این فرایند به
درسهای سایر کشورها توجه کرد و بهطور مستمر به نوآوری تمرکه میکنند و از داکثر
ظرفیتهای درونسازمانی استفاد میکنند؛ چراکه معتقدند نتیجه سیاستگذاری خوب ،ل
مسائل ملی و نهایتاً ایجاد رضایت ملی و اعتماد ملی خواهد شد مقام معظم رهبری دراینبار
میفرمایند ":تجربهی چهلساله به ما نشان میدهد که کشور ظرفیّت مقابلهی با مسائل و
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چالشها را در هر سطحی دارا است؛ یعنی کشور ظرفیتهای فوقالعاد ای دارد برای اینکه با
همهی مسائل و مشکالت و چالشهایی که پیشآمد است ،یا ممکن است پیش بیاید مواجه
بشود و بر آنها غلبه بکند ظرفیّت کشور خیلی زیاد است؛ مهم این است که این ظرفیّت
بهوسیلهی مسئولین شناسایی بشود"(سخنرانی نوروزی خطاب به ملت ایران)0311/0/3،
بهطورکلی ،سازمان جهادی متناسب با مأموریتهای خود اهدافی را برای خود مشخ
میکند؛ ولی تفاوت عمد سازمان جهادی با دیگر سازمانها در این است که سازمان جهادی
برای رسیدن به اهدا خود تماً از مسیر جهادی عبور میکند و از شیو های جهادی برای
کارهای خود کمک میگیرد (لطیفی )0315،سازمان جهادی بستری است تا نیروی انسانی به
وظایف خود عمل و با رشد فردی ،به خدای متعال تقرب پیدا کند همانطور که میدانیم،
اجهای اصلی سازمان شامل افراد ،ساختارها و فرایندهای سیاستگذاری است در این مقاله،
ابعاد انسانشناختی (مؤلفه خرد) سازمان جهادی شناسایی شد و در این راستا مهمترین نگرش-
ها و رفتارهای مرتبب با سازمانهای جهادی تبیین شد از طرفی یکی از مهمترین را های
تحقق الگوی جهادی در سطح کشور سیاستگذاری و تصمیمگیری (مؤلفه میانی سازمان
جهادی) است سیاستگذاری خوب به مفهوم آن است که مردم از نتایج آن سیاستها (مانند
ملونقل  ،بهداشت ،امنیت ،آموزش عالی و ) منتفع شوند در این تحقیق ،ابعاد مربوط به
سیاستگذاری در سازمانهای جهادی از طریق فن دلفی در دو مر له شناسایی شد که در
مر له دوم بعد برونگرایی از فرایند تحقیق ذ شد
همننین مهمترین ابعاد ساختاری سازمان جهادی (ابعاد کالن) مشتمل بر  03بعد شناسایی
شد و در مر له دوم فن دلفی ،دو بعد استحکام سازمانی و تحرك بخشی به بوروکراسی نیه
بهعنوان ابعاد جدید ساختاری در سازمان جهادی شناسایی گردید باخخر در پایان مقاله ،از
طریق مدلسازی معادالت ساختاری میهان تأثیر عناصر سازمان جهادی بر اثربخشی سازمان
آزمون شد بر اساس نتایج فاز کمی ،ابعاد ساختاری و انسانشناختی سازمان جهادی بر
اثربخشی تأثیر دارد ولی در این تحقیق تأثیر سیاستگذاری بر اثربخشی معنادار نبود
در مقایسه نتایج تحقیق با سایر مطالعات میتوان گفت که یافتههای تحقیق ما با یافتههای
سینی ،موغلی ،سرلک و دلجو ( )0315مطابقت دارد در مطالعات ایشان ،مدل سازمان
جهادی مشتمل متشکل از سه بعد ساختاری ،زمینهای و رفتاری است که دو بعد آن یعنی
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ساختاری و رفتاری با تحقیق ما سازگاری دارد باالخر در مطالعه یخنالی و همکاران ()0311
الگوی سازمان جهادی متشکل از عناصر اصلی تولید ،شامل سرمایه انسانی ،سیاستگذاری
تولید ،زیرساخت و فرآیند تولید ،سرمایه و مواد اولیه و سازماندهی جهادی است؛ بنابراین سه
بعد از ابعاد الگوی یادشد با تحقیق ما مطابقت دارد بهطورکلی در ادبیات مدیریت جهادی سه
مؤلفه مدیریت جهادی ،فرهنگ جهادی و رو یه جهادی دید میشود (یارا مدی خراسانی،
 )0313که مؤلفه مدیریت جهادی با بعد سیاستگذاری و سازمان جهادی در تحقیق ما
مطابقت دارد
همننین مؤلفه رو یه جهادی هم که در ادبیات تحقیق و بهخصوص بیانات مقام معظم
رهبری مشهود است با بعد انسانشناسی سازمان جهادی در تحقیق ما مطابقت دارد در
خصوص یافتههای میدانی تحقیق هم باید گفت که در پژوهش ارهان ( )3100که به مطالعه
اثربخشی سازمانی و چابکی سازمانی پرداخته است ،چابکی سازمانی بر اثربخشی سازمانی تأثیر
مثبت قابلتوجهی داشته است؛ بنابراین بر اساس تحقیق ما هم مؤلفههای ساختاری سازمان
جهادی که عمدتاً به ساختارهای پویا ،انعطا پذیر و چابک نهدیک است ،تأثیر مثبتی بر
اثربخشی سازمانی داشته است؛ بنابراین براساس یافتهها ،پیشنهادهای ذیل قابل ارائه است:
)0
)3
)3
)1

)5
)0

پیشنهاد می شود عناصر سازمان جهادی از طریق مصا به با فرماندهان سپا و
ارتش در نیروهای مسلح شناسایی شود
پیشنهاد می شود عناصر سازمان جهادی از طریق مصا به با مدیران ارشد
وزارتخانهها در بخش دولتی شناسایی شود
پیشنهاد میشود عناصر سازمان جهادی از طریق مصا به با مدیران بخش
خصوصی شناسایی شود
با توجه به اینکه بر اساس آزمون فرضیهها ،تأثیر سازمان جهادی بر اثربخشی تأیید
شد ،پیشنهاد میشود فرماندهان از بعد انسانی ،ساختاری و سیاستی ،تغییرات الزم
را در سازمان به وجود آورند تا به اثربخشی سازمانی در ابعاد چهارگانه نائل شوند
پیشنهاد میشود تأثیر ابعاد سازمان جهادی بر اثربخشی از طریق نمونههای بهرگ
و بهصورت کمی مورد مطالعه قرار گیرد
با توجه بهاینکه موضوع سیاستگذاری در سازمان بسیار مهم میباشد ،پیشنهاد
میشود که نهاجا بهطور جدی به مؤلفههای سیاستگذاری در سازمان دفاعی
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(یافتههای تحقیق) توجه داشته و در تدوین سیاستهای مختلف و بهخصوص
سیاستهای دفاعی ،به این مؤلفهها توجه کند
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