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 TOPSISانجام شد .براساس نتای بهدستآمده نظم اجتماعی ،اخالق و وحدت و انسجام مهمترین
ابعاد ،و شجاعت ،فداکاری ،توجه به خودسازی ،مسئولیتپذیری ،فرهنگ جهادی و بسیجی،
روحیه جهادگری و مبارزه از مهمترین مؤلفههای فرهنگی -اجتماعی مؤثر بر تحقن مدیریت
جهادی در دانشگاهها محسوب میشوند.
کلیدواژهها :مدیریت جهادی ،مدیریت اداری ،میانرشتهای ،فرهنگی -اجتماعی ،گروه کانونی،
روش .TOPSIS

مقدمه
مدیریت جهادی مبـتنی بر یک نوع بینش است کـه مـیتوانـد بسـیاری از مــعادالت موجـود
حاکم بر مدیریت اجرایی کشور را تیییر دهـد و بـا توسـل بـه الگوسـازی ،گـرهگشـای بسـیاری از
معضالت و مشکالت مدیریتی کشور باشد.
نگاه و نگرش کالن حاکم بر قانون اساسی کشور نشـان از اهمیـت ،حساسـیت نظـام اداری و
ساختار سازمانی در ایجاد انگیزه ،تحرک ،پویایی و در نهایت ،زمینهسـازی بـرای تحقـن اهـداف و
مقاصد نظام مقدس جمهوری اسالمی دارد .متتسفانه بعد از گذشت بـیش از سـه دهـه ،نظـام اداری
جمهوری اسالمی ایران با اقتضائات انقالب اسالمی و همخوان با دغدغههای فرامـرزی و گـاه ملـی
خود نیست و از آسیبها و مشکالت فراوانی رن میبرد .عدم باور نسبت به حضور دشمن درونـی
(نفسانیت) و بیرونی (دشمنان اسالم و منافقین) که سرمنشت آسیبهایی چون عدم نگـرش راهبـردی
دینی ،حاکمیت تفکر بخشینگرانه ،ضع

باور نسبت به امر پاسخگـویی در مقابـل خـالن و خلـن،

غلبه سبک مدیریت فردمحورانه  ،فزونخواهانه  ،غیرمشورتی و مشارکتی بـر اعمـال و تصـمیم هـای
متخذه ،عدم انطباق فرهنگ سازمانی با مبانی اعتقادی ،عـدم مبـارزه جـدی بـا فسـاد اداری ،فقـدان
آمادگی عملی نسبت به ضرورت ایجـاد تحـول و دگرگـونی در نظـام اداری کشـور ،عـدم وجـود
ضابطه مشخص برای انتصابات و عزلها ،انگیزه ناکافی برای ارائـه مناسـب خـدمات ،عـدم اعتمـاد
نسبت به مراجعان دستگاههای دولتی و  ...شده است.
یکی از راهکارهایی که میتواند به حل مشکالت نظام اداری کشـور کمـک کنـد ،اکتشـاف
ابعاد و مؤلفههای مدیریت جهادی است .مدیریت جهـادی کـه یکـی از تجـارب ارزشـمند انقـالب
اسالمی در دوران دفاع مقدس و سالهای بعد از آن اسـت ،عمـدتا بـه صـورت دانـش ضـمنی نـزد
069

شناسایی و اولویتبندی ابعاد و مؤلفههای فرهنگی -اجتماعی مؤثر بر مدیریت جهادی در نظام اداری...

مدیران جهادی است .بنابراین ،مقاله حاضر در صدد است به احصای جنبـههـای مختلـ

ایـن نـوع

مدیریت از نگاه مدیرانی برردازد که با روحیه جهادی خود در راه اعـتالی نظـام اداری دانشـگاههـا
کوشیدهاند یا مصداقی از این نوع مدیران بهشمار میروند.

بیان مسئله و ضرورت تحقیق
مدیریت جهادی مقولهای همزاد انقالب اسالمی است کـه آثـار مبـارک آن در فرازهـایی از
دوران دفاع مقدس وبه خصوص نهاد جهاد سازندگی ظهـور و بـروز یافتـه اسـت .فراینـدی کـه از
ویژگیهای برجسته آن ،ادای تکلی

و همراستایی با اراده الهی در جهت تشکیل ،حفظ و تحکیم

پایههای حکومتی برآمده از اسالم ناب محمدی (صلیاهلل علیه واله) بوده است.
بخشی از دانش مدیریت را میتوان از طرین آموزش فراگرفت و بخش دیگـر را ضـمن کـار
باید آموخت .در واقع ،بخشی که با آموزش فراگرفته میشود« ،علم مدیریت» و بخشی که موجـب
به کار بستن اندوختهها در شرایط گوناگون میشود« ،هنر مـدیریت» اسـت« .مـدیریت جهـادی» را
میتوان از نوع هنر مدیریت دانست .به سخن دیگر ،علم دانستن و هنر توانسـتن .مـدیریت جهـادی
هنر توانستن و ارائه طرب و ایده جدیدی بود که بـا ظهـور پدیـده انقـالب اسـالمی در ایـران شـکل
گرفت (دانیالی و موسوی.)763 :7333 ،
مدیریت جهادی یادگـاری گـرانسـنگ از دوران دفـاع و حماسـه اسـت ،کـه در آن تهیـه و
تجهیز سرمایههای انسانی و مادی و نیز برنامـهریـزی فعالیـتهـا و انجـام اقـدامات همـه در فضـایی
برگرفته از آموزههای اصیل دینی صورت میگرفته که مهمترین ویژگی آن ،ذوب اراده انسـان در
اراده الهی بوده است؛ البته نماد این امتزاج عاشقانه ،فرمانبری آگاهانه از ولی امر یا ولیفقیه زمـان
است .لذا از مؤلفههای کلیدی مدیریت جهادی ،عقل و عشن است .به عبارتی ،مدیریت جهادی بـا
بهرهگیری از ابزار علم و فناوری ،همجهت با اراده الهـی و براسـاس نقشـة الهـی بـه تمشـیت امـور
میپردازد .پیروزی انقالب اسالمی ایران ،تجارب دوران دفاع مقدس و سازندگی روستاها و صدها
موفقیت علمی و عملی دیگر در سطح کشور و حتی پیروزی مقاومت حزباهلل لبنان در برابر رژیم
تا دندان مسلح صهیونیستی ،همه بیانگر کارامدی مدیریت جهادی در عرصههای سنگین و پیچیـده
است (عظیمی و حدائن.)13 :7333 ،
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مفهوم «مدیریت جهادی» آن هنگام میتواند از چارچوب یک اصطالب مفهومی فراتـر رفتـه،
جنبه عینی و انضمامی به خود بگیرد که مبانی ،زمینهها و مؤلفههای آن از زوایـای گونـاگون مـورد
بحث و دقت قرار گرفته باشـد .تـالش در راسـتای تبیـین صـحیح و اصـولی ایـن الگـو (کـه الزمـه
عملیاتی شدن آن است) را میتوان از جمله وظای

همه نخبگان ،کارشناسان و رسانهها در شـرایط

کنونی دانست (هزاوه.)61 :7393 ،

اهداف و سؤاالت تحقیق
پژوهش حاضر ،از نوع اکتشافی و توصیفی است .این پژوهش بر آن است که با بهرهگیری از
روش آمیخته مؤلفههای فرهنگی -اجتماعی مؤثر بر نظام اداری جهادی در دانشگاههـا را شناسـایی
کرده ،در مرحله بعد ،با استفاده از تکنیک تاپسیس مؤلفهها و ابعاد شناسـاییشـده را اولویـتبنـدی
کند.
براساس مطالب بیانشده ،سؤاالت اصلی که این پژوهش به دنبال پاسـخگـویی بـه آن اسـت،
عبارتاند از:
 .7مؤلفههای فرهنگی -اجتماعی مؤثر بر نظام اداری جهادی در دانشگاهها چیست؟
 .6اولویتبندی مؤلفههـای فرهنگـی -اجتمـاعی نظـام اداری جهـادی در دانشـگاههـا بـه چـه
صورت است؟
در کنار این سؤاالت اصلی ،سؤال فرعی نیـز کـه در ایـن پـژوهش بـه آن پرداختـه مـیشـود،
عبارت است از:
 کدام مؤلفههـای فرهنگـی -اجتمـاعی در نظـام اداری جهـادی دانشـگاههـا دارای بیشـتریناولویت است؟

تعریف مفاهیم و مرور ادبیات
با توجه به مفهوم کلی مدیریت اداری جهادی و روب مستقل این گزاره ،تفکیـک گـزاره آن
به مدیریت ،اداره و جهاد نمیتواند بیانگر آن مفهوم کلـی باشـد .بـه بیـان دیگـر ،گـزاره «مـدیریت
اداری جهادی» طی جعل واژه و عبارتی صورت گرفته است که پیش از این موجود نبود .بنـابراین،
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فاقد ادبیات منحصر به خود است .با وجود این ،مروری بر اجزای تشکیلدهنده آن میتوانـد نمـایی
کلی به منظور درک مفهوم مذکور،ا به دست دهد.

 .0اداره
1

عمر اداره امور عمومی  -به عنوان یکی از ابعاد فعالیت دولتی -به قدمت تشکیل سیسـتمهـای
سیاسی و تالش برای اجرای برنامههای تصمیمگیرندگان سیاسی است .اداره امور عمومی به عنـوان
یک رشته مطالعاتی ،بهمراتب جوانتر است .مشاوران حکومتی و تذکرهنویسان دولـتهـا در طـول
تاریخ ،نتای مشاهدات خود را درباره اداره امور ،در کتب مختلفی (ماننـد کتـاب مقـدس هنـدوها،
جمهوری افالطون ،سیاسـت ارسـطو و شـهریار ماکیـاولی) ثبـت کـردهانـد .امـا در قـرن هیجـدهم،
کامرالیسم که کانون توجه آن ،مدیریت سیستماتیک و نظاممند امـور دولتـی بـود ،نظـر دانشـمندان
آلمانی را به خود جلب کرد .در امریکا نیز تا اواخر قرن نوزدهم در ایـن زمینـه ،اتفـاق خاصـی رخ
نداد؛ تا آنکه انتشار مقاله معروف ویلسون 2در سال  7331با عنوان «مطالعه اداره امور» نقطه آغـازی
برای این حرکت شد .از آن زمان تاکنون ،اداره امـور عمـومی ،خـواه بـه عنـوان زیرمجموعـه علـم
سیاست و خواه به عنوان یک رشته علمی مستقل ،به یک رشته تخصصی شناختهشـده تبـدیل شـده
است (هدی.)66 :7333 ،
در اک ر نوشتههای مربوط به اداره امور عمومی در امریکا ،دامنه استفاده از اداره ،محدود شده
و در نتیجــه ،از اصــطالب «اداره» عمــدتا بــرای شناســایی و معرفــی «ســازمان ،کارکنــان ،اقــدامات و
روشهایی که برای نیل به عملکرد مؤثر به بخشهای اجرایی دولت محول میشـود ،اسـتفاده شـده
است (فریتز و مرستین .»)3 :7933 ،3هرچند این توضیح به منظور متمرکز کردن کانون مطالعه –که
دولت است -قابـلقبـول بـوده ،بـه عنـوان یـک تعریـ

بـرای قلمـرو و دامنـه اداره امـور عمـومی،

محدودیت ایجاد میکرد .در نتیجه ،در سالهای اخیـر ،گـرایش بـرای دوری از چنـین محـدودیتی
آغاز شده است ،اما هنوز اتفاق نظری به وجود نیامده است .یکی از شواهد تتییدکننده این حرکـت
پذیرش اندیشه عدم جدایی قطعی سیاست از اداره توسط دانشمندان پیشگام مانند «فرانـک گودنـو»
1- Public Administration
2- Woodrow Wilson
3- Fritz, Morstein
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7و «لئونارد وایت» 6است .از طرفی ،پل اپلبای 3با برخورداری از سوابن اجرایـی و علمـی طـوالنی،
اولین کسی بود که در کتاب خود به نام خطمشی و اداره 6منتشره در سال  7969به جـای توجـه بـه
تفاوتهای موجود بین خطمشیگذاری و اجرای خطمشی ،بر ارتباط متقابل بین آنها تتکیـد کـرد.
از آن زمان به بعد ،دیدگاه غالب آن است که دانشپژوهان علم اداره نمیتوانند خود را در مرحلـه
اجرای خطمشی عمومی محدود سـازند .در یکـی از کتـابهـای درسـی آمـده اسـت« :سیاسـت و
خطمشی عمومی هسته و محور اداره امور را تشکیل میدهـد »...و اداره امـور عمـومی را مـیتـوان
تدوین ،اجرا ،ارزیابی و اصالب خطمشی عمومی تعری
دونالد استون 3یکی از کسانی است کـه بـه تعریـ

کرد (دیویس.»)6 :7916 ،0
اداره پرداختـه اسـت .او در تعریـ

اداره

میگوید :اداره عبارت است از نظام اجتماعی خاص که براساس آن ،عدهای از افراد بشر به منظـور
نیل به سلسله هدفهای نسبتا مشخص با یکدیگر همکاری میکنند؛ بدین معنی که تصمیمهـایی را
اتخاذ میکنند و تصمیمهایی را به اجرا و عمل درمیآورند (پورعزت.)36 :7339 ،
نکات قابلتوجه در تعری

فوق عبارتاند از:

 .7اداره ،اقدام دستهجمعی ،گروهی و مبتنی بر همکاری است؛
 .6با توجه به اندازه سازمان ،سطوب ،اهـداف ،تعـداد کارکنـان ،همکـاری در جهـت اهـداف
معین و مشخص صورت میگیرد؛
 .3تصمیمات اتخاذشـده ممکـن اسـت جنبـه اجرایـی داشـته باشـد یـا در مـورد خـط مشـی و
سیاستهای کلی سازمان باشد.

 .1نظام اداری
«اداره» و مفاهیم شبیه آن مانند «سـازمان»« ،مـدیریت» و «رهبـری» از مفـاهیم مطـرب در علـوم
اجتماعی هستند که مصادین ذهنی و تجربی بسیاری را شامل میشوند« .نظام» نیـز از دیگـر مفـاهیم

1- Frank Good now
2- Goodnow and White
3- Appleby
4- Policy and Administration
5- James W. Davis,
6- Donald Stone
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مطرب در علوم اجتماعی است که در منابع مختل

دو تعبیـر متفـاوت از آن وجـود دارد کـه یکـی

تعبیر «روبنا» و دیگری تعبیر «زیربنا» از مفهوم «نظام» است .بنابراین« ،نظام اداره» به تعبیر اول ،مفهوم
عینی و واقعی ساختار ،نهاد ،سازمان و ام ال آن را شامل مـیشـود و بـه تعبیـر دوم ،ازآنجاکـه نظـام
اجتماعی شامل زیرنظامهایی چون نظام سیاسی ،نظام اقتصادی ،نظام فرهنگـی ،نظـام اداری و ام ـال
آن است ،این نظام از زیرنظامهای نظام اجتماعی بهحساب میآید (حسینی مشهدی.)70 :7396،

یکی از

»
«

زیرمجموعههای
نظام اجتماعی

شکل  -0تعابیر مختلف از «نظام اداری» احسینی مشهدی. 01 :0311 ،

در بیانی کلی ،نظام اداری به مجموعه ای یکپارچـه اطـالق مـیشـود کـه سـایر سـاختارهای
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و البته فرهنگی هر جامعه در بستر بوروکراتیـک آن سـامان مـییابـد و
زمینه الزم را برای تحقن اهداف ،راهبردها و اقدامات راهبردی آن فراهم می کنـد .بـه بیـان دیگـر،
اندیشمندان علوم مدیریت ،سـازمان اداری را بـه م ابـه سـتون اسـتواری مـیداننـد کـه سـایر ارکـان
ســاختاری یــک نظــام اجتمــاعی و سیاســی بــر پایــه آن بنــا م ـیشــود .ازایــنرو ،اســتمرار و تحقــن
حاکمیتهای سیاسی در جهان به وجود یک تشکیالت اداری منظم و هدفمند مربوط است (صفار،
.)6 :7393

 .3مدیریت جهادی
واژه مدیریت جهادی در علم سیاست و مدیریت سابقه ندارد .البته میتوان گفت سابقه دینـی
این مفهوم همراه دین اسالم و حاکمان راستین اسالم متولد و اجرا شده و نتای درخشانی ـ هرچنـد
در زمانی اندکـ از خود بهجا گذاشته است (مظفری.)60 :7393 ،
مدیریت جهادی مقولهای همزاد انقالب اسالمی اسـت کـه آثـار مبـارک آن در فرازهـایی از
061
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دوران دفاع مقدس و به ویژه نهاد جهاد سازندگی ظهور و بروز پیـدا کـرده اسـت؛ فراینـدی کـه از
ویژگیهای برجسته آن ،ادای تکلی

و همراستایی با اراده الهی در جهت تشکیل ،حفظ و تحکـیم

پایههای حکومتی برآمده از اسالم ناب محمدی (ص) بوده است (اسحاقی.)36 :7393 ،
مقام معظم رهبری (دام عزه) در تعری

از مدیریت جهادی بیـان فرمـودهانـد« :اگـر مـدیریت

جهادی یا همان کار و تالش با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت حـاکم باشـد ،مشـکالت کشـور،
در شرایط کنونی فشارهای خباثتآمیزِ قدرتهای جهـانی و در شـرایط دیگـر ،قابـل حـل اسـت و
کشور حرکت روبهجلو را ادامه خواهد داد 7».مبتنی بر این دیدگاه کار و تالش ،نیت الهی و علم و
درایـت را بایــد ســه ضـلع اصــلی مــدیریت جهـادی از منظــر مقــام معظـم رهبــری دام عــزه دانســت
(شکل .)6

شکل  -1ابعاد سهگانه مدیریت جهادی از منظر مقام معظم رهبری

مطابن با این دیدگاه ،فرهنگ جهادی و روب حاکم بـر آن ،بـر تمـامی ارکـان زنـدگی مـؤثر
است و هیچ عرصهای را نمیتوان بینیاز از روحیه جهادی تصور کـرد .در جامعـهای کـه بـه دنبـال
تحقن حیات طیبه اسالمی است و هدف نهایی خود را عینیت بخشـیدن بـه آرمـانهـا و ارزشهـای
اسالمی میداند ،فرهنگ و راهنمای حرکت نمیتواند چیزی جز «روحیه و فرهنگ جهادی» تلقـی
 -7بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با مسئوالن مدیریت شهری تهران.7396/75/63 ،
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شود .ازاینرو ،محقن معین ( )7333مدیریت جهادی را مطابن شکل ( )3دارای سـه بععـد و تعـدادی
مؤلفه به شرب ذیل معرفی میکند:

شکل  -3الگوی مدیریت جهادی امحقق معین929 :0386 ،

مدیریت جهادی غیر از مدیریت علمی نیست که براساس فرمولها و قوانین مطرب در دانـش
مدیریت پایهریزی شده است .فرق این نوع مدیریت کـه از ترکیـب اضـافی (جهـادی یـا اسـالمی)
برخوردار است با مدیریت مطلن در این است که مبنای آن را نظام ارزشی اسالم تشکیل مـیدهـد.
نظام ارزشی اسالم نقش مهمی در نظریههـای علمـی مـدیریت و نیـز در شـیوههـای عملـی آن ایفـا
میکند؛ ازاینرو در روشهای عملـی مـدیران مسـلمان اثـر مـیگـذارد و بـه حرکـت آنهـا جهـت
ارزشی میبخشد؛ چنان که در اقتصاد اسالمی نیز مطلب اینگونـه اسـت (محمـود زاده و دیگـران،
.)13 :7333
با توجه به تعاریفی که به صورت خاص از دو واژه «مدیریت» و «جهـاد» ارائـه شـد ،مـیتـوان
گفت مدیریت جهادی یعنی علم و هنر رهبری و کنترل فعالیتهای دستهجمعی ،مبتنی بر مبارزه ،نه
صرفا در عرصه نظامی ،بلکه در تمام عرصههای علمی ،سیاسی ،اقتصـادی ،فرهنگـی و ...بـه منظـور
نیل به اهداف راهبـردی و کـالن نظـام اسـالمی و رفـع مـوانعی کـه در رسـیدن بـه آن وجـود دارد
(اولیایی.)3 :7393 ،
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تبیین ساحات میانرشتگی مدیریت اداری -جهادی دانشگاه
ساحات میانرشتگی مفهوم مدیریت اداری -جهادی دانشگاه در سه سطح موضـوعات ،نظـام
مسائل و راهحلها قابل طـرب اسـت .سـاحت موضـوع در ایـن مفهـوم برآمـده از طـرب چنـد رشـته
دانشگاهی مختل

و حاصـل ترکیـب آنهاسـت؛ بـهنحـویکـه ضـمن اسـتفاده از هرکـدام از آنهـا،

موضوع هیچکدام از رشتههای پایه [به تنهایی] موضـوع مفهـوم مـدیریت اداری -جهـادی دانشـگاه
نیست.
در ساحت نظام مسائل ،مدیریت اداری جهادی دانشـگاه در پـی کشـ  ،شـناخت و غلبـه بـر
مسائل جاری و آینده نظام اداری دانشگاه است .به همین علت ،هرقدر بر پیچیدگی وضع موجود و
ابهام آینده افزوده میشود ،نظام مسائلی که منعط تر باشد ،بیشتر ضروری است .مهـمتـرین مسـئله
پیش روی ساختار دانشگاهها را باید در توانمندی آنها در شناخت سرعت تیییرات محیط و داشـتن
سرعتی متناسب با آن دانست (سیلوا و تکسیرا.)611 :6553 ،7
در ســاحت راهحــلهــا ،مفهــوم مــدیریت اداری -جهــادی دانشــگاه بــه عنــوان یــک مفهــوم
میانرشتهای در پناه مرزهای دانش بدیل برای یافتن راهحلهای مسائل پیش روی دانشگاههـا اقـدام
میکند؛ حال آنکه یک قلمرو معرفتی واحـد تـوان ارائـه راهحـلهـای متناسـب را نـدارد .بنـابراین،
پرداخت مسئوالنه نیازمند رویکردی میانرشتهای به موضوعاتی است که الزمـه زنـدگی در دنیـای
پیچیده است و قلمروهای دانشی پیش از این ،از ارائه پاسخ مستدل و مکفی در مورد آن باز مانـده-
اند (بحرانی .)7-3 :7339 ،عالوه بر این ،در مقام اجراییسازی چنـین سـاختاری در نظـام آمـوزش
عالی ناگزیر از همکاری متخصصان علوم مختل

از دانشگاههای علوم انسانی ،فنی ،علوم پزشکی،

هنر و حوزههای علمیه خواهد بود؛ زیرا بستر شکلگیری چنین مفهومی هم دارای ریشههای عمیـن
انسانشناسانه و هم دارای ریشههای مهندسی است .شکل ( ،)6به مرور خالصـه حـوزههـای دانشـی
مورد نیاز برای طراحی مدیریت اداری -جهادی دانشگاه میپردازد.

1- Silva & Teixeira
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شکل  -9حوزههای دانشی مورد نیاز برای طراحی مدیریت اداری جهادی دانشگاه

در جدول ( )7نیز ،مفاهیمی نظیر چندرشتهای ،فرارشتهای و پیوندرشتهای مطـرب شـده اسـت.
همچنین تناسب و تمایز هر یک از این مفاهیم با «مدیریت اداری -جهادی دانشگاه» مـورد بررسـی
قرار گرفته و مالحظاتی در این زمینه ارائه شده است.
جدول  -0مفاهیم نزدیک به میانرشتهای و بررسی تناسب آنها
با مفهوم ساختار مدیریت جهادی دانشگاه
مفهوم
7

7

چند رشتهای

6

3

وجه تمایز با میانرشتهای

مالحظات

عبارت است از کنار هم قرار گرفتن جزیرهای چند دانش،

جمع جبری مفهوم مدیریت ،اداره ،جهاد و

درحالیکه در میانرشتهای حدی از ترکیب واقعی بین

دانشگاه برابر با مفهوم کلی «مدیریت

رشتههای مختل

فرا رشتهای

6

امری بدیهی است (موران .)765 :6556 ،

اداری -جهادی دانشگاه» نیست.

عبارت است از فراتر رفتن از مرزهای تنها یک رشته خاص،

برای فهم مفهوم کلی «مدیریت اداری

درحالیکه در میانرشتهای تالش بر آن است تا فراتر از یک

جهادی دانشگاه» ،درنوردیدن مرزهای

رشته مورد بحث قرار گیرد (جانتش.)667 :7915 ،6

دانشی مربوط به تنها یکی از زیرمفاهیم
تشکیلدهنده آن کافی نیست.

3

پیوند
رشتهای

0

عبارت است از استفاده از اصول و قوانین یک رشته برای

شناخت و اجراییسازی مفهوم کلی

توضیح و تشریح مشکالت و مسائل سایر رشتهها ،درحالیکه

«مدیریت اداری -جهادی دانشگاه» مستلزم

در میانرشتهای تالش برای پاسخگویی با همکاری محققان

همکاری محققان رشتههای مختل

مرتبط

چند شاخه علمی است (افتخاری.)15 :7333 ،

است.

1- Multi-Disciplinary
2- Moran
3- Trans-Disciplinary
4- Jantsch
5- Cross-Disciplinary
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روش تحقیق

1

محققان در پژوهش حاضر از روش آمیخته بهـره بـردهانـد .روش تحقیـن آمیختـه متکـی بـر
چالش اصلی دو رویکرد کمّیگرا و کیفیگرا -که ریشـه در منازعـات پـارادایمی میـان اثبـاتیون و
غیراثباتیون درباره مفروضات هستیشناختی ،معرفتشناختی و روششناختی دانـشهـای اجتمـاعی
داشت -شکل گرفت .این روش که به دنبال ایجاد نوعی همگرایی در رهیافتهای دوگانه کمـی و
کیفی بود ،به عنوان جنبش سوم روششناسـی( 2تشـکری و تـدلی )6553 ،مطـرب شـد و بـه اعتقـاد
برخی از اندیشمندان (کرسول و پالنو کالرک )7 :6551 ،به محدودیتهـای رویکردهـای دوگانـه
پاسخ داد.
استفاده از روشهای پژوهش کیفی ،مانند مطالعه مـوردی ،مصـاحبه گـروههـای کـانونی و ...
فقط به مطالعه جنبههای غیرکمی پدیدههـا مـیپـردازد (بازرگـان هرنـدی )33 :7331 ،و بـهتنهـایی
نمیتواند واقعیت پدیدههای مربـوط بـه مـدیریت را آشـکار کـرده ،تمـام اهـداف ایـن پـژوهش را
برآورده کند.
با توجه به ضرورت یادشده ،در سالهای اخیر برای ترکیب روشهای کمی و کیفی در انجام
دادن پژوهشهـای حـوزه مسـائل اجتمـاعی و رفتـاری و مسـائل مـدیریت ،کوشـشهـای ویـژهای
بهعملآمده و از ترکیـب ایـن دو دسـته روشهـا مجموعـه روشهـای آمیختـه پدیـدار شـده اسـت
(آلوارز و سینتاز.)619 :6556 ،3

تجزیه و تحلیل یافتهها
در ایــن پــژوهش ابتــدا مطالعــات کتابخانــهای در مــورد مــدیریت جهــادی انجــام و پیشــینه
پژوهشهای گذشته در ارتباط با مدیریت جهادی استخراج شد .در گام بعد ،به شناسایی مؤلفههای
فرهنگی -اجتماعی که از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی ارائـه شـده بـود ،پرداختـه و در یـک
جمعبندی و مطالعه .حدود  005مؤلفه در  77شاخصه کلی حاصل شد 6.مراحل و گامهای طیشده
در پژوهش برای پاسخ به سؤاالت اصلی در شکل ( )0نمایش داده شده است.
1- Mixed Methods Research
2- Third Methodological Movement
3- Alvarez& Sintas

 -6ویرایش سوم شاخصهای راهبردی ،ابعـاد و مؤلفـههـای فرهنگـی کـه در مهرمـاه  7339توسـط کـارگروه تـدوین
شاخصهای شورای عالی انقالب فرهنگی تهیه شده ،در سایت شورای عـالی انقـالب فرهنگـی ) (sccr.irموجـود
است.
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جهادی و
مدیریت
ادبیات
(مرور
روشکتابخانه
روش
جهادیا
اداری
نظامنظام
جهادی و
مدیریت
ادبیات
مرور
ایای
کتابخانه
شورایعالی
کارشناسانشورای
جهادی،وکارشناسان
کانونی (خبرگا
مصاحبه
عالی
مدیریتجهادی
خبرگاننمدیریت
هایکانونی
گرههای
گروه
مصاحبه
اجتماعیوورفتاریا
علوماجتماعی
دانشجویانعلوم
فرهنگیو ودانشجویان
انقالبفرهنگی
انقالب
رفتاری)

پژوهش کیفی

مدیریت جهادی
جهادی
های مدیریت
مؤلفههای
تصمیممولفه
درختتصمیم
تعییندرخت
تعیین

نظرات خبرگان
خبرگان
ماتریس نظرات
کردن ماتریس
نرمالیزه کردن
خبرگانوونرمالیزه
نظراتخبرگان
جدولنظرات
ایجادجدول
ایجاد

مثبت ومنفی
آل بت و
ایدهآل م
عامل ایده
تعیین عامل
موزون وو تعیین
بیمقیاس
ماتریس بی
آوردنماتریس
دست آوردن
بهبه دست
منفی
مقیاس موزن
پژوهش کمّی

اداریجهادی
مدیریت اداری
تحقق مدیریت
در تحقن
اجتماعی مؤثر
فرهنگی --اجتماعی
های فرهنگی
مؤلفههای
جهادیبابا
موثر بر
بندیمولفه
رتبهبندی
رتبه
تاپسیس
استفاده ازاز نرم
استفاده
افزارتاپسیس
نرمافزار
اداری جهادی
مدیریت اداری
جهادی
تحقنمدیریت
درتحقق
مؤثر بر
اجتماعیموثر
فرهنگی--اجتماعی
هایفرهنگی
شاخصهای
اولویتشاخص
اولویت

شکل  -1مراحل انجام روش آمیخته در پژوهش

 .0معرفی و اجرای مصاحبه گروههای کانونی
گروه کانونی 7یکی از تکنیکهای مصاحبه کیفی است که بـرای ایجـاد تعامـل بـین اعضـای
گروه طراحی شده است تا انگیزه برای بحث عمینتر را فراهم کرده ،جنبـه هـای مختلـ

و جدیـد

موضوع مورد بحث را آشکار کند (کوربتا .)765 :6553 ،6یکی از ویژگیهای مصاحبه های گـروه
کانونی ،تعامل میان اعضای گروه است که تمایل به تفکر و تبادل نگرشها و ایدهها را برمیانگیزد
(کیتزینگر و باربور .)7999،3باید دانسـت تشـکیل گـروه کـانونی ،جلسـه ای بـرای حـل مشـکل یـا
تصمیمگیری نیست؛ بلکه تنها یک جلسه مصاحبه است (پاتون.)39 :7931 ،6
1- Focus group interview
2- Corbetta
3- Kitzinger, J., Barbour, R.S
4- Patton
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در پــژوهشهــای کیفـی بــهخصــوص گــروه کــانونی ،بیشــتر از مصــاحبههــای ســاختارنیافته و
نیمهساختار یافته استفاده میشود .در این پژوهش نیز با برگـزاری بـیش از چهـار سـاعت جلسـه بـه
روش گروه کانونی مؤلفههـا و شـاخصهـای فرهنگـی -اجتمـاعی مصـوب شـورای عـالی انقـالب
فرهنگی مورد بحث قرار گرفت.
در این مرحله با توجه به ضرورت رویکرد میانرشتهای در شناسایی و تحلیل مفهوم «مدیریت
اداری -جهادی در دانشگاهها» ،طی جلسـه گـروه کـانونی مـذکور ،ابعـاد و مؤلفـههـای فرهنگـی-
اجتماعی مؤثر بر مدیریت اداری -جهادی دانشگاهها توسط تیمی متشکل از دانشجویان رشـتههـای
جامعهشناسی ،روانشناسی ،سیاستگذاری علم و فناوری ،فرهنگ و علوم اجتماعی و کارشناسـان
شورای عالی انقالب فرهنگی ،به صورت درخت تصمیم منعکسشده در جدول ( )6استخراج شـد
که دارای  3بعد 30 ،شاخص و  16مؤلفه است.
جدول  -1ابعاد ،شاخصها و مؤلفههای فرهنگی -اجتماعی مؤثر
تحقق مدیریت اداری -جهادی دانشگاه
ابعاد

شاخصها

مؤلفهها

ابعاد

شاخصها

تمایل به دفاع از میهن در برابر

عدم خودباختگی

سرزمین

عدم دنیاطلبی
سیاسی

ترجیح منافع ملی بر منافع قومی

شایستهساالری در واگذاری

فرهنگ و میراث

مسئولیتها

فرهنگی

زندگی ایرانی
احساس غرور و رضایت از

اخالق

هویت

دعوت به خیر جمعی (امربهمعروف و

سیاسی

ایرانی بودن
تعهد به اهداف سند چشمانداز

نهی از منکر)

کشور

احساس مسئولیت اجتماعی

اعتقاد به اصل توکل به خدا
دینی

رعایت حقوق دیگران در رفتار
اجتماعی
اقتصادی

تجاوز بیگانگان
آشنایی با فرهنگ و روش

روحیه جهادگری و مبارزه

اجتماعی

مؤلفهها

اعتقاد به کفایت دین در اداره
امور اجتماعی

ارجحیت ارزشهای انسانی بر

رفتاری

ارزشهای مادی
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اادامه

جدول  -3ابعاد ،شاخصها و مؤلفههای فرهنگی -اجتماعی مؤثر
بر تحقق مدیریت اداری جهادی دانشگاه.

ابعاد

شاخصها

ابعاد

مؤلفهها

شاخصها

قناعت و ساده زیستی

استکبار ستیزی

هویت

پرهیز از مفاسد اقتصادی (رشوه ،ربا)... ،

تاریخی

تولید ثروت حالل به عنوان یک ارزش

اخالق

شجاعت

عدم رواج ظاهرگرایی و مقدسمآبی

سرمایه اجتماعی

صبر
توجه به خودسازی

اجتماعی
مشارکت در شبکههای
اعتماد میان فردی

اعتماد

رضایت

نگاه کل گرایانه به وقایع

اعتماد نهادی

اندیشه قبل از تصمیم و اقدام

قانونمندی
تعهد به
هنجارهای

عقالنیت

مشترک

آمادگی برای پذیرش انتقاد
رویکرد علمی در حل مسائل اجتماعی،

دانش

استفاده از تجارب علمی
بهکارگیری نخبگان و مبتکران
نگرش برنامهای
آیندهپژوهی
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پایبندی به قانون و
حقوق اشخاص
وجدان کاری
مسئولیتپذیری
نفی خودباختگی در

وحدت و انسجام

جایگاه علم و

سیاسی و اقتصادی

رضایت اجتماعی
رضایت سیاسی

نظم اجتماعی

توجه به واقعیتها و شرایط موجود

آیندهنگری

تعهد به حفظ نظام

رضایت شیلی

پرهیز از جمود و تحجر فکری

نقدپذیری

امریکا و اسرائیل

روابط اجتماعی

وجدان کاری

گرایی

اعتقاد به مستکبر بودن

مشارکت در نهادهای
مشارکت

تفکر و تتمل

شخصیتها

جمهوری اسالمی

فداکاری

بصیرت

آگاهی از حوادث و

ای ار و شهادتطلبی
انقالبی

عمومی

مؤلفهها

ارزشهای
مشترک

برابر بیگانگان
نفی تحجر فکری
روحیه تعاون
روحیه تحمل و مدارا

اتحاد در مقابل

وحدت عمل در مقابل

دشمن

دشمن
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اادامه

جدول  -9ابعاد ،شاخصها و مؤلفههای فرهنگی -اجتماعی مؤثر
بر تحقق مدیریت اداری جهادی دانشگاه.

ابعاد

شاخصها
خالقیت و
نوآوری

عقالنیت

حرفهای گرایی

ابعاد

مؤلفهها
ارزش دانستن ابتکار و نوآوری

شاخصها
خودباوری

مؤلفهها
اعتمادبهنفس فردی و
ملی
اهتمام به اسالمی شدن

رجوع به متخصص (مرجعیت تخصصی در

دانشگاهها و مراکز تعلیم

امور تخصصی)

و تربیت
اعتقاد به توان خودی در

بهرهوری

استفاده بهینه از منابع

عدالت فرهنگی

دسترسی برابر به امکانات و خدمات فرهنگی

استقالل
علمی

عدالت اجتماعی

موقعیتها
حاکمیت قانون برای همه
داوری و قضاوت عادالنه

کشور
اهتمام به وحدت حوزه و
دانشگاه
اهتمام به کش

استقالل فکری

عدالت سیاسی

شایستهساالری و توزیع عادالنه مناصب و

توسعه علمی و صنعتی

استعدادها و خالقیتها و
تربیت نیروی انسانی
استقالل

فرهنگ کار و تالش

اقتصادی

اهتمام به سالمت اداری
پرهیز از غربزدگی و

عدالت

خودباختگی
ایستادگی در مقابل
سلطه ،تجاوز و
عدالت قضایی

اجرای عادالنه قوانین

استقالل
سیاسی

زیادهطلبی
پایبندی به ارزشها و
سنتهای ملی
فرهنگ جهادی و بسیجی
عدم خودباختگی
فرهنگی
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سرس درخت تصمیم در طی

لیکرت  0تایی در اختیار  76مـدیر اداری در دانشـگاههـا قـرار

گرفــت کــه بــه داشــتن روحیــه جهــادی و بــه عنــوان مــدیران شایســته ،برجســته و قابــل تقــدیر در
دانشگاههای خود شناخته شده بودند؛ نتای تحقین در نـرمافـزار  Excel 2010وارد شـد .در مرحلـه
بعد با استفاده از روش تاپسیس اولویتبنـدی مؤلفـههـا و شـاخصهـا انجـام شـد .در مرحلـه آخـر،
امتیازدهی و اولویتدهی به ابعاد با استفاده از روش آزمون میانگین صورت گرفت.

 .1رتبهبندی و اعتبارسنجی گزینهها امؤلفهها با استفاده از روش تاپسیس
واژه  TOPSISمخفـ

Technique for Order Preference by Similarity to Ideal

 Solutionبه معنی روشهای ترجیح براساس مشابهت به راهحـل ایـدهآل اسـت .ایـن مـدل توسـط
هوانگ و یون 7در سال  7937پیشـنهاد شـد .در ایـن روش  mگزینـه بـهوسـیله  nشـاخص ارزیـابی
میشود .منطن اصولی این مدل راهحل ایدهآل م بت و راهحـل ایـدهآل منفـی را تعریـ

مـیکنـد.

راهحل ایدهآل م بت راهحلی است که معیار سود را افزایش و معیار هزینه را کاهش میدهد .گزینه
بهینه ،گزینهای است که کمترین فاصله از راهحل ایدهآل [م بت] و درعینحال ،دورترین فاصـله از
راهحل ایدهآل منفی دارد .به عبارتی ،در رتبهبنـدی گزینـههـا بـه روش  TOPSISگزینـههـایی کـه
بیشترین تشابه را با راهحل ایدهآل داشته باشند ،رتبه بـاالتری کسـب مـیکننـد (حبیبـی و دیگـران،
 707 :7393و آذر و رجبزاده .)7337 ،با توجه به رویکرد میانرشتهای پژوهشگران ،تالش شد تـا
ضمن در نظر گرفتن حسن شهرت به مدیریت جهادی ،تناسب رشتهای با مباحـث مربـوط بـه علـوم
دخیل در فهم و اجراییسازی مدیریت اداری -جهادی در دانشگاهها (مطابن رشتههـای منـدرج در
شکل شماره  )6نیز لحا شود .تکمیلکنندگان پرسشنامهها دارای سابقهای بـین  3تـا  65سـال در
ردههای مدیریتی اداری دانشگاه بودند و بین  7تا  0بار به عنوان مدیر برتر یا شایسـته تقـدیر توسـط
دانشگاه خود برگزیده شده بودند .مدیران مذکور به حرکت تا نیل بـه نتیجـه مـورد تتییـد شـریعت
مقدس و انقالب اسالمی اشتهار داشتند .با توجه به جامعه آماری محدود شناساییشده کوشیده شد
تا به طور هدفمند و غیرتصادفی ،پرسشنامههای مربوط به تحقیـن در اختیـار آنـان قـرار گیـرد کـه
در نهایــت 76 ،پرســشنامــه قابــل اتکــا بــرای تحلیــل در اختیــار پژوهشــگران قــرار گرفــت .تحلیــل
1- Whang & Yoon
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پرسشنامهها در ضمن معرفی مراحل این روش به قرار زیر است:
گام اول :ایجاد جدول نظرات خبرگان :در این مرحله ماتریسی رسم خواهد شد که در سطر
آن گزینهها و در ستون آن افراد (خبرگان) قرار میگیرد .محل تالقی هر سطر با ستون هم امتیـازی
است که هر خبره به هر گزینه داده است.
جدول  -3ماتریس نظرات خبرگان اN

Nn

…

N2

N1

r1n

…

r12

r11

A1

r2n

…

r22

r21

A2







rm2

rm1

Am

افراد
گزینهها


rmn

…

گام دوم :بهنجار کردن ماتریس نظرات خبرگان (نرمـالیزه کـردن) :بـه منظـور قابـل مقایسـه
شدن ،ماتریس نظرات خبرگان با استفاده از رابطه  7به ماتریس بهنجارشـده یـا مـاتریس بـیمقیـاس
ا  N1تبدیل میشود.
رابطه :7

rij
m

r

2
ij

nij 

i 1

گام سهوم :بـه دسـت آوردن مـاتریس بـیمقیـاس مـوزون :بـرای بـهدسـت آوردن مـاتریس
بیمقیاس موزون (  ،) Vماتریس بیمقیاس شده (بهدستآمـده از گـام دوم) را در مـاتریس مربعـی
(  ) wnnکه عناصر قطر اصلی آن اوزان و سایر عناصر آن صفر است ،ضرب میکنیم.
رابطه :6

V  N1  wnn
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گام چهارم :تعیین عامل ایدهآل م بت و ایدهآل منفی :در این مرحله بایستی گزینههایی کـه
از نظر پاسخدهندگان به عنوان مهمترین عامل و کماهمیتترین گزینه مشخص شدهانـد ،شناسـایی
شوند .به عبارتی ،ایدهآل م بت بزر ترین مقدار  vو ایدهآل منفی کوچـکتـرین مقـدار  vاسـت.
رابطه  3و  6این موضوع را بیان میکند.
رابطه :3

ایدهآل م بت :




A    max Vij j  J  | i  1,2, ..., m  V1 , V2 , ..., Vn
i






رابطه :6



ایدهآل منفیA    min Vij j  J  | i  1,2, ..., m  V1 , V2 , ..., Vn :
i








جدول ( )6ایدهآل م بت و منفی را نشان میدهد.
جدول  -9ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی از نظر خبرگان
N14

N13

N12

N11

N10

N9

N8

N7

N6

N5

N4

N3

N2

N1

0.011

0.011

0.011

5.576

0.009

5.553

0.011

0.011

0.011

0.01

5.559

0.012

5.559

0.008

5.556

5.556

5.553

0.002

5.556

0.01

5.556

5.556

5.553

5.556

5.553

5.556

5.551

0.007

خبره
ایدهآل
م بت
ایدهآل
منفی

گام پنجم :محاسبه فاصله از ایدهآل م بت و منفـی :در ایـن مرحلـه میـزان فاصـله هریـک از
گزینهها از ایدهآل م بت و ایدهآل منفی با توجه به روابط  0و  3تعیین میشود.
رابطه :0
; i  1, 2, ..., m



 2

Vj

 V
n

ij

j 1

 : d i  فاصله گزینه  iاام از ایدهآل م بت

رابطه :3
; i  1, 2, ..., m



 2

Vj

 V
n

ij

j 1

 : d i  فاصله گزینه  iاام از ایدهآل منفی
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فاصله هر یک از گزینهها از ایدهآل م بت و منفی در جدول  0قرار دارد.
گام ششم :محاسبه میزان نزدیکی هرکدام از عوامل به عامل ایدهآل م بت و ایدهآل منفی :در این
مرحله میزان نزدیکی هر یک از گزینهها به ایدهآل م بت و ایدهآل منفی (  ) CLطبن رابطه  1بـه دسـت
میآید.
d i
d i  d i

رابطه : 1

CLi 

جدول ( )0مقادیر مربوط  CLبه هر گزینه را نشان میدهد.

گام هفتم :رتبهبنـدی گزینـههـا :در ایـن مرحلـه گزینـههـا (مؤلفـههـا) براسـاس مقـدار CL
رتبهبندی میشوند؛ به عبارتی دیگر ،هر گزینهای که  CLباالتری داشته باشد ،رتبه بهتـری کسـب
خواهد کرد .جدول ( )0رتبهبندی گزینهها را نشان میدهد.
جدول  -1رتبهبندی مؤلفههای فرهنگی  -اجتماعی مدیریت اداری جهادی دانشگاه

رتبه

تا

تا

تا

تا

ایدهآل

ایدهآل

ایدهآل

ایدهآل

مثبت

منفی

مثبت

منفی

5/576

5/576

CL

رتبه

گزینهها

فاصله

فاصله

فاصله

فاصله

3

شجاعت

5/56

5/560

5/963

33

3

فداکاری

5/556

5/560

5/963

39

5/556

5/560

5/963

65

5/553

5/560

5/956

67

5/553

5/560

5/953

66

5/553

5/566

5/957

63

گزینهها

اجرای عادالنه قوانین

CL

5/061

رجوع به متخصص
(مرجعیت تخصصی

5/570

5/573

5/073

در امور تخصصی)
3
6
0

توجه به
خودسازی
مسئولیتپذیری
فرهنگ جهادی
و بسیجی

پایبندی به قانون و
حقوق اشخاص
آشنایی با فرهنگ و
روش زندگی ایرانی
پرهیز از جمود و
تحجر فکری

5/573

5/576

5/076

5/576

5/576

5/050

5/573

5/573

5/696

5/570

5/570

5/639

روحیه
3

جهادگری و

التزام به احکام شرعی

مبارزه
1

صبر

5/553

5/566

5/393

66
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شایستهساالری در
واگذاری مسئولیتها

5/576

5/573

5/633
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رتبه
3

عدم دنیاطلبی

9
75
77

اعتقاد به اصل
توکل به خدا
ای ار و
شهادتطلبی
فرهنگ کار و
تالش

تا

تا

تا

تا

ایدهآل

ایدهآل

ایدهآل

ایدهآل

مثبت

منفی

مثبت

منفی

5/553

5/566

5/576

5/573

CL

5/33

رتبه

گزینهها

فاصله

فاصله

فاصله

فاصله

60

گزینهها

رضایت سیاسی
اهتمام به سالمت

5/553

5/563

5/311

63

5/556

5/566

5/316

61

5/556

5/566

5/301

63

وجدان کاری

5/556

5/566

5/303

69

نفی تحجر فکری

اداری
رعایت حقوق دیگران
در رفتار اجتماعی

CL

5/630

5/570

5/576

5/636

5/573

5/570

5/613

5/571

5/576

5/633

5/570

5/576

5/669

تمایل به دفاع از
76

میهن در برابر
تجاوز بیگانگان

پرهیز از مفاسد
73

عدم خودباختگی

5/556

5/566

5/303

05

مسئولیت

5/556

5/653

5/369

07

اقتصادی (رشوه ،ربا،

5/571

5/576

5/663

)...
احساس
76

نگرش برنامهای

5/573

5/576

5/67

اجتماعی
شایستهساالری و
70

وجدان کاری

5/550

5/563

5/336

06

توزیع عادالنه مناصب

5/571

5/577

5/653

و موقعیتها
ارجحیت
73

ارزشهای انسانی
بر ارزشهای

5/550

5/563

5/373

03

داوری و قضاوت
عادالنه

5/571

5/577

5/653

مادی
ایستادگی در
71

مقابل سلطه،
تجاوز و

اعتقاد به توان خودی
5/551

5/566

5/136

06

صنعتی کشور

زیادهطلبی
73
79
65

استفاده بهینه از
منابع
اعتمادبهنفس
فردی و ملی
نفی خودباختگی
در برابر بیگانگان

در توسعه علمی و

5/56

5/573

5/396

5/556

5/566

5/137

00

5/553

5/567

5/111

03

5/551

5/566

5/113

01

083

اعتقاد به کفایت دین
در اداره امور اجتماعی
آیندهپژوهی
بهکارگیری نخبگان و
مبتکران

5/579

5/577

5/311

5/573

5/577

5/333

5/573

5/57

5/361
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رتبه
66
63

روحیه تحمل و
مدارا
وحدت عمل در
مقابل دشمن
عدم خودباختگی
فرهنگی

تا

تا

تا

تا

ایدهآل

ایدهآل

ایدهآل

ایدهآل

مثبت

منفی

مثبت

منفی

5/573

5/559

5/339

5/56

5/57

5/333

5/579

5/559

5/361

5/566

5/57

5/377

CL

رتبه

66

گزینهها

فاصله

فاصله

فاصله

فاصله

5/551

5/563

/130

03

5/551

5/563

5/130

09

5/553

5/567

5/136

35

5/551

5/563

5/133

37

توجه به
66

واقعیتها و
شرایط موجود
اعتقاد به مستکبر

60

بودن امریکا و

5/551

5/563

5/133

36

اسرائیل
63

اندیشه قبل از
تصمیم و اقدام

61

5/553

5/579

5/109

33

63

بر منافع قومی

چشمانداز کشور
آمادگی برای پذیرش
انتقاد
استفاده از تجارب
علمی
تولید ثروت حالل به
عنوان یک ارزش
مشارکت در نهادهای
اجتماعی

5/579

5/553

5/690

مسائل اجتماعی،

5/56

5/553

5/630

سیاسی و اقتصادی
اهتمام به اسالمی شدن
5/551

5/566

5/103

36

خودباختگی
ترجیح منافع ملی

تعهد به اهداف سند

رویکرد علمی در حل

پرهیز از
غربزدگی و

گزینهها

CL

دانشگاهها و مراکز

5/566

5/553

5/636

تعلیم و تربیت
5/551

5/566

5/106

30

5/553

5/563

5/133

33

5/553

5/567

5/159

31

5/57

5/579

5/306

33

ارزش دانستن ابتکار و
نوآوری

5/567

5/553

5/613

دسترسی برابر به
69

روحیه تعاون

امکانات و خدمات

5/567

5/553

5/616

فرهنگی
35

37

نگاه کل گرایانه
به وقایع
قناعت و ساده
زیستی

اهتمام به کش
استعدادها و خالقیتها

5/567

5/553

5/617

و تربیت نیروی انسانی
حاکمیت قانون برای
همه

5/566

5/553

5/633

تعهد به حفظ
36

نظام جمهوری

5/576

5/567

5/367

39

اعتماد میان فردی

5/566

5/551

5/633

اسالمی
33

دعوت به خیر
جمعی

7/57

5/571

5/363

17
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رضایت شیلی

5/566

5/553

5/660
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رتبه

تا

تا

تا

تا

ایدهآل

ایدهآل

ایدهآل

ایدهآل

مثبت

منفی

مثبت

منفی

CL

رتبه

گزینهها

فاصله

فاصله

فاصله

فاصله

گزینهها

CL

(امربهمعروف و
نهی از منکر)
پایبندی به
36

ارزشها و

5/577

5/573

5/36

17

رضایت اجتماعی

5/566

5/553

5/660

سنتهای ملی
احساس غرور و
30

رضایت از ایرانی

5/573

5/579

5/093

16

اعتماد نهادی

5/566

5/553

5/656

بودن
عدم رواج
33

ظاهرگرایی و

5/573

5/571

5/016

13

مقدسمآبی
آگاهی از
31

حوادث و

اهتمام به وحدت
حوزه و دانشگاه

5/563

5/553

5/793

مشارکت در
5/573

5/573

5/069

16

شخصیت

شبکههای روابط

5/563

5/550

5/731

اجتماعی

با انجام روش تاپسیس مشخص شد که مؤلفههـایی همچـون :شـجاعت ،فـداکاری ،توجـه بـه
خودسازی ،مسئولیتپذیری ،فرهنگ جهادی و بسیجی ،روحیـه جهـادگری و مبـارزه ،صـبر ،عـدم
دنیاطلبی ،اعتقاد به اصل توکل به خدا ،ای ار و شهادتطلبی و فرهنگ کار و تالش دارای بیشـترین
اولویت هستند و در تحقن نظام اداری -جهادی در دانشگاهها نقشی مهم و تتثیرگذار دارند.
بر این اساس ،باید در انتخاب مدیران دانشگاهی این شاخصها در نظر گرفته شوند و مدیرانی
که سازگاری بیشتری با این شاخصها دارند ،در نظام دانشـگاهی مشـیول فعالیـت شـوند تـا شـاهد
تحقن نظام اداری -جهادی در دانشگاهها باشیم .همچنین در برنامههای جانشـینپـروری سـازمانی و
طراحی الگوی شایستهساالری بایستی ایـن شـاخصهـا در اولویـت قـرار بگیرنـد .ایـن شـاخصهـا
همچنین باید در طراحی نظام ارزشیابی عملکرد ،نظام جبران خدمات و  ...مورد توجه واقع شوند.
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 .3روش آزمون میانگین
در یک پژوهش برای بررسی و توصی

ویژگیهـای عمـومی پاسـخدهنـدگان از روشهـای

موجود در آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی ،درصـد فراوانـی ،درصـد فراوانـی تجمعـی و
میانگین استفاده میشود .بنابراین ،هدف آمار توصـیفی 7محاسـبه پارامترهـای جامعـه بـا اسـتفاده از
سرشماری تمام عناصر جامعه است (آذر.)70 :7336 ،
روش آزمون میانگین برای آزمون فرض پیرامون میانگین یـک جامعـه اسـتفاده مـیشـود .در
بیشتر پژوهشهایی که با مقیاس لیکرت انجام میشوند ،برای بررسی فرضیههای پـژوهش و تحلیـل
سؤاالت تخصصی مربوط به آنها و بعضا رتبهبندی از این آزمون استفاده میشود (سرمد و دیگران،
.)760 :7313
براساس روش آزمون میانگین ابعاد فرهنگی -اجتمـاعی بـه ترتیـب میـزان تـتثیر در مـدیریت
اداری -جهادی دانشگاه به صورت جدول ( )3به دست آمدند.
جدول  -1اولویت ابعاد فرهنگی -اجتماعی مؤثر در تحقق مدیریت اداری -جهادی دانشگاه
رتبه

ابعاد فرهنگی -اجتماعی

امتیاز

7

نظم اجتماعی

6.335

6

اخالق

6.356

3

وحدت و انسجام

6.676

6

هویت

6.530

0

استقالل فکری

3.396

3

عقالنیت

3.337

1

عدالت

3.630

3

سرمایه اجتماعی

6.353

به طور خالصه میتوان گفت نظم اجتمـاعی ،اخـالق ،وحـدت و انسـجام از مهـمتـرین ابعـاد
مدیریت جهادی در نظام اداری دانشـگاه بـه شـمار مـیآینـد .مؤلفـههـای پـر اولویـت و مهـم نیـز-
همانگونه که اشاره شده -عبارتاند از :شجاعت ،فداکاری ،توجه به خودسازی ،مسئولیتپذیری،
1- Descriptive
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فرهنگ جهادی و بسیجی ،روحیه جهادگری و مبارزه ،صبر ،عدم دنیاطلبی ،اعتقاد به اصل توکل به
خدا ،ای ار و شهادتطلبی و فرهنگ کار و تالش.

جمعبندی و نتیجهگیری
قبل از نتیجهگیری الزم است بیان شود که میزان انتزاعـی بـودن پـژوهش ،انتظـارت مـوردنظر
برای کاربردی بودن آن را برآورده نکرده باشد ،ایـن در صـورتی اسـت کـه عمـال بـهواسـطه نبـود
ادبیات نظری در این حوزه [مدیریت جهادی] پژوهشگران ناگزیر از تولید ادبیات نظری بـودهانـد و
در چنین مواقعی صرف دستیابی به نتایجی مشخص نیز نتیجهای مطلـوب تلقـی مـیشـود .از طـرف
دیگر متموریت این پژوهش ناظر به آرای خبرگان در این حوزه شده است.
تصور علمی بر این باور است که در صورت نبود تجربه موفن ثبتشـده در منـابع درجـه دوم
مانند کتابها و مقاالت ،کم خطاترین راهبرد ،استفاده از منابع درجهیک ،یعنی صاحبان تجربـه بـه
طور مستقیم است .هرچند ممکن است قضاوتهای فردی افراد جوانب پژوهش را پوشش ندهنـد،
این روش دقینترین راهبرد ممکن و در دسترس است .متموریـت دوم پـژوهش پـیش رو مشـخص
کردن اولویت هرکدام از عوامل است .پرواضح است کـه نمـیتـوان بـهسـادگی در مـورد اولویـت
هرکدام بر دیگری قضاوت کرد .استفاده از روش تاپسـیس ایـن امکـان را بـه وجـود مـیآورد کـه
نسبت به تجمیع منطقی نظرات متفاوت خبرگان اطمینان حاصل شود.
مدیریت اداری -جهادی دانشگاه امری گریزناپذیر است که با توجه بـه نیازمنـدیهـای نظـام
مقدس جمهوری اسالمی و مقاصد عالیه آن باید با عنایت ویژهای پیگیـری شـود .مـدیریت اداری-
جهادی دانشگاه راهحل منطقی و مناسبی برای کاستیهـا و کژکارکردهـای نظـام اداری حـاکم بـر
دانشگاههاست و هزینههای ناشی از سستی موجود در اداره را کاهش میدهد.
تحلیل نتای حاصل از پژوهش پیش رو نشان میدهد که پایبندی به نظم اجتماعی و اخـالق
و نیز حفظ وحدت و انسـجام فضـای اداری دانشـگاههـا ،مهـمتـرین ابعـاد فرهنگـی -اجتمـاعی در
راستای تحقن مفهوم «مدیریت اداری -جهادی» در دانشگاههای کشور بهشـمار مـیر ود .بنـابراین،
به نظر میرسد «نظم و همبستگی اخالقمدار» نیاز اساسی مدیران اداری دانشگاههاسـت .بـا بررسـی
این ابعاد ،این نتیجه مهم به دست میآید که جهادی بـودن درگـرو یـک زیسـت جمعـی اسـت .از
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طرف دیگر ،با توجه به نتای حاصل از اولویتبندی مؤلفهها ،تتکید مدیریت اداری -جهادی را در
امور فردی نظیر :شجاعت ،فداکاری ،توجه بـه خودسـازی ،مسـئولیت پـذیری ،فرهنـگ جهـادی و
بسیجی ،روحیه جهادگری و مبارزه و صبر مییابیم.
با در نظر گرفتن بعد شخصـی مولفـههـا و جنبـه امـور جمعـی شـاخصهـا و ابعـاد فرهنگـی-
اجتماعی میتوان نتیجه گرفت که مدیریت جهادی در نظام اداری دانشگاهها با توجـه هـمزمـان بـه
مسائل فردی توسط خود مدیران اداری و مسائل فردی آنان در ارتباط با خود و دیگران قابل تحقن
است.
در ادامه برخی از پیشنهادهای پژوهشی ،عملیاتی و سیاستی برای تحقـن مـدیریت جهـادی در
نظام اداری دانشگاهها ارائه میشود که عبارتاند از:
 .7در پژوهشهای مجزا و با بهرهگیری از روشهـای معتبـر و مـتقن علمـی ،ذهنیـت مـدیران
دانشگاهها نسبت به مدیریت جهادی در نظام اداری دانشگاهها کش

و فهم شود؛

 .6در پژوهشهای علمی و با بهرهگیری از فنون سنجش و ارزشیابی عملکرد ،ثمرات و نتـای
تحقن مدیریت جهادی در دانشگاهها به صورت ملموس مشخص شود؛
 .3طراحی برنامه جامع ارزیابی مدیران دانشـگاههـا براسـاس ابعـاد ،مؤلفـههـا و شـاخصهـای
فرهنگ جهادی؛
 .6تالش دانشگاه ها برای حاکمیت نظـم اجتمـاعی و اخـالق در بـین مـدیران دانشـگاهی ،بـه
منظــور محقــن شــدن نظــام اداری جهــادی در دانشــگاه از طریــن تــدوین آیــیننامــههــا و
دستورالعملهای الزم براساس ابعاد مذکور؛
 .0برنامهریزی و سیاستگذاری کالن نظام اداری آمـوزش عـالی کشـور ،بـه منظـور کـاهش
بوروکراتیزه شدن مدیران دانشگاهی و آزادی عمل و اختیار دادن به مدیران دانشگاهی؛
 .3شناسایی مدیران جهادی در نظام اداری دانشگاهها و تشوین آنها به منظور الگوسازی بـرای
دیگران با هدف حرکت به سمت جهادی شدن؛
 .1سیاستهای آموزش عالی کشور بایستی بهگونهای تنظیم شود که ارتقای مـدیران در نظـام
اداری دانشگاهها براساس ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای مدیریت جهادی صـورت گیـرد تـا
نظام اداری دانشگاهی براساس فرهنگ جهادی کارامدتر شود.
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