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Abstract 
The purpose of this study was to present a model of local management in 
companies affiliated to the Ministry of Energy with a jihadist approach. The 
statistical population of the study is 25 experts of companies affiliated to the 
Ministry of Energy. Data were collected through a researcher-made 
questionnaire with standard components, 10 main variables and 32 sub-variables 
of structural modeling were tested and the validity and reliability of the variables 
were ensured. Findings have shown that the final model of this research has 3 
dimensions, 10 components and 32 indicators that the structural dimension 
includes forward-looking policy-making, rights-oriented and meritocracy, 
behavioral dimension including faithful rationality, active trust, professional 
responsibility, aptitude and dimension The field includes revolutionary insight, 
self-reliance and jihadi culture, and in the end it is suggested that by developing 
and institutionalizing this model in these companies, by promoting jihadi 
management, steps be taken to achieve organizational goals. 
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Extended abstract 
1. Introduction 
Jihadi management means a relentless 
effort to effectively use and control the 
activities of individuals, based on the 
struggle in all scientific, cultural, political, 
economic fields with divine intention to 
achieve the lofty goals of society and 
remove existing obstacles (Nadali, 2016). 
Indigenous management with a jihadi 
approach has the feature of examining the 
issue at its origin, in other words, 
indigenous management tries to 
investigate the issues in its place with an 
endogenous view. Jihadi management is a 
management style, as appropriate. The 
type of activity or mission of 
organizations, this management style can 
vary in different companies and ministries. 
This means that regardless of the general 
principles in common, probably in 
proportion to the type of structure, 
function and position, we see differences 
in the characteristics of this type of 
management. Therefore, since the 
scientific research conducted in this field 
was either not feasible or had 
shortcomings, the decision was made to 
conduct research in this field and due to 
the lack of a favorable model of jihadi 
management in these companies, the 
present study seeks to answer this 
question. What elements has the local 
management model with a jihadist 
approach in the companies affiliated to the 

Ministry of Energy used and what is the 
relationship between these elements? 

2. Methods 
In order to present the native 
management model, the effects of 
variables were investigated using the 
structural equation modeling method. 
Therefore, according to the nature of the 
research, the research method was survey 
and applied in terms of purpose, the 
information of which was collected by field 
method using a questionnaire. In order to 
collect the data, the technique of 
systematic literature review was used to 
extract the criteria from theoretical 
foundations, and then a conceptual model 
was extracted by a researcher-made 
questionnaire based on the Lawshe and 
Likert spectra. Finally, with a survey of 
experts, the indicators were placed in the 
default three dimensions based on 
theoretical foundations in the form of 
structural, behavioral and contextual 
dimensions. In this study of technique 
(SLR), structural equation modeling to 
determine the relationships between 
variables and model comprehensiveness 
Pls software and Cronbach's alpha test 
were used to determine the reliability and 
GFI test was used to determine the 
validity. 

3. Results 
The final research model is created by 
experts in three levels with 3 dimensions, 
10 components and 32 indicators, which 
are shown in the following figure: 
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Figure 1 Final research model 

 

Check the model fit 
An essential criterion for measuring the 
structural model is the coefficient of 
determination of endogenous latent 
variables. The values of the coefficient of 

determination in the PLS path model 
describe 0.67, 0.33 and 0.19 as significant, 
moderate and weak, respectively. Table 5 
shows the fit indicators for each 
component and Table 6 shows the total fit 
indicators: 
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Table  1 Component fit indices 

Dimensions Variable 
(Components) 

Coefficient of determination 
index 

R2 

Redundancy Credit 
Index 

Q2 

Structural 

 
Policy futuristic 0/947361 0/854 

The right 0/955575 0/901 
Meritocracy 0/967515 0/856 

Behavioral 

Faithful rationality 
 0/985248 0/868 

Active trust 0/916493 0/821 
responsibility 
professional 0/941644 0/869 

Working talent 0/918443 0/632 

Background 

Revolutionary 
insight 0/960536 0/876 

Self-reliance 0/934396 0/833 
Jihadi culture 0/919533 0/630 

 

According to the results, the coefficient of 
determination for the main structure, ie 
jihadi management, is 0.8530 and it can be 
said that the coefficient of determination 
of the main structure was relatively high 
and acceptable, and independent variables 
were able to explain the changes of the 
dependent variable well. 

4. Conclusion 
Based on the results, it can be stated that 
the prospective policy variable as one of 
the findings of this study includes 
program-centered, goal-oriented, rule-
oriented and forward-looking indicators. 
One of the findings of this study includes 
the indicators of meritocracy, 
streamlining the structure and processes 
and the use of new technology. The 
variable of faithful rationality as one of the 
findings is the variable of orbit-orientation 
and seeking the pleasure of God. The 
findings of this study include the 
indicators of rationality, faith in God, 
honesty, piety and sincerity in action. The 

variable of active trust as one of the 
findings of this study includes the 
indicators of trustworthiness, trust in God 
and courage. The variable of professional 
responsibility As one of the findings of this 
study includes indicators of work 
commitment, responsibility and working 
with love and passion. The variable of 
revolutionary insight as one of the findings 
of this study includes indicators of anti-
corruption, importance to the treasury, 
insight and efforts to Preservation of the 
values of the revolution is a variable of 
self-reliance as one of the findings of this 
p Research includes indicators of 
supporting domestic production and self-
confidence. The variable of jihadi culture 
as one of the findings of this study includes 
indicators of indefatigability, arrogance 
and hard work. 
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 چکیده
 دوم   گام  در  که  است  جهادی   روحیه  با  توام  و  اسالمی  مدیریت  الگوی  از  برگرفته  جهادی  مدیریت

  مدل   ارائه   پژوهش  این  از   هدف.  دارد  حیاتی  و  کلیدی  نقش  کنونی،  حساس   شرایط  در  و  انقالب
  تحقیق   آماری  جامعه.  است  بوده   جهادی  رویکرد  با  نیرو  وزارت  تابعه   شرکتهای  در   بومی  مدیریت

  پرسشنامه   طریق  از  ها  داده  آوری  جمع.  باشد  می  نیرو  وزارت  تابعه  شرکتهای  خبرگان  از  نفر  25  تعداد
  سازی   مدل  فرعی  متغیر  32  و   اصلی  متغیر  10  پذیرفت،  صورت  استاندارد  اجزای  با  ساخته  محقق

  داده   نشان  تحقیق  هاییافته.  شد  تأمین  متغیرها  پایایی  و  روایی  و  گرفت  قرار  آزمون  مورد  ساختاری
  ساختاری   بعد  که   است  شاخص  32  و  مؤلفه  10  بعد،  3  دارای   پژوهش  این  نهایی  مدل  که  است

ری  بعد  گرایی،شایسته  و  محوریحق  نگر،  آینده  گذاریسیاست  شامل  مومنانه،  عقالنیت  شامل  رفتا
 خود   انقالبی،  بصیرت  شامل  ایزمینه  بعد  و  کاری  استعداد  ای،حرفه  پذیریمسئولیت  فعاالنه،  توکل

  این  سازی   نهادینه   و  توسعه  با   است  شده  پیشنهاد  پایان  در   و  باشد   می  جهادی   فرهنگ  و  اتکایی
 .برداشت گام سازمانی اهداف تحقق راستای در جهادی، مدیریت ترویج  با شرکتها، این در مدل

 کلیدواژه ها: 
  جهادی، فرهنگ بومی، مدیریت

 جهادی  رویکرد
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 مقدمه 1
بکارگیری   در  وقفه  بی  تالش  یعنی  جهادی  مدیریت 

و   در موثر  مبارزه  بر  مبتنی  افراد،  فعالیتهای  کنترل 
اقتصادی   سیاسی،  فرهنگی،  علمی،  های  عرصه  تمام 
با نیت الهی جهت نیل به اهداف واالی جامعه و رفع  

(. مدیریت جهادی یعنی  1395موانع موجود) نادعلی،  
و  درایت  و  علم  به  کردن،  حساب  خدا  با  تالش،  کار، 

. مدیریت جهادی  (1392تدبیر تکیه کردن) خامنه ای،  
آن   اصلی  عناصر  که  است  جهادی  فرهنگ  مبنای  بر 
مردم،  به  خدمت  مداری،  والیت  ایمان،  از:  عبارتند 
منافع   تقدم  پذیری،  مسئولیت  کوشی،  سخت 
  (... و  زیستی  ساده  شخصی،  منافع  بر  عمومی 

 (1393قائدعلی و عاشوری، 

آن   کارآمدی  زمان  مرور  به  که  هایی  حوزه  از  یکی 
است، برای   شده  آشکار  کشور  اداره  اندرکاران  دست 

اصطالح   به  یا  جهادی  های  عرصه  در  مدیریت 
سال  در  جهادی  مدیریت  است.  جهادی  مدیریت 
حل   برای  نظر  مورد  سبک  به  تبدیل  اخیر  های 
بسیاری از بحران هایی که کشور با آن مواجه است، 
شده است. بنابراین، مهیاسازی زمینه های مورد نیاز  

اده سازی این سبک مدیریت، تبدیل به یکی  برای پی
مدیریت شده است)روح   علم در حوزه  ازدغدغه های 

همکاران،   و  بهره    .(1398بخش  با  جهادی  مدیریت 
گیری از ابزار علم و فناوری وهم جهت با اراده ی الهی  
می   امور  تمشیت  به  الهی،  های  نقشه  اساس  بر  و 

 (.  1398پردازد)یوسف نژاد، دانا، 

بومی با رویکرد جهادی این ویژگی را دارد  مدیریت  
کند،   می  بررسی  خود  خاستگاه  در  را  مساله  که 
تالش  زا  درون  نگاه  با  بومی  مدیریت  دیگر  بعبارتی 
قرار   واکاوی  مورد  وقوعش  محل  در  را  مسائل  تا  دارد 
دهد. از سویی دیگر اضافه شدن رویکرد جهادی یک  

کند.    شاخصه ممتاز را برای مدیریت بومی مطرح می
شرکتهای تابعه وزارت نیرو نیز نیازمند مدلهای خاص 
فردی   عالئق  به  توجه  با  رو  این  از  هستند.  خود 

حرفه تجارب  و  در محققین  که  رسد  می  نظر  به  ای 
تصمیم   سبک  این  شاخصهای  به  دستیابی  صورت 

نگاه   یا  نوآوری  یک  شاهد  مدیریتی،  رویکرد  یا  گیری 
چالشهای شرکته با  مواجهه  در  وزارت جدید  تابعه  ای 

نیرو هستیم. فلذا این شرکت ها برای پیشبرد اهداف 
در   آنها  استراتژیک  نقش  به  توجه  با  و  سازمانی 
امنیت انرژی کشور باید با عزمی راسخ، مدیریت خود 
را مبتنی بر مدل مدیریت جهادی بنا نهند و اقدامات  

خنثی برای  را  تحریمجهادی  ناجوانمردانه،  سازی  های 
ن  جهادی اجرایی  مدیریت  چون  دیگر  سویی  از  مایند. 

اقتضای   به  شود،  می  محسوب  مدیریتی  سبک  یک 
ها،   سازمان  ماموریت  یا  فعالیت  سبک  نوع  این 

می های  مدیریتی  وزارتخانه  و  ها  شرکت  در  تواند 
هایی   تفاوت  فارغ  مختلف  اینکه  یعنی  باشد.  داشته 

نوع   با  متناسب  احتماال  مشترک،  کلی  اصول  از 
ک در  ساختار،  وتهایی  تفا شاهد  ما  موقعیت،  و  ارکرد 

ویژگی های این نوع مدیریت هستیم. لذا از آنجائیکه  
علمی یا   تحقیقات  شده  انجام  زمینه  این  این  در  که 

اند، هائی بودهقابلیت اجرائی نداشته و یا دارای نقص
تصمیم به پژوهش در این زمینه گرفته شد و با توجه 

مدیریت مطلوب  مدل  فقدان  این    به  در  جهادی 
ها، پژوهش حاضر بدنبال پاسخ به این سوال  شرکت

در  جهادی  رویکرد  با  بومی  مدیریت  مدل  که  است 
بهره  شرکت عناصری  چه  از  نیرو  وزارت  تابعه  های 

 برده و ارتباط این عناصر چگونه است؟ 

 مرور ادبیات 2
که   اصلی  متغیرهای  تعاریف  بخش به  این  ابتدای  در 

پژو های  یافته  نامبعنوان  خبرگان  توسط  گذاری  هش 
شده اند می پردازیم ) در بخش یافته های پژوهش، 
شده  اشاره  متغیرها  این  به  خبرگان  دستیابی  نحوه 

 است( : 

آینده گذاری  اتفاقی    نگر:سیاست  صرفا  اقدامی 
و   است  هدف  به  معطوف  رفتار  بلکه  نیست، 
یعنی   است.  آمیز  اقتدار  و  قانون  بر  مبتنی  همچنین 
قانونی   اعمال  و  تهدید  نوعی  از  خود  بطن  در 
برخوردارند. این گونه سیاست ها که عالوه بر تصمیم  
و   تفسیر  اجرا،  حوزه  قانون،  یک  تصویب  برای  گیری 

شا  نیز  را  قانون  دولت اعمال  وسیله  به  شود  می  مل 
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(. 1396)اشتریان،    ها و عوامل سیاسی انجام می شود
( مدیریت  1393سلطانی   " عنوان  با  تحقیقی  در   )

سیاست   نمود  بیان   " الزامات  و  ها  چالش  جهادی، 
و   ها  سیاست   ، اهداف  تدوین  ریزی،  برنامه  و  گذاری 
از   سازمانی  اندازهای  چشم  تدوین  و  راهبردها 

 ات مدیریت جهادی می باشند.مهمترین الزام 

درون  حق محوری:   در  که  است  فطری  میل  یک 
همه انسان ها ریشه دارد. از این رو در قرآن کریم در  
موارد بسیاری بر حق تکیه می کند که نشان می دهد  
نظیر   است.  پذیرفته  انسان  در  را  گرایش  این  وجود 
آیه: »الحّق من ربّک فال تکونّن من الممترین«، حق از  

به  پ نسبت  تردیدکنندگان  از  پس  توست،  روردگار 
آیه   مباش)بقره،  همکاران  ترک(.  147حق  و  زاده 

 مدیریت الگوی  ( در تحقیقی با عنوان " تدوین1396)
اظهار   معظم مقام بیانات بر مبتنی جهادی  " رهبری 

ازداشته برخی   الگوی  هایمؤلفه ترینمهم اند 
 -ارزشی عدب   در پیشرفت ایرانی -اسالمی مدیریتی  

و  شامل  نگرشی خداوند  رضایت  جلب  و  طلبی  حق 
 مداری است. والیت

حرفه  شایسته گرایی: و  کارآمد  انسانی  ای،  نیروی 
سازمان نسبت به سازمان   شاخص عمده برتری یک 

حرفه انسانی  نیروی  که،  چرا  است،  دیگر  ای  های 
استمهم سازمانی  هر  منبع  و  ترین  منش  )رضایی 

مدیریتی  .  (1398همکاران،   نگرش  و  فلسفه  یک 
و  تالش  به  توجه  با  انسانی  منابع  آن  در  که  است 
می   گرفته  نظر  در  خود  جایگاه  در  شان  ذاتی  توانایی 

شه1392شوند)صفرپور، در  1397بخش)(.   )
گ   فرهن ساختاری  الگوی  طراحی  عنوان"  با  پژوهشی 
دولتی"   اقتصادی  های  بنگاه  در  جهادی  مدیریت 

یابی، شایسته پروری و شایسته  تهاظهار نمود شایس
  ساالری از شاخصه های مدیریت جهادی است.

یعنی تفکر دین محور و بر پایه عقالنیت مومنانه:  
خدا.  به  تفکر    ایمان  و  عقل  مورد  در  بسیاری  روایات 

ت، از جمله پیامبر اسالم می فرمایند:»  بیان شده اس
ب الْعَقْل   ُّه   ك ل الْخَيْر   ي دْرَك   َّما  عَقَْل ا ن ال  ل مَْن  ديَن  ال  وَ   ،

؛   همه خوبى ها با عقل شناخته مى شوند و كسى  لَه 
ندارد دين  ندارد،  عقل  تنها  كه  نه  اسالمى  تفکر  «در 

و   »مکمل  بلکه  نیستند،  جدا  یکدیگر  از  دین  و  عقل 
آملی،   زاده  )ابراهیم  یکدیگرند  و (.  1380مؤید«    عبدی 

پژوهشی  1395توکلی) در  "مدیریت  با(   عنوان 
پرتو جهادی نهجآموزه در  کردههای  بیان  اند البالغه" 

قرب دوراندیشی، آینده توکل، الهی، که   و  نگری 
وحدت،  اشاعه خردورزی، و  عقالنیت گرایی،واقع

 مدیریت راهبردی انسانی، راهبردی سرمایه مدیریت
مستمر و خودارزیابی  فناوری، و علم نظر   در  و  بهبود 

از   عنوان به مدیریت گرفتن الهی  آزمایش 
آموزهشاخص پرتو  در  جهادی  مدیریت  های  های 

 باشد. البالغه مینهج

فعاالنه:   در  توکل  انسان  اصلی  گاه  تکیه  یعنی 
را  کار  مقدمات  انسان  اینکه  نه  باشد،  خدا  زندگی 
ترسی   الزم  مقدمات  انجام  از  پس  بلکه  ندهد  انجام 

ب قوی  اراده  با  و  باشد  نداشته  موفقیت  عدم  رای  از 
ری   کند)محمدی  تالش  اصلی  مقصد  به  رسیدن 

نادعلی)1391شهری، عنوان  1395(.  با  تحقیقی  در   )
راستای تحقق اقتصاد  در مدیریت جهادی و "فرهنگ

اینگونه بیان داشت که  مقاومتی" در یافته های خود 
به  خودباوری توکل  از   اعتماد و خدا،  نفس  به 

 مدیریت جهادی می باشد.   های اصلیشاخصه

ای:م  حرفه  پذیری  پذیری  مسئولیت  سئولیت 
در   فردی  واکنش  یا  عمل  به  التزام  احساس  نوعی 

دیگران  موقعیت به  تقید  دلیل  به  گوناگون  های 
دیگران،   به  پایبندی  و  تعهد  احساس  نوعی  است. 
قواعد   درک  و  اجتماعی  معیارهای  و  قواعد  از  تبعیت 
بر   و  است  گرفته  شکل  فرد  ذهن  در  که  گروهی 

میرفتارهای   اثر  پناه،او  (. 1392گذارد)یزدان 
مسئولیت پذیری به عنوان فرآیندی جدایی ناپذیر از  

باشد) می  سلطانی) 2020محمد،  سازمان  در  1393(.   )
و  ها  چالش  جهادی،  مدیریت   " عنوان  با  تحقیقی 
مسئولیت   از  برخورداری  داشت  اظهار   " الزامات 
پذیری از الزامات مدیریت جهادی محسوب می شود.  

( در پژوهشی با عنوان  1393م باقری و همکاران )مسل
گیری مدیران جهادی"  "طراحی و تبیین الگوی تصمیم

الگوی   های  شاخص  جمله  از  نمودند  بیان 
میتصمیم جهادی  مدیران  به  گیری  توان 
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وزارت نیرو با رویکرد  ارائه مدل مدیریت بومی در شرکتهای تابعه . جامخانه   بالوئی اله عزت  طبری، مجتبی  باقرزاده، محمدرضا  زاده، موسی  مهدی
 جهادی 

شغلی  مسئولیت التزام  و  سازمانی  وفاداری  پذیری، 
 نام برد. 

فاوتی استعدادکاری:   مت طرز  به  سازمان  هر 
میاستع تصور  گاهی  کند،  می  تعریف  را  که  داد  شود 

باشد،   می  خاص  پتانسیل  دارای  پرسنل  معنای  به 
های داده شده به یک فرد  برخی ها می گویند توانایی

در هنگام تولد است، برخی نیز فکر می کنند که این 
است)   زمان  طی  در  شده  کسب  تجربه 

بخش)(.  2017بوریسووا، با  1397شه  پژوهشی  در   )
مدیریت    عنوان" فرهنگ  ساختاری  الگوی  طراحی 

نمود   بیان  دولتی"  اقتصادی  های  بنگاه  در  جهادی 
روحیه   از  حمایت  و  نوآور  و  خالق  افراد  از  حمایت 
جهادی  مدیریت  های  شاخصه  از  ابتکار  و  نوآوری 

  است.

در واقع بصیرت با نگاه به ظواهر  بصیرت انقالبی:  
واقع و  هستی  حقایق  و  از امور  دور  به  سطحی    نگری 

با   ویژگی،  این  با  فرد  یک  که  آید  می  دست  به  نگری 
تعمق و ادراک باطن اشیاء، امور ناپیدای وراء ظاهری  
سر   چشم  روشنی  به  دل،  و  عقل  چشم  با  را 

شانی،  بیندمی وزیری)1396)برزگر  عسکری   .)1397  )
و   جهادی  مدیریت  تبیین   " عنوان  با  پژوهشی  در 

نظام   در  آن  عنوان  طراحی الگوی   " جمهوری اسالمی 
بیت   رعایت  شناسی،  دشمن  بصیرت،  داشتن  نمود 
مدیریت   های  شاخص  از  فساد  با  مبارزه  و  المال 

 جهادی محسوب می شوند. 

و  خوداتکایی:   خودکارآمدی  به  که  مفهوم  این 
به   فرد  باور  به  است،  شده  ترجمه  نیز  خودکفایی 
و  کارها  آمیز  موفقیت  انجام  برای  خود  های  توانایی 

(. شه  1396ظایف اشاره دارد)ثانوی فرد و همکاران،  و
همکاران) و  عنوان"  1397بخش  با  پژوهشی  در   )

در  جهادی  مدیریت  ساختاری فرهنگ  طراحی الگوی 
ایجاد   نمودند  عنوان  دولتی"  اقتصادی  های  بنگاه 
روحیه خودباوری در کارکنان و تقویت عزت نفس از  

 باشند. شاخصه های مدیریت جهادی می

فرهنگ به عنوان واسطه ای برای  جهادی:    فرهنگ
برای   الزم  های  کنش  و  ارتباطات  به  دادن  شکل 

اکولوژیکی   های  زمینه  در  پایدار  توسعه  به  دستیابی 
فرهنگ   است.  نیاز  مورد  اجتماعی  و  اقتصادی   ،
یک   که  است  بدیهی  و  مشترک  فرضیات  کل  مجموع 
و  است)اوریادی  آموخته  خود  تاریخ  طول  در  گروه 

)   (.2021،  همکاران با  1393قائدعلی  تحقیقی  در   )
از   یافته  تحقق  ای  شیوه  جهادی  مدیریت   " عنوان 
به   جهادی  فرهنگ  داشت  اظهار   " اسالمی  مدیریت 
عبادت   کار  آن،  در  که  است  سازمانی  فرهنگ  عنوان 
توان   می  آن  اصلی  عناصر  از  و  شود  می  محسوب 
را   ذاتی  تحرک  و  جوشش  و  کوشی  سخت  و  پرکاری 

 نام برد. 

 

 روش شناسی پژوهش 3
،  روش تحقیق بومی  مدیریت  مدل  ارائه  منظور  به   :

مدل روش  از  استفاده  ساختاري  با  معادالت  یابی 
با   رو  این  از  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  متغیرها  اثرات 
نوع   از  تحقیق  روش  پژوهش،  ماهیت  به  توجه 
اطالعات  که  بود،  کاربردي  هدف  نظر  از  و  پیمایشی 

ا  با  میدانی  روش  به  پرسشنامه  آن  از  ستفاده 
 آوري شد. جمع

آماری:  ونمونه  به    جامعه  آگاهی  خبرگی،  شرط 
مبانی فلسفی تحقیق و شرایط شرکتهای تابعه وزارت  
تحقیق،  از  هدف  اینکه  به  توجه  با  فلذا  است.  نیرو 
در   جهادی  رویکرد  با  بومی  مدیریت  مدل  ارائه 
خبرگان   فلذا  باشد،  می  نیرو  وزارت  تابعه  شرکتهای 

مدیریت  علمی   علم  در  نظر  صاحب  اساتید  جمله  از 
شرکتهای   متخصصین  همچنین  و  نظری  مدلهای  و 
کارشناسی   دانشگاهی  درجه  با  نیرو  وزارت  تابعه 
سال   بیست  از  بیش  کاری  سوابق  با  و  باال  به  ارشد 
که هم دارای تجربه مدیریتی هستند و هم با مفاهیم  
شدند   گرفته  نظر  در  دارند  آشنایی  جهادی  مدیریت 

تعداد   به  25که  لحاظ   نفر  آماری  نمونه  عنوان 
 اند.  شده
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ارائه مدل مدیریت بومی در شرکتهای تابعه وزارت نیرو با رویکرد  . طبری، عزت اله بالوئی جامخانه مهدی موسی زاده، محمدرضا باقرزاده، مجتبی 
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 معرفی شرکتهای اصلی تابعه وزارت نیرو: 
منطقه برق  در  شرکتهای  نيرو  وزارت  برق:  توزیع  و  ای 

عهدهبخش انرژي  و  برق  سياستهاي  و دار  گذاري 
و برنامه عرضه  بين  تعادل  ايجاد  و  انرژي  كالن  ريزي 

د آن  كيفيت  حفظ  و  برق  توسعه  تقاضاي  راستاي  ر 
 باشد. پايدار و امنيت عرضه انرژي کشور مي

منطقه آب  بخش    ای:شرکت  این  در  نیرو  وزارت 
حافظ  عهده و  کشور  آب  منابع  پایدار  مدیریت  دار 

کشورهای  سطح  در  کشور  آب  با  مرتبط  حقوق 
 همسایه و منطقه است. 

وزارت نیرو در بخش آب و  شرکت آب و فاضالب:  
نقش  ایفای  با  پایدار    فاضالب  توسعه  در  مهمی 

عهده شرب  كشور،  آب  پایه  نیازهای  پایدار  تأمین  دار 
جمع همچنین  و  بهداشتی  تصفیه  و  و  انتقال  آوری، 

پساب  بهداشتی  دفع  یا  و  مجدد  استفاده  فاضالب، 
 .است

سنجش    روایی و پایایی:  برای  حاضر   تحقیق  در 
پایایی عالوه  بر آلفای کرونباخ از روش پایایی ترکیبی  
و همچنین ضمنا از تکنیک الوشه و شاخص میانگین  

استخراج )اعتبار(    واریانس  روایی  بررسی  جهت  شده 
تکنیک   اعتبار،  تعیین  برای  )مرور  SLRهمگرا 

 سیستماتیک( استفاده شد.  

مقیاس   و  گیریمتغیرها  جمع اندازه  بمنظور   :
ادبیات  سیستماتیک  مرور  تکنیک  از  ها  داده  آوری 
استفاده  نظری  مبانی  از  ها  سنجه  استخراج  برای 

پرسشنامه بوسیله  سپس  و  است  محقق  شده  ای 
پس  و  لیکرت  طیف  و  الوشه  طیف  مبنای  بر  ساخته 
از طی نمودن مراحل سه گانه نظرسنجی دلفی، مدل  

د و  شد  استخراج  از  مفهومی  سنجی  نظر  با  نهایت  ر 
بر   فرض  پیش  گانه  سه  ابعاد  در  شاخصها  خبرگان، 
اساس مبانی نظری در قالب ابعاد ساختاری، رفتاری  

متغیر    10و زمینه ای جاگذاری شدند. این مدل دارای  
و   اساس    32اصلی  بر  که  باشد.  می  فرعی  متغیر 

در  و  استاندارد  اجزای  با  ساخته  محقق  پرسشنامه 
متغیرهای  گزی  5-1طیف   شد.  گیری  اندازه  ای  نه 

تحقیق شامل دو بعد متغیر اصلی و فرعی می باشد.  

از:   عبارتست  مستقل  گذاری  متغیرهای  سیاست 
عقالنیت   ساالری،  شایسته  محوری،  حق  نگر،  آینده 
ای،   حرفه  پذیری  مسئولیت  فعاالنه،  توکل  مومنانه، 
فرهنگ   خوداتکایی،  انقالبی،  بصیرت  کاری،  استعداد 

 .جهادی

آماری تحلیل  های  تحقیق  تکنیک  این  در  از  : 
( برای  SLRتکنیک  ساختاری  معادالت  سازی  مدل   ،)

با   مدل  جامعیت  و  متغیرها  بین  ارتباطات  تعیین 
و آزمون آلفای کرونباخ برای     plsاستفاده از نرم افزار  

آزمون   همچنین  و  پایایی  تعیین    GFIتعیین  برای 
   روایی استفاده شد.

 شهای پژوهیافته 4

 بومی سازی متغیرها 4.1
سیستماتیک   مرور  تکنیک  از  پژوهش  این  در 

شده SLR)ادبیات استفاده  اطالعات  گردآوری  برای   )
سیستماتیک است.    Systematic مرور 

Literature Review انواع از  تحقیق   یکی  روش 
برر  کیفی برای  که  پدیدهاست  شناسایی  سی  و  ها 

ها براساس ادبیات پژوهش مورد استفاده قرار  مقوله
پژوهشمی نظامند  مرور  تکنیک،  این  در  های  گیرد. 

گرفته کار  به  را  مطالعه  مورد  پدیده  که  اند،  کاربردی 
مراحل مختلف این تکنیک عبارتند از:    .شودانجام می

اجرابرنامه و  استخراج  انتخاب،  با  .ریزی،  طی    فلذا 
فوق   کتابخانهمراحل  منابع  مطالعه  طریق  از  و و  ای 

سنجه و عامل مؤثر بر    220مقاالت مرتبط با موضوع،  
مدیریت بومی با رویکرد جهادی شناسایی گردید که  

ها نهایتاً به  پس از حذف عوامل تکراری، تعداد سنجه
سنجه  190 کل  سپس  کرد.  پیدا  تقلیل  در  عامل  ها 

خبرگا از  نظرسنجی  برای  معرض  و  گرفت  قرار  ن 
سنجه گزینش  و  مبنای  پاالیش  بر  دلفی  روش  از  ها 

استفاده   ساخته  محقق  لذا  پرسشنامه  است.  شده 
سنجهپرسشنامه مبنای  بر  مبانی  ای  از  حاصل  های 

توزیع   خبرگان  بین  و  تهیه  حاصل نظری  نتایج  و  شد 
از هر مرحله گزینش دوباره بین خبرگان توزیع، و این 

ر تکرار گردید تا به جامعیت کافی برسد  فرآیند سه با 

https://parsmodir.com/db/research/resqual.php
https://parsmodir.com/db/research/resqual.php


 

153 

2 شماره .13 دوره  . 165تا   143  صفحات. 1400 پاییز و زمستان . 6

اجرایی مدیریت پژوهشنامه  

Journal of Executive Management 

وزارت نیرو با رویکرد  ارائه مدل مدیریت بومی در شرکتهای تابعه . جامخانه   بالوئی اله عزت  طبری، مجتبی  باقرزاده، محمدرضا  زاده، موسی  مهدی
 جهادی 

داده   توضیح  ترتیب  به  پژوهش  فرآیند  ادامه  در  که 
 شده است: 

 

 نظرسنجی مرحله اول   4.1.1
سنجه مبنای  بر  ابتدا  مرحله  این  استخراج در    های 

پرسشنامه نظری،  مبانی  از  ای    190ای  شده  گویه 
ساخته نمونه    محقق  گردید.  توزیع  خبرگان  بین 

تع  شامل  شرکتهای     25داد  پژوهش  خبرگان  از  نفر 
آنان   تحصیلی  مدرک  که  است  نیرو   وزارت  تابعه 
از   بیش  کاری  سوابق  با  و  باال  به  ارشد  کارشناسی 
بیست سال می باشد. جهت تحلیل نتایج و ارزیابی  

سنجه گزینش  و  پرسشنامه  محتوای  های  روایی 
استفاده  الوشه  محتوایی  روایی  نسبت  از  منتخب، 

در   است.  آزمون  شده  اهداف  توضیح  با  روش  این 
ها و ارائه تعاریف عملیاتی مربوط به محتوای  برای آن

شده تا هر یک از  ها خواسته ها، از آنسؤاالت به آن
سه   طیف  اساس  بخشی لیکرت »گویه  سؤاالت را بر 

ضروری   ولی  است  مفید  »گویه  است«،  ضروری 
بندی کنند. با  نیست« و »گویه ضرورتی ندارد« طبقه 

خبرگان   تعداد  به  هر    25توجه  برای  مقدار  این  نفر، 
باالی   باید  مورد    0.37سنجه  سؤال  روایی  تا  باشد 

محاسبه   از  پس  پژوهش  این  در  و  شود  حاصل  نظر 
تک برای  فوق  شاخصشاخص  تعداد  تک    102ها، 

باالی   مقدار   با  یعنی    0.37شاخص  گردید،  حاصل 
 رفتند. مورد تائید خبرگان جهت ادامه پژوهش قرار گ

 

 نظرسنجی مرحله دوم  4.1.2
های  در این مرحله پس از استخراج نتایج و سنجه

پرسشنامه دوباره  اول،  برحسب مرحله  ای 

استخراجشاخص بههای  ساخته    شده  محقق  صورت 
توزیع    102 خبرگان  بین  و  تهیه  ای  است.  گویه  شده 

آوری نظرات و محاسبه میانگین نظرات، پس از جمع
آ  مقدار  که  یعنی  نمقادیری  نمرات  میانگین  از  ها 

بوده  6.164 مرحله  باالتر  پرسشنامه  تهیه  جهت  اند، 
آن مقدار  که  مقادیری  و  پایین  سوم  میانگین  تر  ها از 

 59بوده اند از سؤاالت حذف گردید که نهایتاً تعداد  
به   دلفی  آیتم  دوم  مرحله  خروجی  عنوان 

 شده است. استخراج

 

 نظرسنجی  مرحله سوم 4.1.3
خروجی  برحسب  نیز  نظرسنجی  مرحله  سومین 
دوم  مرحله  مانند  و  توزیع  خبرگان  بین  دوم،  مرحله 

جمع مرحله  نظرات  این  در  که  گردید  آنالیز  و  آوری 
حذف   6.392تر از میانگین نمرات یعنی  مقادیر پایین

تعداد   که  است  به  33گردیده  عنوان    شاخص 
 های نهایی لحاظ شده است.آیتم

 

 له چهارم نظر سنجی مرح 4.1.4
نتایج   و  نظری  مبانی  اساس  بر  مرحله،  این  در 

ای سه وجهی)ابعاد سه گانه  مرحله سوم، پرسشنامه
زمینه و  رفتاری  و  ساختاری،  توزیع  خبرگان  بین  ای( 

شاخص استخراج شده    33پس از نظرسنجی، نهایتا  
سوم مرحله  زمینه  از  و  رفتاری  ساختاری،  ابعاد  ای  در 

این  از  که  شدند  بعد    9مقدار    جاگذاری  در  شاخص 
شاخص در     9شاخص در بعد رفتاری و    15ساختاری،  

 اند: ای  قرار گرفتهبعد زمینه
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 ای شاخص های ابعاد ساختاری، رفتاری و زمینه   1  جدول 

 شاخص ها  ابعاد 

 ساختاری 
حق طلبی و جلب رضایت   -والیت مداری  -آینده نگری   -قانون مداری  -هدف شناسی - برنامه محوری 

 بهره گیری از فناوری نوین  -چابک سازی ساختار و فرآیندها  -شایسته ساالری  -خداوند 
 

 رفتاری 
خود   –شجاعت  –توکل بر خدا   -امانت داری  -درعمل اخالص -تقوی  –صداقت  –ایمان به خدا  -عقالنیت 

 ابتکار  –هوشیاری  -مهارت  –کار با عشق و عالقه   -پذیری مسئولیت  -تعهد کاری  -نظارتی 
 

 –حمایت از تولید   -های انقالب تالش برای حفظ ارزش -بصیرت  -اهمیت به بیت المال  -مبارزه با فساد  ای زمینه 
 سخت کوشی  -استکبارستیزی  -ناپذیری خستگی  -خودباوری 

 

 تحلیل عاملی اکتشافی
نرم از  استفاده  با  تحلیل    SPSSافزار  سپس   روش  و 

شاخص اکتشافی،  دسته  عاملی  بعد،  هر  ذیل   های 
نام خبرگان  توسط  سپس  و  شد  بندی  انجام  گذاری 

شامل   آن  خروجی  ساختاری    3که  بعد  برای  مؤلفه 
سیاست نگر،  شامل  آینده  محوری،  حق  گذاری 

و  شایسته بر   4گرایی  شامل  مؤلفه  رفتاری  بعد  ای 
پذیری   مسئولیت  فعاالنه،  توکل  مومنانه،  عقالنیت 

ای  مولفه برای بعد زمینه  3ای، استعداد کاری و  حرفه
جهادی  فرهنگ  و  خوداتکایی  انقالبی،  بصیرت  شامل 
بوده است. در این مرحله چون سه گروه سؤال وجود 
گروه  یک  و  ساختاری  بعد  برای  گروه  یک  که  داشته، 

بعد زمینه  برای  بعد  برای  دیگری  و  از  رفتاری  لذا  ای، 
بندی   دسته  جهت  اکتشافی  عاملی  تحلیل  سه 

 شده است.  شاخصها استفاده

 تحلیل بُعد ساختاری 
فایت نمونه برای تحلیل بعد ساختاری   مقدار آزمون ک

قابل    0.733برابر   مقدار  این  که  بوده  بوده،  قبول 
عام  تحلیل  برای  نمونه  حجم  بنابراین  مورد است.  لی 

است.   بوده  استخراجکفایت  از  عوامل  شده 
   های بعد ساختاری به شرح زیر می باشند:شاخص

برنامه های  شناسی،  محوری،  شاخص  هدف 
آیندهقانون عامل  مداری،  در  گذاری  سیاستنگری 

های   شاخص  نگر،  و والیتآینده  طلبی  حق  مداری، 
حق   عامل  در  خداوند  رضایت  و جلب  محوری 

سازی ساختار و ساالری، چابکایستهششاخص های  
بهره فناوریفرآیندها،  از  عامل  گیری  در  نوین  های 

 گرایی قرار گرفتند.  شایسته

 تحلیل بُعد رفتاری 
با   برابر  نمونه  کفایت  آزمون  مقدار  رفتاری  بعد  برای 

قبول بوده  بوده، که این مقدار به نسبت قابل    0.803
استخراجاست.   شاخصعوامل  از  بعد  هاشده  ی 

می شرح  این  به  های    باشند:رفتاری  شاخص 
تقوی،  خدا،  به  ایمان  عمل،  در  اخالص  عقالنیت، 
های   شاخص  مومنانه،  عقالنیت  عامل  در  صداقت 
توکل به خدا، امانت داری، شجاعت، خودنظارتی در  
پذیری،  مسئولیت  های  شاخص  توکل فعاالنه،  عامل 

مسئو عامل  در  عالقه  و  عشق  با  کار  کاری،  لیت  تعهد 
هوشیاری،   ابتکار،  های  شاخص  و  ای  حرفه  پذیری 
قرار   کاری  استعداد  عامل  در  کار  دانش  و  مهارت 

 گرفتند.  

 تحلیل بُعد زمینه ای
زمینه بعد  نمونه  برای  کفایت  آزمون  مقدار  ای 

با   قابل   0.752برابر  نسبت  به  مقدار  این  که  بوده، 
است.   بوده  استخراجقبول  از  عوامل  شده 

باشند:شاخص می  شرح  این  به  ای  زمینه  بعد    های 
شاخص های بصیرت داشتن، تالش برای حفظ ارزش  

المال  بیت  به  اهمیت  فساد،  با  مبارزه  انقالب،    های 
از   حمایت  های  شاخص  انقالبی،  بصیرت  عامل  در 
و  خوداتکایی  عامل  در  خودباوری  داخل،  تولید 
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ستیزی،   استکبار  ناپذیری،  خستگی  های  شاخص 
 سخت کوشی در عامل فرهنگ جهادی قرار گرفتند.  

تحلیل عاملی تائیدی ابعاد مدیریت 
 جهادی  

اعتبار   بررسی  جهت  تأییدی  عاملی  تحلیل  تکنیک  از 
پر  استفادهسازه  پژوهش   سشنامه  این  در  گردید. 

از   تائیدی  عاملی  تحلیل  تکنیک  انجام  برای 
تحلیل     smart plsافزارنرم است.  شده  استفاده 

یا  عاملی به   و اعتبار  پایایی  یا  اعتماد  منظور سنجش 
مقیاس اندازهروایی  قرار  های  استفاده  مورد  گیری 

عاملمی بار  مقدار  حداقل  پژوهش  این  در  ی،  گیرد. 
باالی    0.5 عاملی  بار  که  سؤاالتی  و  شد    0.5تعیین 

داشتند در تحلیل باقی ماندند و مابقی از مدل حذف  
آلفای   بر  عالوه  پایایی  سنجش  برای  است.  شده 

استفاده  نیز  ترکیبی  پایایی  روش  از  شده  کرونباخ 

صورتی   در  پژوهش  این  در  پایایی است.  مقدار  که 
از   بیشتر  نشان  0.7ترکیبی  درونی    شود،  پایداری  از 

مدل برای  اندازهمناسب  شاخص  های  از  دارد.  گیری 
شده جهت بررسی اعتبار    میانگین واریانس استخراج

میانگین   شاخص  از  عموماً  شد.  استفاده  همگرا 
استخراج محتوا    واریانس  اعتبار  ارزیابی  برای  شده 

واریانسی  استفاده   مقدار  شاخص،  این  است.  شده 
پ  متغیر  یک  که  دست را  به  نشانگرهایش  از  نهان 

 گیرد.  آورد را اندازه میمی

 های بعد ساختاری اعتبارسنجی مؤلفه
مؤلفه بررسی  ل  جهت  تحلی از  ساختاری  بعد  های 

نتایج    2شده است. جدول  عاملی مرتبه دوم استفاده  
مؤلفه روی  بر  تائیدی  عاملی  تحلیل  بعد  اجرای  های 

شکل   و  استان  1ساختاری  عاملی  را بارهای  شده  دارد 
 دهد. نشان می

 

 

 نتایج اجرای تحلیل عاملی تائیدی بعد ساختاری   2  جدول 

 شاخص مولفه
 بارعاملی

)ضریب 
 استاندارد(

آلفای  tضریب
 کرونباخ 

پایایی  
 ترکیبی 

متوسط واریانس استخراج 
 AVEشده

سیاست 
 گذاری 

 آینده نگر

 برنامه محوری 
 هدف شناسی 

 قانون مداری 
 آینده نگری 

0.978 
0.912 

0.939 
0.978 

146.433 
24.300 

34.684 
146.433 

0.965304 0.974839 0.906491 

 حق محوری 
 والیت مداری 

حق طلبی و جلب 
 رضایت خداوند 

0.974 
0.973 

96.011 
83.176 

0.945343 0.973394 0.948163 

شایسته 
 گرایی

 ساالری شایسته 
چابک سازی ساختار و 

 فرآیندها 
بهره گیری از فناوری  

 نوین

0.950 
0.938 
0.943 

40.473 
39.381 

41.618 
0.938574 0.960664 0.890600 
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 بارهای عاملی استاندارد شده بعد ساختاری   1  شکل 

 

 های بعد رفتاری اعتبارسنجی مؤلفه
مؤلفه بررسی  تحلیل  جهت  از  نیز  رفتاری  بعد  های 

نتایج    3شده است. جدول  عاملی مرتبه دوم استفاده  

مؤلفه روی  بر  تائیدی  عاملی  تحلیل  بعد  اجرای  های 
شکل   رفتاری را    2و  شده  استاندارد  عاملی  بارهای 

 دهد. نشان می
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 نتایج تحلیل عاملی تائیدی بعد رفتاری   3  جدول 

 شاخص مولفه
 بارعاملی

)ضریب 
 استاندارد(

 tضریب 
آلفای 

 کرونباخ 
پایایی  
 ترکیبی 

متوسط واریانس 
 AVEاستخراج شده 

 عقالنیت مومنانه 

 عقالنیت 
 ایمان به خدا 

 صداقت
 تقوی

 درعملاخالص 

0.968 
0.943 

0.968 
0.937 

0.940 

82.762 
35.462 

27.801 
31.946 

44.367 

0.967952 0.975052 0.88664 

 توکل
 فعاالنه

 امانت داری 
 توکل بر خدا 

 شجاعت

0.944 
0.970 

0.932 

39.718 
115.346 
37.594 

0.944584 0.964453 0.90046 

مسئولیت پذیری 
 حرفه ای 

 تعهد کاری 
 پذیری مسئولیت

کار با عشق و  
 عالقه

0.977 
0.959 
0.939 

103.762 
54.830 

37.5941 
0.955728 

 
0.971402 

 
0.91886 

 استعداد کاری 
 مهارت

 هوشیاری
 ابتکار 

0.508 
0.953 

0.961 

4.555 
69.905 

62.611 
0.765327 0.865853 0.69691 

 

شاخص  عاملی  بار  بودن  پایین  به  توجه    با 
فعاالنه،  خودنظارتی» توکل  عامل  از  بار  «  با  مدل  از 

 حذف شد.   0.5عاملی زیر  
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 بارهای عاملی استاندارد شده بعد رفتاری   2  شکل 

 

 های بعد زمینه ای  اعتبارسنجی مؤلفه
مؤلفه بررسی  تحلیل  جهت  از  نیز  ای  زمینه  بعد  های 

استفاده دوم  مرتبه  جدول    عاملی  است.    4شده 

مؤلفه روی  بر  تائیدی  عاملی  تحلیل  اجرای  های  نتایج 
بارهای عاملی استاندارد شده   3و شکل   ای بعد زمینه

 دهد.را نشان می

 
 ای نتایج تحلیل عاملی تائیدی بعد زمینه   4  جدول 

بارعاملی )ضریب   شاخص مولفه
آلفای  tضریب  استاندارد(

 کرونباخ 
پایایی  
 ترکیبی 

متوسط واریانس 
 AVEاستخراج شده

بصیرت  
 انقالبی

 مبارزه با فساد 
 اهمیت به بیت المال

 بصیرت 
تالش برای حفظ  

 های انقالب ارزش

0.965 
0.923 

0.973 
0.969 

75.373 
28.871 

75.366 
73.130 

0.969830 0.977973 0.917386 

 حمایت از تولید خوداتکایی
 خودباوری 

0.946 
0.947 

47.573 
48.015 

0.883841 0.945108 0.895929 

فرهنگ  
 جهادی 

 ناپذیری خستگی
 استکبارستیزی

 سخت کوشی 

0.502 
0.959 

0.950 

4.216 
55.709 

51.172 
0.757746 0.862845 0.691811 
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 ای بارهای عاملی استاندارد شده بعد زمینه   3  شکل 

 

مؤلفه    10بعد،    3در سه سطح با    پژوهش مدل نهایی
که  32و   ایجاد  خبرگان  توسط  زیر    شاخص  شکل  در 

 شده است: نشان داده
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 مدل نهایی پژوهش   4  شکل 

 

 بررسی برازش مدل 
اعتبار   ضریب  از  نیز  ساختاری  مدل  ارزشیابی  جهت 

می استفاده  برای  افزونگی  صفر  باالی  مقادیر  شود. 
شده  دهند که مقادیر مشاهده  این ضریب نشان می

بازسازی اینشده  خوب  و  قدرت اند  مدل  که 
توانایی  پیش مستقل  متغیرهای  و  دارد  بینی روابط را 

ار ضروری برای  بینی متغیر وابسته را دارند. معیپیش
متغیرهای   تعیین  ضریب  ساختاری،  مدل  سنجش 

درون مدل  مکنون  در  تعیین  ضریب  مقادیر  زاست. 
ترتیب    PLSمسیر   به   0.19و    0.33،  0.67را 

کند. جدول توجه، متوسط و ضعیف توصیف میقابل
جدول  شاخص  5 و  مؤلفه  هر  برازش  شاخص    6های 

 دهد:  برازش کل را نشان می
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 ها های برازش مؤلفه شاخص   5  جدول 

 ابعاد 
 متغیر 

 Q2افزونگی    شاخص اعتبار   R2شاخص ضریب تعیین  )مولفه ها( 

 ساختاری 

 سیاست گذاری 
 0.854 0.947361 آینده نگر 

 0.901 0.955575 محوری حق 
 0.856 0.967515 گراییشایسته

 رفتاری 

 0.868 0.985248 عقالنیت مومنانه
 0.821 0.916493 توکل فعاالنه

 پذیریمسئولیت 
 0.860 0.941644 ای حرفه

 0.632 0.918443 استعداد کاری 

 زمینه ای 
 0.876 0.960536 بصیرت انقالبی 

 0.833 0.934396 خوداتکایی 
 0.630 0.919533 فرهنگ جهادی 

 

 برازش سازه اصلی   6  جدول 

 GOFشاخص کلی برازش  Q2شاخص اعتبار افزونگی  R2شاخص ضریب تعیین  متغیر 
 0.83645 0.8952 0.8530 مدیریت جهادی 

 

یعنی   اصلی  سازه  برای  تعیین  ضریب  نتایج،  طبق  بر 
مقدار   در  جهادی  آمده  دست  به    0.8530مدیریت 

می و  اصلی است  سازه  تعیین  ضریب  که  گفت  توان 
و  است  بوده  قبولی  قابل  و  باال  نسبتاً  مقدار 

توانسته مستقل  متغیر  متغیرهای  تغییرات  اند 
خوبی تبیین کنند. مقدار شاخص اعتبار    وابسته را به

مدیریت جهادی مقدار   است   0.8952افزونگی برای 
ب و  مثبت  مقدار  این  چون  است  که  شده  صفر  االی 

می نتیجه  شاخص در  این  که  کرد  استنباط  توان 
می تائید  را  مدل  کلی برازش  شاخص  مقدار  کند. 

قرار   سنجش  مورد  را  مدل  کلی  برازش  که  برازش 
مقدار  می پژوهش  مدل  برای  است   0.83645دهد 

می نشان  مناسبی  که  کامالً  برازش  از  مدل  دهد 
 برخوردار است.  

 گیری بحث و نتیجه 5
زمینه   در  که  تحقیقاتی  با  حاضر  پژوهش  مقایسه  با 
در   و  انجام  اخیر  های  سال  در  جهادی  مدیریت 
نتایج  گردید،  اشاره  آنها  از  برخی  به  تحقیق  پیشینه 

 زیر حاصل شد: 

متغیر سیاست گذاری آینده نگر به عنوان یکی از  
برنامه   های  شاخص  شامل  پژوهش  این  های  یافته 

قانون شناسی،  هدف  نگری    محوری،  آینده  و  مداری 
( سلطانی  تحقیق  با  که  باشد  سازگاری  1393می   )

مدیریت   بر  متغیر  این  که  است  آن  بیانگر  و  دارد 
 جهادی موثر است.

های   یافته  از  یکی  عنوان  به  محوری  حق  متغیر 
مداری و حق  والیتشامل شاخص های    این پژوهش
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طلبی و جلب رضایت خداوند می باشد که با تحقیق  
 سازگاراست. (  1396و همکاران ) زادهترک

متغیر شایسته گرایی به عنوان یکی از یافته های  
پژوهش  ساالری،    این  شایسته  های  شاخص  شامل 

از   گیری  بهره  و  فرآیندها  و  ساختار  سازی  چابک 
شه   تحقیق  با  که  باشد  می  نوین  فناوری 

( سازگاری دارد و به این نکته اشاره دارد  1397بخش)
 دیریت جهادی موثر است.که این متغیر بر م 

یافته   از  یکی  عنوان  به  مومنانه  عقالنیت  متغیر 
پژوهش این  عقالنیت،    های  های  شاخص  شامل 

می   عمل  در  اخالص  و  تقوی  صداقت،  خدا،  به  ایمان 
توکلی) و  عبدی  تحقیق  با  که  سازگار  1395باشد   )

 است.

های   یافته  از  یکی  عنوان  به  فعاالنه  توکل  متغیر 
پژوهش ش  این  توکل  شامل  داری،  امانت  های  اخص 

تحقیق   با  که  باشد  می  شجاعت  و  خدا  به 
که 1395نادعلی) است  آن  بیانگر  و  دارد  سازگاری   )

مدیریت جهادی موثر است.   این متغیر بر 

یکی   عنوان  به  ای  حرفه  پذیری  مسئولیت  متغیر 
پژوهش این  های  یافته  تعهد    از  شاخصهای  شامل 

با   کار  و  پذیری  مسئولیت  می  کاری،  عالقه  و  عشق 
( همکاران  و  باقری  مسلم  تحقیق  با  که  ( 1393باشد 

 سازگار است. 

های   یافته  از  یکی  عنوان  به  دکاری  استعدا متغیر 
شامل شاخص های مهارت و دانش کار،    این پژوهش

شه بخش   که با تحقیق  می باشد  هوشیاری و ابتکار 
( سازگاری دارد و به این نکته اشاره  1397و همکاران)

 که این متغیر بر مدیریت جهادی موثر است. دارد 

متغیر بصیرت انقالبی به عنوان یکی از یافته های  
پژوهش های    این  شاخص  فساد،  شامل  با  مبارزه 

حفظ   برای  تالش  و  بصیرت  المال،  بیت  به  اهمیت 
عسکری   تحقیق  با  که  باشد  می  انقالب  های  ارزش 

 سازگار است. (  1397وزیری)

ن یکی از یافته های این  به عنوا   متغیر خوداتکایی
داخل    پژوهش تولید  از  حمایت  های  شاخص  شامل 

ترک تحقیق  با  که  باشد  می  خودباوری  و  و  زاده 
( این  1396همکاران  تاثیر  موید  و  دارد  سازگاری   )

 متغیر بر مدیریت جهادی است.

متغیر فرهنگ جهادی به عنوان یکی از یافته های  
پژوهش خستگی    این  های  شاخص  ناپذیری،  شامل 

با   که  باشد  می  کوشی  سخت  و  ستیزی  استکبار 
 ( سازگار است. 1393تحقیق قائدعلی )

اهمیت   و  نقش  و  تحقیق  نتایج  به  توجه  با 
و  انتقال  تولید،  امر  در  نیرو  وزارت  تابعه  شرکتهای 
ذیل  پیشنهادی  راهکارهای  کشور،  در  انرژی  توزیع 

 گردد:  ارائه می

آینده و  محوری  برنامه  های  بطور    شاخص  نگری 
ویژه مد نظر مدیران عامل شرکتهای تابعه وزارت نیرو 
قرار گرفته و با برنامه ریزی دقیق آینده نگر در قالب  

انداز   چشم  افق    20سند  در  کشور  و   1404ساله 
هفتم  و  ششم  پنجساله  برنامه  قانون  همچنین 
وزارت   در  ها  برنامه  این  اهداف  تحقق  جهت  کشور، 

 نیرو اقدام نمود .

شرکتهای  با   جزو  شرکتها  این  اینکه  به  عنایت 
متغیر   به  توجه  با  شوند،  می  سوب  مح تخصصی 
و  مدیران  آن،  ذیل  های  شاخص  و  کاری  استعداد 
برخوردار   باالیی  مهارت  و  تخصص  از  باید  کارکنان 
امروز،   پیشرفته  و  رقابتی  دانشی،  دنیای  در  تا  باشند 

ارائه   در  نوآور،  و  خالقانه  اقدامات  با  خدمات بتوانند 
بتوانند   نیز  جهانی  بازار  در  و  باشند  موفق  مردم  به 

 خدمات خود را ارائه نمایند. 

در   ها  پروژه  باالی  مبالغ  و  گستردگی  به  توجه  با 
شرکتهای تابعه وزارت نیرو، متاسفانه همواره در این 
حوزه شاهد مفاسد مالی و حیف و میل بیت المال و 

تا با  لذا  هستیم.  قراردادها  در  بر  انحراف  تمرکز  و  کید 
مدل   اساس  بر  انقالبی  بصیرت  مولفه  های  شاخص 

المال و مبارزه   این پژوهش، از جمله اهمیت به بیت 
با فساد مالی و اقتصادی بویژه در سطح مدیران، می  
همچنین   و  نظارتی  دستگاههای  تقویت  با  بایست 
ارتقاء خود نظارتی، با این پدیده شوم در بدنه وزارت  

 تابعه، با قدرت مبارزه نمود.نیرو و شرکتهای 
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غرب  و  آمریکا  خصمانه  های  تحریم  به  عنایت  با 
دیگر،  سوی  از  و  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه 
نیروی   و  متخصصین  باالی  ظرفیت  و  توانمندی 
مقام  نیرو،  وزارت  تابعه  شرکتهای  در  شاغل  انسانی 
معظم رهبری همواره تاکید بر خودباوری و شعار " ما  

د  " توانیم  باید می  اند  نموده  اعالم  مکرر  و  اند  اشته 
با حمایت از تولید داخل، با تحریم مبارزه نمود. فلذا  
در   را  خودباوری  و  خوداتکایی  تاثیرگذار  متغیر  باید 
سازی   بومی  با  تا  نمود  نهادینه  مذکور  شرکتهای 
و   برق  آب،  صنایع  در  نیاز  مورد  تجهیزات  و  قطعات 

ارا در  را  تحریم  منفی  نقش  خدمت  فاضالب،  ئه 

فرصت   به  را  آن  و  نمود  رنگ  کم  مردم  به  رسانی 
 تبدیل کرد. 

 

 تحقیقات آینده 6
ارائه مدل جامع عوامل مؤثر بر توسعه مدل مدیریت  

 جهادی با رویکرد اسالمی 

راستای   در  جهادی  مدیریت  فرهنگ  مدل  توسعه 
 ارزش های اسالمی و گام دوم انقالب 
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