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 چكيده

و   یاصبب، ، م ا  هیاسببت که ک  یاسبب م تیریبرگرفته از مد یتیریسبب ک مد  کی  ،یجهاد تیریمد

 تیب ریآن با مد یزیاسبببت و وجه مم یاسببب م  تیب ریاصببب،  و مد  ،یآن منط ق با م با  های¬م،لفبه

ذوب اراده ا سبان در  تیو در  ها  یو از خ،دگذشبت   ثاریا ،یم ارزه گر  هیبرجسبته ب،دن رو   ،یاسب م

 یدلف کیبا اسببتفاده از ق ن  یشبب یمایپ -یفیآن ق،صبب   ،هیو شبب  یکاربرد  قیاسببتن  ،ت قح   یهاراده ال

  ییدر ا   ب اسب م  یجهاد  تیریع،امل م،ثر در ق،سبعه مد  ییپژوهش» شبناسبا  نیاسبتن هد  از ا

  یجهاد  تیری فر از خ رگان وصبا    رران مد 25پژوهش را    نیا یاسبتن  م   م، ه آمار  نده«یآ

سب،ا  که ع،امل م،ثر در ق،سبعه   نیدر پاسب  به ا  نمح  ین  ا د¬ادهد  لیقشب   رانیا یمدر ا   ب اسب 

  یرها یرا دررابطه با متغ  ای¬باشبد  فرم مابا  ه  یچه م ندهیآ  ییدر ا   ب اسب م  یجهاد تیریمد

آن اسبت   ا  ریشبده ب یاط عات جمع آور لیو قح   هیقمز ،یو جمع آور  عیو پس از ق،ز هیقه  قیقح 

  یو سببازما    یدو بعد فرد یدارا  ندهیآ  یدر ا   ب اسبب م  یجهاد تیریمد  یکه ع،امل م،ثر در ارق ا

ذکر اسبت اعت ار   انیدو پژوهش آورده شبده اسبتن شبا  نیا ابا  ا  های¬شباخابه و ها¬اسبت که م،لفه

 ییاسبت که فرم مابا  ه از اعت ار باا  نیا  ا  ری( ب93/0)  یبدسبت آمده با اسبتفاده از فرم،  هالسبت

 استن ،رداربرخ

 واژگان كليدي
  یا   ب اس م ،یع،امل سازما  ،یع،امل فرد ،یجهاد تیریمد
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 مقدمه

مم یدر الگو تیریمد  ریانکارناپذ گاهیبا توجه به جا رتت،یپ  یرانیا  -یاـس   یی به ارائه الگوها ازین  ـش

به   یجهاد تیری. مدابدی¬یم  یتراوان تیباشــند، اهم  یاســمم تیریمختلف مد های¬گونه  انگریکه ب

مم تیریگونه مد  نتری¬عنوان مهم مم یجمهور رانیمورد توجه محققان و مد  یاـس بوده   رانیا  یاـس

ــت. ااتات کارا ــ نیچن  ییاس ــازندگ  ای¬وهیش ــت گرید  یعامل  یلیو جنگ تحم  یدر جهاد س  اق یبر اش

مختلف آن بوده اسـت. با توجه به مفهوم   یایچارچو  و زوا نیتدو  یبرا  یدوسـتداران انقم  اسـمم

 نام،  نیبه ا یمقام معظم رهتر ینه چندان دور از سو های¬از سال  یکی  یو نامگذار  یجهاد تیریمد

مختلف را مورد توجه خاص قرار   های¬در عرصـــه  یجهاد  تیریمعظم له مد  شـــود¬یمشـــخ  م

 کیبا   دیوجود دارد که با  یدو عرصه، مشکمت و موانع حاد نیبدان معناست که در ا نی. و ااند¬داده

ر راه پ نیا یمتارز و جهاد تیریمد کمت را از ـس رتتیموانع و مـش مم  ینظام مقدس جمهور  ـش   ی اـس

ــتبرد ــادقاش کار و   اهمانیجهادی    تیری»اگرمدمقام معظم رهتری   ری(. بنابه تعت131:1393،ی)ص

را تیبر علم و درا  یو متتن  یاله  تیتمش با ن د، مـشکمت کـشور در ـش ارهای  یکنون  طیحاکم باـش تـش

 قابل حل است و کشور حرکت رو به جلو را ادامه خواهد داد.«  ،یجهان های¬زِقدرت یختاات آم

 حاکم   ها¬جهادی بر ســازمان تیریتا مد کند¬یم  جا  یکه ضــرورت جامعه ا نکیهر حال ا به

 کرد یرو  نیو ارتقاء ا  ـسازی¬ادهینقاط قوت و عوامل موار در پ گریاز هر زمان د  شی، الزم اـست بباـشد

ــ ــناس ــناخت کات  میرا بش   تیهو  یابیتفکر و باز نیموجود برای حفظ و گســترش ا تیوضــع یو با ش

ــخنهادهای   ــازمان  مس ــده در س ــور، های¬ش انقم  هم آنگونه که در   نیچرا که ا م؛کنی تمش  کش

اس ن  ن،یمراحل آغاز ت بر اـس کل از،یتوانـس ب با خود را به ـش اختارهای متناـس امان دهد،   یـس خاص ـس

ت و با اختارها انقمب نیا دیالزم اـس کار و نهان خود بدردازند تا از   تر¬یـس ته به کارکردهای آـش از گذـش

متوقف  ایحرکت آن کند، و   وانساالرییو خم د چیپ  ـسرعت رو به جلوی انقم  کاـسته نـشود وگرنه در

ــود¬یم ــعه و پ  یجهاد تیریاز حد مد شیب  تیبا توجه به اهم  نی. بنابراش ــد و توس ــرتت یدر رش   ش

ازمان ده  آن  بر محقق ها¬ـس ا نای در تا ـش ناـس عه مد  ییپژوهش به ـش   یجهاد تیریعوامل مؤار بر توـس

 بدردازد.  ندهیآ  یانقم  اسمم یردرمعما

 

 بيان مسئله:
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ــت گران  یادـگاریـ ،یجـهاد  تـیریـمد ــه ـکه در آن، تهاسـ ـــنگ از دوران دـتام و حـماسـ  زیو تجه  هـیسـ
برگرتته از  ییو انجام اقدامات، همه در تضــا هاتیتعال  یزیرو برنامه یو ماد  یانســان  یهاهیســرما
ورت م ینید لیاـص  یهاآموزه ت و مهم  گرتتهیـص ان در اراده  یآن، ذو  اراده  یژگیو  نیتراـس  ی انـس
ـــقاـنه، ترـمانتر  نیبوده و التـته نـماد ا  یاله ــت.    هـیتق  یول اـیامر    یآـگاـهاـنه از ول  یامتزاج ـعاشـ زـمان اسـ

 (30:  1388،  یوعراق  ¬ی)مرتضو

و براســـاس   یاله  یجهت با ارادهو هم  یاز ابزار علم و تناور  یریگبا بهره یجهاد  تیریمد  یعتارت به
تجار  دوران دتام مقدس و   ران،یا  یانقم  اـسمم  یروزی. پپردازدیامور م تیبه تمـش  ،یاله ینقـشه

 اومت مق  یروزیپ  یدر ســ ک کشــور و حت گرید یو عمل یعلم تیروســتاها و صــدهاموتق  یســازندگ
در    یجهاد تیریمد یکارآمد  انگریهمه ب  ،یســتیونیتا دندان مســلک صــه  میاهلل لتنان در برابر رژ حز  

 ت یریزعم کارشـناسـان، مد(. به267:1388و حدائق،  یمیاسـت )عظ دهیچیو پ  نیسـنگ یهاعرصـه
ــتین یعلم تیریاز آن مد  ریغ  یجهاد ــاس ترمول  سـ  ت یریم رح در دانش مد  نیها و قوانکه بر اسـ

اـست،   ( برخورداریاـسمم ای  ی)جهاد یاـضات بیکه از ترک  ت،یرینوم مد  نیـشده اـست. ترق ا  یزیرهیاپ

ــت ـکه متـنا  نیم لق در ا  تـیریـبا ـمد ــی  نـظام  را  ¬آن  یاسـ ــمم م  ارزشـ ــازدیاسـ ــو   سـ   ی )مرتضـ
ازمان  یتیریمصـداق مد  یجهاد تیری(.در واقع مد311:1388،یوعراق ت که در آن، ترهنگ ـس   ی اـس

ــتا ــکل پ  قتحق  یدر راس ــازمان ش ــازمان ن داکردهیاهداف س ــت و اهداف س و  ازهایدر جهت ن  زیاس
 قرار دارند.  ی یمح  یهاارزش

 ی و ترد   یعموم  شیآسا  نیو تام تیاـستقرار نظم و امن  ران،یا  یاـسمم  یجمهور  یانقم  اـسمم  هدف
باشدکه با توجه    یم  یدر چهارچو  قانون اـساس  یانقم  اـسمم  یاز دـستاوردها یو پاـسدار  یو نگهتان

ــتره، تنوم و پ و  دات ـیدغدغه وجود دارد که مـقابـله با تـهد  نیروزاتزون جرائم، همواره ا یدگـیچیبه گسـ

  یجهاد تیریمد دبای¬یاسـاس م نیاسـت و بر ا  یجهاد  یعزم ازمندین ندهیدر حال و آ  ندهیجرائم تزا
 ر یدر دهه اخ یانقمب ینهادها ریهمانند ـسا زین  یدر انقم  اـسمم تیریـستک مد  نیاعمال گردد که ا

 ی عال رانیمد  یسازمان از سو یو اعتم  ـشرتتیپ  ینـستت به گذـشته داـشته و در راـستا  یرـشد روزاتزون
 ن یا  یو ااربخشــ ییکه باعث ارتقاء کارآ  یچنانچه عوامل  یعیبه کار گرتته شــده اســت. که به طور طت

  ی مختلف انقم  اسمم   های¬الزمه را در بخش ریأاستک ت  نینشود، ا ییاست شناسا یتیریستک مد
ت و بنابرا تت به   نیا  نینخواهد داـش ته که نـس وم محقق را بر آن داـش اءموـض ا احـص ناـس عوامل    ییوـش

 . دیاقدام نما ندهیآ ییدر انقم  اسمم یجهاد تیریمؤار بر توسعه مد

 پيشينه پژوهش



        207یا   ب اس م  ندهیدر آ  یجهاد   تیریع،امل م،ثر در ق،سعه مد

ــماع مدیم یآقا - ــال در پا 1393در یکوپائ یش ــا انیس ــناس ابعاد   نییو تت یینامه خود با عنوان ش

تفاده از نظر  یجهاد تیریمد ازهیبا اـس مم  ادیداده بن  یـس گاه آزاد اـس  ن یواحد تهران مرکز به ا  یدردانـش

ــ جهینت ــت که: مد  دهیرس ــل یدارا  یجهاد تیریاس و  ،یتردارزش، نگرش و رتتار در بعد  یابعاد اص

. ـسد   ـشوندیم  میتقـس  یترع یهاکه خود به مقوله  باـشدیم  یدر بعد ـسازمان  ندیراترهنگ، ـساختار و ت

ــتـبه  جیـبا توـجه ـبه نـتا ــرادسـ ــرایط ـمداخـله  ،یمقوـله محور  ،یعلّ  طیآـمده شـ گر و زمیـنه، راهتردـها، شـ

 . انداستخراج گردیده ادیداده بن هیبه روش نظر یجهاد تیریپیامدهای مد

  ی نامه خود با عنوان بررس  انیدر دانشگاه اصفهان در پا1392در سال   یخواجه نادر یمـص ف یآقا -

د  یالگو  نییو تت اد  تـیریـم ذارانـیاز منظر بن  یجـه ا  انـگ ادـه ــمم  ینـه دل   یانقم  اسـ ارچو  ـم در ـچ

ــازمان ها ــ جهینت  نیبه ا  یمکنز   7S  نیتحول آتر  یس ــت که در مد  دهیرس عوامل    یجهاد تیریاس

و نقش   تیاهم  نیباالتر  بیبه ترت   یمکنز   7Sاز مدل   یانـسان  یرویو ن  ـستمیمـشتر،، ـس  یاارزش ه

 . اند¬داشته  یانقم  اسمم یگذاران نهادها انیرا از نظر بن

در    یجهاد تیرینامه خو با عنوان اصـول مد انیدر پا 1392اصـل در سـال   ییعتداهلل رضـا یآقا -

ــ جهینت  نیبه ا  ات یقرآن و روا و  ها¬یژگیو و  ات یواجد خصــوصــ  یجهاد تیریاســت که: مد دهیرس

اصــول در ب ن  نی. ادینما  فایا اســاســی نقش ها¬ســازمان تیدر موتق  تواند¬یاســت که م یاصــول

تورها، تو ط پ  های¬وهینظرها و ـش  ها،¬هیـصدـس ده توـس وایبه کار گرتته ـش ور و وجود   ن،ید  انیـش حـض

 داشته است.  ینیع

ــال    یموذن جام  یمحـمد هاد یآقا -  ت یـریو مد  تیـریمد  تـیفیبا عنوان ک  یدر مـقاله ا 1382در سـ

 ی ابیدـست  یچارچو  برا کیم لو  با ارائه نمونه   یدر موـضوم پل  یتامل  ،یدر انقم  اـسمم  تیفیک

وجدان    ت،یاحساس مسئول ،یمدار فیتکل ،ییترهنگ خداجو  دیاست که با دهیرس جهینت نیبه آن، به ا

ترهنگ و اخمق کار همه ـسازمان  یو ذات  نهینهاد ،ـشخـصی کار از  ـسازمان کار  بودن  تر¬و مهم یکار

 . دیو ملت بدست آ تیم لو  اسمم، قرآن، وال  یس یراه پل  نیگردد تا از ا  یانقم  اسمم  ژهیبه و

 هابندي پيشينهجمع

مدیریت، جهاد، گفتمان وترهنگ جهادی  های گردآوری وتهیه شـــده به موضـــوعاتی چون  پیشـــینه
ازمانی در ارتقاء مدیریت  درآراءدینی و امنیت از دیدگاه قرآن پرداخته ولیکن به عوامل مؤار تردی و ـس

 .جهادی در انقم  اسممیی آینده پرداخته نشده است



208             33، ش  99قابستان  ،  9فا نامه ع می ب پژوهشی ا   ب اس می، س 

 هاي تحقيق:اهداف، سواالت و فرضيه -

ــایی عوامل موار بر ارتقا - ــناس ــلی مقاله، ش ــممیی آینده هدف اص ء مدیریت جهادی در انقم  اس
ــایی عواـمل تردی موار بر ارتـقاء ـمدیرـیت جـهادی در    -1واـهداف ترعی پژوهش عـتارتـنداز:   ـــناسـ شـ

شـــناســـایی عوامل ســـازمانی موار بر ارتقاء مدیریت جهادی در انقم    -2انقم  اســـممی آینده 
 اسممیی آینده. 

ت از: عوامل م - لی پژوهش عتارتـس ؤال اـص ممی آینده ـس وار در ارتقاء مدیریت جهادی در انقم  اـس
 کدامند؟

ــؤاالت ترعی پژوهش نیز عـتارتـند از عواـمل تردی موار بر ارتـقاء ـمدیرـیت جـهادی در انقم     -1و سـ
عوامل سـازمانی موار بر ارتقاء مدیریت جهادی در انقم  اسـممی آینده  -2اسـممی آینده کدامند؟ 

 کدامند؟

ایان ذکر   ایی عوامل مؤار بر ارتقاء  ـش ناـس دد ـش اتی و درـص ت با توجه به اینکه تحقیق از نوم اکتـش اـس
 مدیریت جهادی در انقم  اسممی آینده است، بنابراین پژوهش حاضر تاقد ترضیه است

 ادبيات و مبانی نظري پژوهش:

 تعاریف مدیریت:

ت و مدیر یعنی اداره کننده م تاعل از مصـدر اداره بر معنای لغوی مدیریت »اداره کردن « اـس ، که اـس
هر یا . .  تگاه، اداره، ـش د. پ  مدیر یعنی گرداننده و مدیریت یعنی گرداندن یک دـس وزن اقامه می باـش
. ، در جهت هدف خاص خودش. از مدیریت تعاریف متعددی ارائه شــده اســت و عمدتا آن را شــامل 

اند، اما با توجه به نترل و نظارت« دانســته»برنامه ریزی، ســازماندهی، کارگزینی، هدایت و رهتری، ک
تحوالت چندســـاله اخیر و نظر به اینکه توجه به اخمقیات و منابع انســـانی در مدیریت امروز جایگاه 

رایط حاـضر، مناـسب د. از نگاه  تر به نظر میخاـصی پیدا کرده اـست، تعریف زیر برای مدیریت در ـش رـس
احتنظران، مدیریت ترکیتی از علم ب می برخی ـص د، که در  و هنر برای پدید آوردن محی ی مناـس باـش

ــاز امکاندذیر می ــکل دادن به ترایندی کارسـ گردد و آن همفکری و همکاری با دیگران به منظور شـ
ــه خدمات یا کاالهایی قابل رقابت، ــتفاده بهینه از منابع، برای عرض جهت جلب    همچنین طی آن، اس

 (. 4:  1384یابد )سرشت،  میبروز هرگونه عواقب نام لو  تحققها، با پرهیز از رضایت متقاضیان آن

مدیریت، ســازماندهی و بســیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل اســت که برای دســتیابی به اهداف 
ــورت می مورد قتول صـ ــی  ارزشـ نظـام  اســــاس  بر  و  انی  پنج محور ســــازـم تعریف  این   . گیرد 

 (5:1976دارد:)کارلیسل،

 مدیریت یک ترایند است .                                     

 مفهوم نهفته مدیریت، هدایت تشکیمت انسانی است. 
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 مدیریت مؤار، تصمیمات مناسب می گیرد و به نتایج م لو  می رسد .    

 کارا، به تخصی  و مصرف مدبرانه منابع گویند .  مدیریت

 دارد .  مدیریت بر تعالیتهای هدتدار تمرکز

ــت که مدیریت، حوزه ــوعی متعددی مانند مدیریت جنگ وترماندهی  التته باید در نظر داش های موض

ــرف،   "جـنگ  ـمدیرـیت علم، ـمدیرـیت اتـکار عمومی، ـمدیرـیت تحقیـقات، ـمدیرـیت تحول، ـمدیرـیت مصـ
ریت آموزش، مدیریت ـسیاـسی وراهتردی ومدیانـسانی، مدیریتمدیریت ـشورایی، مدیریت منابع ونیروی

 (. 96:1393گیرد) رشیدزاده ،ترهنگی را در برمی

اته می ود، یعنی اـسمم درباره این در رویکرد اـسممی، وقتی پـسوند اـسممی به مدیریت اـض مدیریت ـش
های  چه محتوا و سـفارشـی دارد؟ آیا شـیوه بکارگیری منابع انسـانی و امکانات مادی، برگرتته ازآموزه

ه متاار از نظام ارزشی اسمم است، مدیریت اسممی است؟ آیا مدیریت اسممی برای نیل به اهداتی ک
ت؟ ابعاد، مولفه ممی اـس تکی از مدیریت اـس ه با هاو ویژگیجهادی ـس تک در مقایـس های متمایز این ـس

تک وال ـس خ به این ـس ها ومانند آن، گامی موار درجهت در، ماهیت  های جاری مدیریت کدامند؟ پاـس
من وموانع، متتنی بر ترهنگ جهادی جهت  مدیریت جهادی اـست، مد یریت کارآمد وموار درمقابل دـش

ــیدن به آرمان ــب اقتدارو رس ــیدزاده  کس ــت.)رش ــمول عنایات الهی اس های مادی ومعنوی، که مش
،27:1393) 

 مفهوم وماهیت مدیریت از منظر امام خامنه ای )مدظله العالی(

عنایی دارد وامر مدیریت کشــور، جزء متون موضــوم مدیریت با تشــکیل حکومت و امروالیت پیوند م
( به تعتیر دیگر مدیریت متاار از نظام ارزشــی حاکم بر 18/02/1375اصــلی دین اســت)بیانات ، 

یدن به  ازمان جهت رـس ت برای چگونگی اداره ، هدایت و تعالی ـس ی اـس ت . مدیریت دانـش ازمان اـس ـس

ایج م لو  و ــت ـکه علم وهنر ـبه ـکارگیری    "ـمدیر"نـت ــی اسـ  هم اتزای دیگران را برای انـجام کسـ
 ماموریت ها بر اساس موازین دارد. 

ــامــه  نــظــارت،  مــدیــریــت،...بــه بــرن ــراف،  جــهــتاشــ هــدف  دهــیریــزی،  کــردن  مــعــیــنو 

مسـئولیتی اسـت که قانون ،موازین پاسـخ گویی آن را مشـخ  "( و26/09/1383نیازدارد.)بیانات،
 (22/02/1382) بیانات ، "ید پاسخ گو باشد. نموده است وهرک  به اندازه حوزه اختیارات ،با
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مدیریت، یک امر اجرایی اســت ونه شــورایی. مدیریت یک امر اجرایی اســت ما دراوایل انقم  ،به "
رتتیم حتی این در جاهایی از قانون اـساـسی هم منعک  ـشده اـست ،علتش  طرف مدیریت ـشورایی می

های تردی ل مه خورده بود وما همه ل مه یتهم این بود که در رژیم گذشــته کشــور حقیقتا از مدیر
رتتیم اما در عمل معلوم ـشد که مدیریت ـشورایی  خورده بودیم . ما واقعا به ـسمت مدیریت ـشورایی می

تواند همفکری کند ،قانون بگذارد ،مصــوبه بگذارد دهد وکاتی نیســت .مجموعه میاصــم جوا  نمی
ـــیه بکـند ،ـیا ـیک مجری را الزام کـند ،اـما تواـند ـمدیرـیت واجرا کـند. ...بـنده هیچ اعتـقادی ـبه نمی  ،توصـ

ورایی بودن مدیریت اجرایی   ت  –ـش تر ناظر به مدیریت اجرایی اـس ا مدیریت هم بیـش اـس ندارم  –که اـس

 (04/12/1377) بیانات   "کند. های مابه کلی این را رد می،تجربه

 مدیریت جهادي 

که آاار متار، آن در ترازهایی از دوران دتام یای اســت همزاد انقم  اســمممدیریت جهادی، مقوله
ه از ویژگی دی ـک ــت؛ ترایـن دا کرده اسـ دس ظهور و بروز پـی ـــت  آن، ادای تکلیف و مـق ای برجسـ ـه

ــکیل، حفظ و تحکیم پایههم ــتایی با ارادا الهی در جهت تش ــمم نا  راس های حکومتی برآمده از اس
ت. مدیریت جهادی، یادگاری اـس ه که در  ت گرانمحمدی )ص( بوده اـس نگ از دوران دتام و حماـس ـس

ــرـماـیه ــانی و ـمادی و برـناـمهآن، تهـیه و تجهیز سـ ـها و انـجام اـقداـمات، هـمه در  ریزی تـعالـیتـهای انسـ
ت و مهمهای اصـیل دینی صـورت میتضـایی برگرتته از آموزه ترین ویژگی آن، ذو  ارادا گرتته اـس

امتزاج عاشــقانه، ترمانتری آگاهانه از ولی امر یا ولی تقیه   انســان در ارادا الهی بوده و التته نماد این
 (. ۱۳۸۸زمان است. )مرتضوی و عراقی،  

جمعی، متتنی بر متارزه نه ـصرتا  در عرـص  نظامی؛ بلکه های دـستهعلم و هنر رهتری و واپایش تعالیت
راهتردی و  های علمی، سـیاسـی، اقتصـادی، ترهنگی و... برای دسـتیابی به اهدافدر تمامی عرصـه

بایســت با یک مدیریت می  کمن یک ســامانه و رتع موانعی که در رســیدن به آن وجود دارد. و الزاما 
ت.   ممی برداـش رتت نظام مقدس جمهوری اـس ر راه پیـش کمت را از ـس متارز و جهادی این موانع و مـش

های رزه در تمام عرصـــههای اتراد، متتنی بر متاتمش بی وقفه در به کارگیری مؤار و کنترل تعالیت
ی، اقتصـادی و.... با نیت الهی، جهت نیل به اهداف واالی جامعه و رتع موانع  یاـس علمی، ترهنگی، ـس

 (1393موجود، »مدیریت جهادی« نام دارد.)کریم زاده ،

 پيشينه مدیریت جهادي -

م، که ـسیزده توان درمتارزه ونهـضت عظیم انقمبی ـصدر اـسمترین ـسابقه مدیریت جهادی را میـشفاف
ــمم را درمـکه اعمم  ــول ـخدا)ص(، تفکر توحـید و اسـ ــان داد :ـکه رسـ ــال ـبه طول انـجامـید، نشـ سـ
ترمودندودـشمنان درمقابل آن صف آرایی کردند، وپیامتر با نیرو وگرتتن از عناصر مومن این نهضت را 

د. بعد از پیامتر )صلی ی بسیار هوشمندانه، قوی وپیشرو را درمکه به وجود آورسازماندهی و یک متارزه
لم( دردوران حکومت علوی وـسد  تا زمان امام مجتتی )م( وخمتت آن بزرگوار که  اهلل علیه وآله وـس

 تقریتا شش ماه طول کشید ادامه پیدا کرد. 
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ازش   تیز وـس مم نا ، ظلم ـس مم ( که اـس مدیریت جهادی درهمه دوران حیات ائمه اطهار )علیهم الـس
به دور از قدرت و حکومت اسممی جریان داشته، دارای سابقه است ودرتقابل  ناپذیر ،درـشکل نهـضت و

ایر مدیریت ی بوده با ـس یاـس ممی به حکومت ونظام ـس ها به دنتال تتدیل نهضـت تکری وترهنگ اـس
 است . 

ممی ایران  ه بنیانگذار جمهوری اـس یره واندیـش ر متارزات انقم  اـسممی، مدیریت جهادی درـس درعـص
ــه1342د از نیـمه خردا ـهای والـیت ، تجلی ـیاـتت وـبا اهتـمام عملی ـمدیران مـجاـهد ـبه ـتدابیر و اـندیشـ

 تقیه، مدیریت جهادی متناسب با شرایط درمسیر رشد قرار گرتت . 

ا رژیم منحوس پهلوی از حلقوم اـمام خمینی)رحـمت اهلل علـیه (  ابـله ـب در روزـگار ـما هم، وقتی ـندای مـق
ال   ان درـس د. پیش از امام هم، التته جهاد به ـصورت    بیرون 1341وهمکاران ایـش روم ـش آمد، جهاد ـش

ی امام ـشروم ـشد، جهاد اهمیت  محدود وپراکنده وجود داـشت که حائز اهمیت نتود. هنگامی که متارزه
ید. بعد از آن هم، تا به پیدا کرد تا این که به مرحله ممی رـس ی پیروزی خود، یعنی پیروزی انقم  اـس

 (. 20/03/1375هاد بوده است. چون ما دشمن داریم)بیانات ،امروز دراین کشور ج

ت که از جمله مصـادیق آن دین مداری، ایثار و از محوری، والیتترهنگ جهادی یک مفهوم کلی اـس
 پذیری است. پذیری، خودباوری، پویایی و مأموریتمداری، انع افگرایی، ارزشخودگذشتگی، مردم

های آن از مفهوم ممی، ترهنگ و مدیریت جهادی و شــاخصــهبعد از پیروزی انقم  شــکوهمند اســ
ات گرتته و پایه ی اـسممی و انقمبی نـش ت. پیام تاریخی امام خمینی  جهاد و نظام ارزـش ده اـس ریزی ـش

ور 1358خرداد   26)ره( در   ازندگی و تعالیت مدیریت جهادی در کـش ورانگیز جهاد ـس ، آغاز حرکتِ ـش
ی خدمات بسـیار ارزنده،  در جهاد و با مدیریت جهادی، ضـمن ارائههای پُرشـتا  مردم  اسـت. تعالیت

رعتاارات زیادی برجای گذاـشت و به ترده و عمیقی به دـست    ـس مـشکمتی را برطرف کرد و نفوذ گـس
ایت بر آورد که هم تاییان در همه حال، با لتخند رـض ممی، روـس ور اـس تاهای کـش ر روـس راـس اینک در ـس

های امام خمینی )ره( و واقعیت وجودی جهاد ـسازندگی یند. با تحلیل پیامگولب، از جهاد ـسازندگی می
ــال  ــازندگی و مدیریت آن پدیدههای اولیه، متوجه میدر س ــویم که کار جهاد س ترد،  ای منحصــربهش

 سابقه است. تاریخی و کم

اعی مدیریت جهادی در واقع سـتکی برخاسـته از تفکر بومی و متناسـب با مقتضـیات ترهنگی و اجتم
ماـست که ـشاید در مکاتب دیگر، مدیریت هم تعالیم مـشابهی داـشته باـشد، لیکن این تعالیم تکنیکی و 
تجربی اـست؛ یعنی ـشیوه و روش و مدل کار اـست که در جوامع انـسانی تفاوت چندانی با هم ندارد، اما 

های متفاوت، رهنگها در تهای مختلفی دارند و شدت و ضعف اار آنها، کاراییهر کدام از این ستک
ــوعیت دارد و آن روح حاکم کند. در ترهنگ ما، روحی حاکم بر این تکنیکترق می ــت که موض هاس
ات و بررـسی-ی بومی ایرانینـسخه ت که باید بدان توجه نمود و در مقایـس ها، از این نکته اـسممی اـس

 (1386غفلت نکرد.) زارم،  
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ــت و همین ـمدیرـیت در  دـتامـمدیریتی ـکه در دوران دوران  ــد، ـمدیرـیت جـهادی اسـ مـقدس اعـمال شـ
های اخیر مورد تأکید رهتری قرار گرتته اـست. اـص مح مدیریت جهادی از دو جزء »مدیریت« و ـسال 

 »جهاد« تشکیل شده است. در ابتدا این دو واژه را باید تعریف کرد. 

لهی ومتتنی برعلم و درایت ،درشـرایط  مدیریت جهادی، مدیریت جهادی یا همان کار وتمش با نیت ا
ت  ور اـس رایط دیگر ،جهت تداوم حرکت رو به جلو کـش ارهای ختائث آمیز قدرت های جهانی ودرـش تـش

 و جویی متارزه ترهنگ و روحیه نوعی را جهادی مدیریت انقم ، معظم ( رهتر23/10/92.)بیانات. 
 مصـداق های ما ملی  اسـممی ترهنگ در که معنایی می کنند؛  تفسـیر و معنا کنشـگری آگاهانه،

ــمرد.   توان آن می برای تراوانی  جهاد، ترمایند: » معیار می زمینه این در رهتری معظم مقام برش

یر مـش ت؛ جنگ میدان و ـش ت چیزی همان جهاد معیار نیـس ی زبان در امروز که اـس  کلمه در ما تارـس

 همان یا جهادی مدیریت رهتری »اگر معظم مقام تعتیر به ( بنا1383بیانات، دارد «) وجود متارزه

د، حاکم درایت و علم بر متتنی و الهی نیت با تمش و کار کمت  باـش ور مـش رایط در کـش  کنونی ـش

ارهای ت حل قابل قدرت های جهانی، آمیزِ ختاات تـش ور و اـس  خواهد ادامه را جلو به رو حرکت کـش

 (1392 بیانات، داد«)

های مدیریت جهادی پرداخته ـسالیان اخیر، در مجامع مختلف به تتیین ـشاخـصهرهتر معظم انقم  در  
اند. در نمودار زیر، ده ـشاخـصه های این نوم مدیریت را بیان ترمودههای گوناگون، ویژگیو به مناـستت

 . مدیریت جهادی در بیان رهتری، اشاره می گردد
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 مدیریت جهادی از دیدگاه مقام معظم رهتری)مدظله العالی(    هایویژگی

 خدمت با نیت الهی -1

 تخص ، علم و درایت  -2 

 تداوم و استقامت در کار -3 

 منت شوق خدمت و روحیه خدمتگزاری بی -4 

 پذیری و سرعت عمل  انع اف -5 

 ها در مدیریت اعتماد به جوان -6 

 اعتماد به نف  و خودباوری -7 

 ابتکار عمل و خمقیت  -8

 کارگروهی و مشارکت اجتماعی -9

 توجه ویژه به محرومین و مستضعفین -10

 پرهیز از تساد و مراقتت از انحراف   -11 

 توجه به کیفیت و قانونمندی  -12 

ــک موتقیت این مدیریت در میدانبی ــایهها و عرصــهش نف ، ایجاد روابط ی اعتمادبهی کاری در س
انـسانی، معاـشرت و مـشاورت، پیـشگامی در کارها، دوری از ـصفات زـشت نفـسانی همچون   یـصمیمانه

ـــندی و اتزون خواهی،  اخمص در عـمل،  دوری از مـنت نـهادن و دوری از ـجدایی از مردم و خودپسـ
ــت که در محیط جهادی،  در طول دوران عمر جهاد   ــممی اس ــئون مدیریت اس دیگر اخمقیات و ش

ـسان دهای انقمبی، به برکت انقم  اـسممی، رعایت و به کار گرتته ـشده و بدینـسازندگی و دیگر نها
ها زودتر حاـصل ـشده و پیـشرتت و توـسعه و رتاه محقق گـشته اـست و در  ها مـضاعف و موتقیتتمش
ور عزیزمان به ی راه نیز میادامه د، مورد توجه قرار گیرد تا کـش الکین این مقـص ط دیگر ـس بایـست توـس

 (24/10/1392های مختلف به ویزه ترهنگ و اقتصاد نائل آید . )بیانات ،ایی در عرصهاوج شکوت

 اهداف مدیریت جهادي   -
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ـــتک م لو  ـمدیریتی برای     ـمدیرـیت جـهادی در منظوـمه تکری ترـماـندهی معظم ـکل قوا درحکم سـ
انقم  اـسممی را های  های الزم برای تحقق اهداف وآرمان، رویکردی که قابلیتنظام اـسممی اـست

هایی است که از یک نظام مدیریتی کارآمد اسممی انتظار داریم. ها وارزشدارا بوده و واجد آن توانایی
ممی نظیر  تی نظام جمهوری اـس ناد باالدـس تک مدیریت درتعامل وهماهنگی کامل با الگو واـس این ـس

اسـت. دراین دیدگاه، سـتک  وایرانی پیشـرتت م رح شـده سـند چشـم انداز توسـعه والگوی اسـممی
ــت ـکه تحقق آرـمانـها و اـهداف بلـند ـمدت نـظام  ـمدیرـیت جـهادی هـمان ـکارگزار اجرایی ـکارآـمدی اسـ
ــممی والتزام عملی همه ــاختار اداری و اجرایی نظام اس ــتک برس ــممی درگرو حاکمیت این س ی  اس

رین اهداتی که مارا به ت مـسئوالن نظام به آن واهتمام جدی درجهت تحقق آن است، دراین راستا مهم
 خواند عتارتنداز: مدیریت جهادی تر می

 کسب اقتدار ملی .  -1

 های مهم کشور. بکارگیری ظرتیت -2

 ساخت دولت اسممی .  -3

 درس آموزی وعترت از کارکرد مدیریت .  -4

 کاهش تاصله رشد وپیشرتت با رقتای جهانی .  -5

 تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز.  -6

 مسائل گوناگون. عتور از انتاشت مشکمت و -7

 مقابله با تشارهای قدرت سل ه گر.  -8

 های انقم  اسممی  ها وآرمانتداوم ارزش -9

 حل مشکمت کشور-10

 (186:1393اقتضای اقتصاد مقاومتی )رشیدزاده ،-11

 ي                                                                           هاي مدیریت جهادابعاد و مؤلفه

ـشود از الگوی خاـصی اـستفاده گردد. در این های مدیریت جهادی، ـسعی میبرای تتیین ابعاد و مؤلفه   
ترد را ـشکل ترتیب اولویت، بر یکدیگر اار گذاـشته و نهایتا  رتتار  ـشده، بهالگو، ـسه حوزا ادراکی ـشناخته

 (. 8:  1380:)رضائیان، گردددهند که به شرح زیر معرتی میمی

 الف : بعد ساختاري 
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ت     دامحوری، والـی ت، نومـخ داـل داری، ـع داری، تقوا و دیـن دهـم آیـن ــتی،  لدوسـ اـم تـک گرایی،  نگری، 
تعلم اوری، تحول محوری، مشـــارـک اری، خودـب دان ـک دی، وـج انونمـن ـق ذیری،  ت و ـپ اـع قـن ذیری،  ـپ

ــایســتهجویی، خدمت به مردم، مشــورت صــرته ــاالری،  پذیر، روحی  مردمی، نوآوری و خمقیت، ش س
 شناسی، روحی  توکل و .... ها، دشمنکردن ارزشنهادینه

 ب: بعد رفتاري

نگری و ای، وجود نظام تکری، ژرفنگری و نگرش سـامانهاحسـاس مسـئولیت، هوش باال، جامع      
گیری صــحیک در  داری، جهتتکری و مشــورت، کارجهادی، مردمهمبینی امور، عرضــ  اتکار،  عمیق

ــرمای   بندی امور، هدتمندی و هوشــمندی در امور، نگاه بلندکار، اولویت مدت در کار، توجه ویژه به س
 انسانی، ترکیب سه مقول  عقمنیت، معنویت، عدالت و ... 

 اي ج: بعد زمينه

ــرعت عمل، عیباعتمادبهتواضــع و تروتنی متعادل،      ــی، پایتندی به ضــوابط به جای  نف ، س پوش
های خود، ســع  صــدر، نظم در کارها، خمقیت و ابتکار، ارتتاط ســاده و صــریک، روابط، عمل به وعده

تگیخوش ی، خـس ناـس گامی در خودـش حیک از بیترویی، وقار و متانت، پیـش تفادا ـص المال،  ناپذیری، اـس
ار مجموعـه،  زیر  بر  بهرهنظــارت  ویژگیتفــای  از  برخی  ــرح  شـ و...  ــت:  وری  اســ قرار  این  از  هـا 

 (  26،1386)بیدخوری: 

 الزامات تحقق مدیریت جهادي  -

های مختلفی وجود دارد  گیری ســتک و الگوی مدیریت جهادی نیز نگاهدر راب ه با تحقق و شــکل   
دند که تحقق مدیریت جهادی  نظران معتقشود؛ برخی از صاحبمی  که به دو مورد از این نظرات اشاره

برای دسـتیابی به   Bبه  Aمسـتلزم طی گذارهای متفاوتی به شـرح زیر اسـت: )گذار برای حرکت از 
رری مند و برای تولید قدرت ـض ولی که آن را ارزـش دانیم(. برخی دیگر نیز معتقدند که تحقق می محـص

ـــکل ــرای ی از جمـله رهتر جـهادیو شـ ، ـمدیران جـهادی و محیط گیری ـمدیرـیت جـهادی ـبه وجود شـ
ده  ر نـش ت علمی منتـش ـس ایی،  نـش ت. )رـض رح زیر در  1393جهادی نیازمند اـس یحاتی به ـش ( که توـض

 راب ه با هر نگاه ارائه خواهدشد: 

 الف نگاه اول:

گذار از هنجار دینی به هنجار و ارزش اجتماعی؛ برای این امر، الزم است که هنجارهای اجتماعی -  1
تخراج نمود و معیارهای رتتاری را در ـس ک جامعه متتنی بر ارزشرا از هنجارهای دی های دینی  نی اـس

 بنا نهاد؛ در این صورت است که ترهنگ غالب در جامعه ترهنگ الهی و جهادی خواهد شد. 
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های مدیریت ایدهگیری مدیریت جهادی الزم اســت کهگذار تتدیل ایده به ســتک، برای شــکل-2
ها  ای مدیریت جهادی را از حال ایدا صرف خارج نمود و آنهای اندیشهنیانجهادی، یا به بیان دیگر ب

ـــتک ــت ـکه هـمه را ـبه سـ ـهای ـکاربردی برای ادارا ـجامـعه تـتدـیل کرد. الزـم  تحقق این مهم این اسـ
که در  ربط در این موـضوم، به دنتال این امر باـشند و تحقق آن را م الته کنند. درحالیهای ذیدـستگاه

ــرایط کنو ــوردر برابر این مهم مـقاوـمتشـ کنـند. این می  نی برخی از نـهادـهای متولی ـمدیرـیت در کشـ
 (.  69:1393گیری مدیریت جهادی است)عصاریان نژاد، شرایط مانع تحقق شکل

گیری انقم   گیری و ایجاد ـستک مدیریت جهادی در بدو ـشکلگذار از تجربه به علم، برای ـشکل-3
مقدس کار علمی و دانشــگاهی خاصــی انجام نشــده بود؛ بلکه صــرتا  تحت تأایر و بعد از دوران دتام 

خت دتام  کل گرتت و در دوران ـس ورت تجربی ـش ل از انقم  به ـص ی حاـص ای ترهنگی و ارزـش تـض
ــترین کارکردهای   ــاس بیش ــد. براین اس ــأ توتیقات زیادی ش مقدس و به تدریج تکامل یاتت و منش

ـسازی نـشده اـست. با گذـشت بیش ناـشی ـشده و به ـصورت علمی پیاده  تأایرگذار از این ـستک، از تجربه
ای های علمی و آموزـشی، تمش قابل ممحظهها و مؤـسـسهدهه از عمر نظام تا کنون دردانـشگاهاز ـسه

ت. برای تحقق این  ده اـس تک و الگوی مدیریتی در قالب متاحث علمی نـش برای تتدیل تجار  این ـس
ت که حداقل در گاه  امر الزم اـس ی مدیریت دانـش ت که کرـس ور الزم اـس ات مدیریتی کـش ـس ها و مؤـس

 جهادی تشکیل شود و در هم  ابعاد آن، اقدامات شایسته و درخور انجام شود

ته، مدیریت جهادی هم همانند خیلی از پدیده-4 ته به هـس ته و به گذار از پوـس ته و پوـس ها دارای هـس
ه ــت. ـب اطنی اسـ ارتی دیگر دارای ـظاهر و ـب انمی  رنظعـت ده ترهـنگ و بنـی دـی اطن این ـپ ــد ـب ـهای  رسـ

ه أت گرتته از ارزشاندیـش ت؛ ازاینای نـش رو، برای تحقق مدیریت جهادی الزم های دینی و الهی اـس
ته درونیِ آن که همان ارزش ت که به الی  پنهان و هـس های دینی و الهی و به بیان دیگر ترهنگ اـس

ت ته اـس ایـس ود. ـش تر توجه ـش ت، بیـش ها به مدیریت جهادی از بیرون و ظواهر به که نگاه جهادی اـس
 محتوا و درون آن مع وف شود. 

ــیِ  -5 ــت ـکه مـفاهیم و مـتانیِ ارزشـ ـگذار از مفهوم ـبه ـکارکرد، برای تحقق ـمدیرـیت جـهادی الزم اسـ
ترهنگ جهادی از حالت ذهنی و انتزاعات خارج شـوند و در عرصـ  اجرایی اجتمام تجلی پیدا کرده و 

های مختلف نظام قرار گرتته و به عنوان کرد نمایند تا بیش از پیش مورد اســتقتال دســتگاهایفای کار
هایِ مختلفِ یک ـستک مدیریت اـسممی با برند جمهوری اـسممی به عنوان الگویی کارآمد در عرـصه

 (.   70:1393مدیریتی بروز و ظهور پیدا کنند)عصاریان نژاد،

 ب نگاه دوم:

ادی در صـورتی در یک مجموعه شـکل خواهد گرتت و تحقق پیدا کرد  سـتک یا الگوی مدیریت جه
 که الزمات آن به شرح زیر در آن مجموعه تراهم شود: 



        217یا   ب اس م  ندهیدر آ  یجهاد   تیریع،امل م،ثر در ق،سعه مد

های ای الزم اـست که تردی در رسس، ـضمن توـصیهوجود رهتری جهادی، برای تحقق هر اندیـشه-1
هالزم به منظور پیاده ازی آن اندیـش من هدایت جامعهـس مت مورد بحث    ها، در مقاطع مختلف ـض به ـس

های مادی و معنوی الزم را نیز از آن نـگاه خاص اعمم دارد. مدیریت جـهادی از جمله مواردی حـمایت
أ توتیقات   وار منـش خت و دـش یار ـس رایط بـس ده و در ـش ور پیاده ـش ت که در مقاطع مختلفی در کـش اـس

یک رهتر که به کارآمدی ها به متعددی هم ـشده اـست؛ امّا برای تراگیرـشدن این تفکر در هم  عرـصه
این ـستک باور داـشته باـشد، نیازمند اـست. رهتر معظم انقم  اـسممی در ـشرایط کنونی ـشخـصا  دارای 

های یک مدیر جهادی اـست و این ـستک از مدیریت را کلید رتع خیلی از مـشکمت کـشور  همه ویژگی
های الزم را به ریت نیز توـصیهدانند و برای تراگیر ـشدن این ـستک از مدیمی در مق ع حـساس کنونی
 مردم و مسئوالن دارند. 

وجود مدیران جهادی، هرچند که وجود یک رهتر برای تراگیر شـــدن یک اندیشـــه و تفکر امری  -2
ت؛ امّا یک تفکر زمانی تراگیر روری اـس ود در ـس وح مختلف مدیریتی نیز مدیران به می  الزم و ـض  ـش

ند. به عتارت  ته باـش تک خاص مدیریتی از جمله  ایمان و باور داـش دیگر وجود رهتر برای تحقق یک ـس
تر هم وجود  ـستک مدیریت جهادی الزم اـست؛ امّا کاتی نیـست؛ بلکه الزم اـست مدیران ـس وح پایین

ند و تمش کنند تا در الیه ته باـش تک مورد نظر باور داـش ند که به ـس ته باـش های مختلفی مدیریتی داـش
ناصــر آن ســتک را از رهتر مربوطه دریاتت و آن را با همان معنا و ســازی آن شــوند و عموجب پیاده

ده را محتوا به ـس وح پایین تک یادـش دن ـس تر مدیریتی تـسری و تعمیم داده و از این رهگذر تراگیر ـش
 تضمین کنند. 

بر  سازی یک ستک خاص و یک تفکر در عرص  اجرایی اتزونوجود محیط جهادی، به منظور پیاده-3
ت   وجود رهتر و ت؛ بدیهی اـس روری اـس تر و زمینه نیز امری ـض تای با رهتر، وجود بـس مدیران هم راـس

یع د. وـس کمت متعددی مواجه خواهدـش وم با مـش تر تحقق موـض تر و زمینه را بدون وجود بـس  ترین بـس
های تر از آن را تـضا دانـست. تـضا عتارت اـست از تمام محیط و مجموعه مؤلفهتواند محیط و وـسیعمی

کلکمنی  ت که که ـش ور ما بر این اـس ت. تـص د و اتول یک پدیده اـس دهندا محیطِ تکوین، ظهور، رـش
ــممی همواره دو مؤلف  اول؛ یعنی رهتری جهادی و مدیران  ــرایط مختلف در نظام جمهوری اس در ش

ها و در مقاطعی ـستک مدیریت جهادی اجرایی ـشده اـست جهادی وجود داـشته اـست؛ امّا تقط در مکان
ه ـسوم؛ یعنی تـضای جهادی وجود داـشته اـست و برعک ؛ یعنی با وجود دو مؤلف  اول، کـشور که مؤلف
ســازی ســتک مدیریت ها و مقاطعی که تضــای جهادی وجود نداشــته اســت، عمم  در پیادهدر مکان

 (.  74:1393جهادی توتیقات الزم را نداشته است)عصاریان نژاد،  

 هاي مدیریت جهاديویژگی-

ـشود از مدل خاـصی اـستفاده گردد. در این مدل، ـسه  های مدیریت جهادی، ـسعی میتتیین ویژگیبرای  
ترتیب اولویت، بر یکدیگر اار گذاشـته و نهایتا  رتتار ترد را شـکل  شـده، که بهی ادراکی شـناختهحوزه
 گردد: دهند، معرتی میمی
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ــتی، آیـندهتقوا، ـعداـلت، نومـها: ایـمان و اعتـقاد ـبه آخرت،  ی تـمایمت و گرایشالف( حوزه نگری،  دوسـ
ــارکت، اعتـقاد به والیت تقـیه، گرایش به نظم و تـکامل گرایی، تـمایل به علم و پژوهش، اعتـقاد به مشـ

 قانون و... 

نگری  نگری و نگرش سیستمی، وجود نظام تکری، ژرفی اتکار و ذهنیات: هوش باال، جامع ( حوزه
 تکری و مشورت و... می اتکار، هبینی امور، عرضهو عمیق

پوشی، پایتندی  نف ، سرعت عمل، عیبی رتتار و عینیات: تواضع و تروتنی متعادل، اعتمادبهج( حوزه
ــوابط به جای روابط، عمل به وعده ــعهبه ض ــدر، نظم در کارها، خمقیت و ابتکار،  های خود، س ی ص

 ی امور سازمانی. ناسی، توان ادارهرویی، وقار و متانت، پیشگامی در خودشارتتاط ساده و صریک، خوش

ها نقش اساسی  تواند در موتقیت سازمانهایی است که میمدیریت جهادی واجد خـصوصیات و ویژگی
شــده توســط های به کار گرتتهها، نظرها و شــیوهها در ب ن دســتورها، توصــیهایفا نماید. این ویژگی

ی اســتفاده از آن در ســ وح ســازمانی و پیشــوایان دین حضــور و وجود عینی داشــته اســت، ولی برا
نظران بینی ـصاحبها، نیاز به کار پیـشگامانه و دور از هراس و خودکمها در ـسازمانکاربردی کردن آن

 و عالمان مدیریت و همچنین پژوهش مستمر در این جهت دارد. 

تردهبه کیمتی گـس اختار تـش یع تعالیتی جهاد و دامنهعنوان مثال، ـس های این نهاد، امهها و برنی وـس
سـتک مدیریتی خاصـی را به نام »مدیریت جهادی« در این مجموعه ایجاد نموده اسـت. این نهاد به 

های خاصی برخوردار های دینی و ارزشی ممتاز، از تواناییلحاظ معیارهای علمی مدیریت و نیز ویژگی
 است که عتارتند از: 

 وم تصمیم ارتتاط دارند. گیری مشارکتی توسط اترادی که به موض. تصمیم1

 ی هدایتی و تفویضی دارد و نه دستوری و تحکم. طور عمده جنته. ستک خاص رهتری به2

ــازـمانی ـبه.انعـ اف3 ــب ـبا وـظایف و ـپذیری سـ ــانی، متـناسـ ــاخـتار و نیروی انسـ نحوی ـکه همواره سـ
 های جدید متحول شوند. مأموریت

انی متعهد، متخـص  و ب4 د و ارتقای . برخورداری از نیروی انـس اانگیزه که همواره در یک ترآیند رـش
 اند. علمی و تجربی قرار گرتته

ازمانی برای ابراز نظرات و دیدگاه5 ای باز ـس ها و ابتکارات  ی بروز خمقیتها و برخورد آرا، زمینه. تـض
 (29:1386را در جهاد تراهم ساخته است. )بیدخوری، 

 

 نوع، روش و جامعه آماري تحقيق:
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طور    روشبــه  میکلی  را  رتتــاری  علوم  در  تحقیق  »هــدف  هــای  دو مم،  بــه  توجــه  بــا  توان 
ــرمدو همکاران،ی گردآوری دادهتحقیق«و»نحوه ــیم کرد« )س (. این پژوهش با 78:  1383ها« تقس

عهتوجه به هدف تحقیق از جمله تحقیقات کاربردی می د.این نوم تحقیقات با هدف توـس ی دانش باـش
ــرمد و همکاران ی خاص انجام میکاربردی در یک زمینه ــوند .)س ،(. روش این تحقیق، از 1383ش

رایط یا لحاظ روش گردآوری داده ایی عوامل موار، توصـیف ـش ناـس ی و ـش ها از آن جهت که به بررـس
گیرد. در تحقیقات توصــیفی پردازد، در زمره تحقیقات توصــیفی قرار میهادر شــرایط موجود میپدیده
اتوان ویژگیمی ـج ای  د و ـه ــرـم ابی نمود. )سـ ــی ارزـی ایشـ ه را از طریق روش پیـم الـع ه مورد مـ  مـع

ــاس ـماهـیت و روش گردآوری داده39:1383همـکاران، ــر بر اسـ ابراین پژوهش ـحاضـ ـها، ـیک  ( بـن
ــیفی ــد. جامعهپیمایشــی می -پژوهش توص ــر را پژوهشآماری  یباش ــاحب 25حاض  نظران نفر از ص

کل نیروهای مـسلک، انقم  اـسممی و ـسایر ارگانهای لـشگری در ـستاد مدیریت جهادی  علم  وخترگان 
و کشـوری تشـکیل خواهند داد که با توجه به اینکه جامعه آماری زیر صـد نفر اسـت کلیه اعضـاء به 

 عنوان حجم نمونه پژوهش در نظر گرتته شده اند. 

 تجزیه و تحليل مصاحبه هاي انجام شده:

ایی عوامل موار   ناـس ممیی آینده« هدف از این پژوهش» ـش عه مدیریت جهادی در انقم  اـس در توـس
ــت. حجم نموـنه آـماری این پژوهش را   ــاـحب نظران ـمدیرـیت جـهادی در   25اسـ نفر از خترـگان وصـ

اند. محققین در پاـسخ انقم  اـسممی و ـستاد کل نیروهای مـسلک جمهوری اـسممی ایران تـشکیل داده
عه مدیریت وال که عوامل موار در توـس د؟ ترم  به این ـس جهادی در انقم  اـسممیی آینده چه می باـش

ای را درراب ه با متغیرهای تحقیق تهیه پ  از توزیع و جمع آوری، نـستت به تجزیه و تحلیل  مـصاحته
ایی« و  ناـس ایان ذکر اـست از تکنیک دلفی برای »ـش تفاده از روش دلفی اقدام گردید. ـش اطمعات با اـس

اخ  تفاده میهای یا ر»غربال« مهمترین ـش وم اـس یدن به یک تواتق در یک موـض گردد به عتارت  ـس
ائل  های کـسب دانش گروهی اـست که در تـصمیمدیگر تکنیک دلفی یکی از روش گیری پیرامون مـس
ــر کیفی نیز کاربرد دارد. در پژوهش ــایی ماهیت و عناص ــناس ــاتی دارد و ش های کیفی که جنته اکتش

ــت می ــتـفاده کرد. )احـمدی و همـکاران،  بنـیادین یک پدیده، محور مـ الـعه اسـ توان از این تکنـیک اسـ
8:1378) 

احته رح تجزیه و تحلیل مـص احب نظران حوزه مدیریت جهادی به ـش ده با خترگان و ـص های انجام ـش
 زیر است:  

ه اخـص وال یک متنی بر: آیا ـش ش مورد مندرج در  در ارتتاط با ـس ت و ـش های رتتاری بعد تردی به بیـس
 ل فا  بیان ترمایید.  شود؟جدول خمصه می
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جامعه آماری ضــمن تائید موارد اشــاره شــده در ترم مصــاحته، به موارد دیگری از قتیل جســارت در  
یفتگی وغرور، پرهیز از لذت  هرت طلتی، پرهیز از غفلت، پرهیز از خود ـش مدیریت جهادی، پرهیز از ـش

وری،   لحـش ویق دیگران به کار جویی، پرهیز از خودمحوری، آینده نگری، روحیه ـس انع اف پذیری، تـش
ــناخت نقاط ضــعف و قوت، خودواپایشــی، جدی نظارت، بصــیرت  گرتتنجهادی، اعتماد به نف  و ش

راتیگری وغرور،  تحقق وعدهومتارزه با نف ، ایمان به الهی، تمش برای خدمت صـادقانه، دوری از اـش
 وجدان کاری و شایسته ساالری اشاره نموده اند. 

های نگرشی بعد تردی به شش مورد مندرج در جدول خمصه ط سوال دو متنی بر: آیا شاخصهدر ارتتا
 شود؟ ل فا  بیان ترمایید. می

ــمن ـتائـید مواردی چون مثـتت گرایی، وجود   ـجامـعه آـماری موارد ـباال را ـتایـید و التـته برخی از آنـها ضـ
درابعاد مختلف، دـشمن ـشناـسی، نگرش واحـساس قرار گرتتن در ـشرایط درگیری وگمویزی تمام عیار 

ی،   ناـس تی ـش ی و هـس ناـس ان ـش تعداد یابی، رویکرد الهی به انـس یاری واـس ایجاد انگیزه درکارکنان، هوـش
یرت تکیه بر  تمرار جریان معرتت وبـص راکت درتعقل، اـس ورت وـش تمی، مـش یـس ژرف نگری، نگرش ـس

ــناخت اند ــازی عملکردها، ش ــهمن ق علم ودرایت، تقدس کارجهادی، کارآمدس ها، تداوم انقمبی یش
بودن، مـشی اعتدال، هوـشمندی، ذهن خمق وبصیر، صداقت و امانتداری، وجدان کاری ، آینده نگری،  
ـــتاط، پرهیز از اتراط وتفریط، پرهیز از خودمحوری، ـقانون ـمداری ـیا ـقانون  اـطاـعت ـپذیری، نظم وانضـ

 اند.  های نگرشی بعد تردی قلمداد نمودهگرایی را نیز در ردیف شاخصه

های ارزشـی بعد تردی به چهار مورد مندرج در جدول خمصـه در ارتتاط با سـوال سـوم: آیا شـاخصـه
 شود؟ ل فا  بیان ترمایید. می

تمام پاسـخ دهندگان موارد باال را تایید و التته برخی از آنها ضـمن تائید عنوان داشـتند مواردی چون   
ی، روحیه جهادی، عشــق و وابســتگی به اهل روحیه جهادی ودشــمن ســتیزی ، روحیه وعمل انقمب

بیت)م(، ایثارگری وشـهادت طلتی، حمیت قسـمتی و اتتخار به خدمت درسـازمان، خمقیت ونوآوری،  
های دینی وحسـن  مرعو  عده و عده دشـمن نشـدن، مثتت نگری، تقوا، صـداقت، وتادارای به ارزش

 توان اتزود.  شعائر اسممی را میخلق، تتعیت والیی وتربیت معنوی، رعایت وجدان کاری، حفظ 

های ســاختاری بعد ســازمانی به چهار مورد مندرج در جدول در ارتتاط با ســوال چهارم: آیا شــاخصــه
 شود؟ ل فا  بیان ترمایید.  خمصه می



        221یا   ب اس م  ندهیدر آ  یجهاد   تیریع،امل م،ثر در ق،سعه مد

به موارد دیگری  های ساختاری بعد سازمانی را تاییدو برخی از مصاحته شوندگانجامعه آماری شاخصه
شــرایط زمانی ومکانی،انســجام ویکدارچگی،نظامات پویا وبرخورداری از یرســاختاربراســاس تغیاز قتیل

سـیسـتم ارتتاطی واطمعاتی هوشـمند،روابط تعامل وتعاون بین کارکنان، روابط ناشـی از نقش ومقام، 
های اطمعاتی وپشـتیتان، سـاختار و سـاخت تشـکیمتی، شـیوه حدود اختیارات ومسـئولیت، سـیسـتم

ها، تعهد و وتاداری به اهداف،ـسازمان دهی  ی، نحوه اـستفاده از منابع، ـسرعت عمل در اقدامگیرتـصمیم
ها، کنترل ونظارت، زیرســاخت گذاری وســیاســتگذاری، ضــوابط و نظامآموزشــی و تربیتی، هدف

 اند. م لو ،کارآمد متناسب با محیط و تهدیدات حال وآینده اشاره نموده

های ترهنگی بعد ســازمانی به هشــت مورد مندرج در جدول شــاخصــه در ارتتاط با ســوال پنجم: آیا
 شود؟ ل فا  بیان ترمایید. خمصه می

ــاس   ــعه ترهنگ احس ــمن تایید، بر مواردی چون توس ــخ دهندگان ض ــده، پاس ــاحته انجام ش در مص
ـــهدا ونـظام دربین آـحاد ـکارکـنان،ترهـنگ رزمـندگی وجـهاد)جـهاد تکری، امر ـبه  ـبدهـکاری ـبه آرـمان شـ

ه ارزشمعرو د ـب ت دینی، ف ونهی از منکر، تعـه ت ملی، تعلیم و تربـی ت دینی و هوـی داف(، هوـی ا واـه ـه
ــگیریاـهداف و ـمامورـیتاهتـمام ـبه انگیزش وتعـهد، تتیین وتـقاـبل ـبا عملـیات روانی  ـهای جـهادی، پیشـ

های جنگ نرم دشــمن، تقابل با تهاجم ترهنگی وپاســخ به شــتهات، تکریم جهاد وشــهادت وآســیب
های دینی کارکنان ، نوآوری وکار علمی جهادی، حق محوری ونرمش قهرمانانه، احـساس دائمی وباور

اد   گ جـه ت ترهـن اهی، تقوـی ت وخودآـگ اـع ـــج ت الهی ، تقوا،شـ ا نـی ت ـب دـم ار وـخ ــنگر بودن، ـک در سـ
وـشهادت)ترهنگ عاـشورایی(، ـصیانت خودی)حفاظت ـشونده(، ترهنگ ایثار واز خودگذـشتگی را نیز در  

 ی ترهنگی بعد سازمانی قلمداد نموده اند. هاردیف شاخصه

های ترایندی بعد ســازمانی به هفت مورد مندرج در جدول در ارتتاط با ســوال شــشــم : آیا شــاخصــه
 شود؟ ل فا  بیان ترمایید. خمصه می

جامعه آماری ضـمن تایید به موارد دیگری از قتیل انتقال دانش، نظارت و ارزشـیابی وبازخورد گیری،   
کیفیت رتتار و عملکرد جهادی، مشـارکت و تعاون، اهتمام به سـیر اطمعات و نحوه ارتتاطات  ارزیابی  

ــمیم ــیگیریدرتص ــازمان، تقویت منشها، تدوین خط مش های اداری های جهادی جریان امور در س
جهادی، پیشــرتت ارتتاطات غیررســمی وســممت ارتتاطات رســمی، توجه خاص به نیروی انســانی،  

های ارائه شـــده، پایش مســـتمر تغییرات محی ی از بعد تهدیدات،  ربردی بودن آموزشاطمینان از کا
 اند. اشاره نموده

 نتیجه تجزیه و تحلیل سواالت مصاحته در شکل زیر نشان داده شده است. 
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 ابعاد مدیریت جهادی در توسعه انقم  اسممیی آینده  -2شکل

 

 گيري:نتيجه

ها در چنین عصـری اند. سـازمانکنیم، عصـر پیچیدگی و تغییر نامیدهمی عصـری را که در آن زندگی
اق همواره در دو لـت  نظم و بی ت متـن اـل د و دائم بین دو ـح تنظمی قرار دارـن ا، در رـت د.  نـم دـن وآـم

های پردازان علم مدیریت، برای رویارویی با چنین وضــعیت و شــرای ی نظریهنظران و نظریهصــاحب
ــ ــازمانازمانمختلفی، مانند: س ــازمانهای یادگیرنده، س های کارآترین و نظری  های هولوگراتیک، س
نظران مدیریت اند. معنویت در ـسازمان، پدیدا نوظهوری اـست که بـسیاری از صاحبآـشو  را ارائه داده

ازمان و نیز مدیران را، در ـس وح مختلف به خود جلب کرده اـست. بر این اـساس، بـسیاری از آنان  و ـس
های پرتمطم  ها در زمانتواند به آنمی  اند کهها دانستهیت را به عنوان منتعی پایدار برای سازمانمعنو

نظمی در ســازمان را حل و تصــل کند و بدون  نمایی نظم و بیزده، یاری رســاند و متناق و آشــو  
ــازمان ــی به کار بتندد؛ چراکه س ــورت مقتض ــتمر در  ها برای تعالیتردید هر یک، آنان را به ص ت مس

 وآمدِ همیشگی بین دو حالت تغییر و اتات هستند. های مختلف، نیازمندِ رتتعرصه



        223یا   ب اس م  ندهیدر آ  یجهاد   تیریع،امل م،ثر در ق،سعه مد

ــت.ترهنگ جهادی مجموعهترهنگ جهادی، همان ترهنگ تحول و آینده ــاز اس ها و ای از ویژگیس
ت که بهارزش ته از رتتار و روابط کارکنان اـس نوعی نقش های مثتت مدیریت و مدیران جهادی برخاـس

ها ها و ارگانهای اجرایی و مدیریتی در سایر حوزهزدنی برای جامعه، رتتار اداری و رویهلگویی و مثال ا
ی بخش ای که یکی از کارکردها و انتظاراتی که از وجود جهاد در اذهان و اندیشهگونهداـشته اـست؛ به

یاـستعمده تفاده اای از مـسئولین و ـس های موتق جهاد در  ز روشگذاران  مورد توجه بوده و هـست، اـس
 تحقق تحوالت اداری است. 

بـنا ـبه تعتیر مـقام معظم رهتری »اگر ـمدیرـیت جـهادی ـیا هـمان ـکار و تمش ـبا نـیت اـله و متتنی بر علم 
های جهانی، قابل آمیزِ قدرت و درایت حاکم باـشد، مـشکمت کـشور، در ـشرایط کنونیِ تـشارهای ختاات

  را ادامه خواهد داد.« بر این اـساس مدیریتی جهادی همتی مردانه حل اـست و کـشور حرکت رو به جلو 
سازی و معرتی این ستک ترین روش برای پیادهشک مهمطلتد و داستان پر تراز و ترودی دارد. بیمی

این مهم  به جامعه، عمل به آن و حمایت توـسط مدیران کـشور اـست که باید تک تک برای رـسیدن به
ای  برنامهیازی به نیروی واپایشریزی کنند و نبرنامه ند؛ چراکه در ـس ته باـش ریزی ـصحیک و کننده نداـش
یابد و به می  ها در جامعه تســریســازی توســط مدیران، این ســتک مدیریتی از طریق عمل آنپیاده

 .  شودستک حاکم تتدیل می

میی آینده اـست هدف از این پژوهش ـشناـسایی عوامل موار در توـسعه مدیریت جهادی در انقم  اـسم
توانیم به توسـعه مدیریت جهادی در انقم   و محققین در پاسـخ به این سـوال که از چه راههایی می

احتهاـسممیی آینده کمک کنیم بعد از جمع آوری اطمعات از طریق م العات کتابخانه ای ای ترم مـص
هادی در انقم  اـسممی  در ارتتاط با موـضوم تحقیق تهیه و در اختیار متخـصـصین خترگان مدیریت ج

و ـستاد کل نیروهای مـسلک گذاـشته و نتایج آن در نمودار باال آورده ـشده اـست. گفتنی اـست با توجه به 
ــادیق ـمدیرـیت  ویژگی ـــله از ـمدیرـیت جـهادی در کمم رهتری و اینـکه  مصـ ـها، پـیاـمدـها ونـتایج ـحاصـ

ــه ـته، انـجام اـقداـمات آتـندی و ـهای نـظامی و انتـظامی ـباـعث ـتامین امنـیت هـمه ـجانجـهادی در عرصـ
وص مدیریت جهادی   یر معظم له در خـص رویارویی با جرائم متنوم و پیچیده و... را تراهم آورده و تفـس

ازمانی می رایط تردی و ـس هکه دارای ـش ند. بنابراین کارکنان جهادگر در کلیه عرـص متباـش ها ها وقـس
ته و با برنامه تای تحقق ریزی و تـسری ترهنبایـستی توجه ویژه داـش گ جهادی توـسط مدیران، در راـس

آســایش عمومی و تردی، نگهتانی و اهداف انقم  اســممی که همان اســتقرار نظم و امنیت، تامین  
پاـسداری از دـستاوردهای انقم  اـسممی در چهارچو  قانون اـساـسی در ـسراـسرایران اـسممی نهادینه 

 نمایند تلذا حرکت و مدیریت جهادی ضرورت دارد. 

 مآخذ و ابعمن
حف ات      یو نظ ا    ربررد  یگ ار  اس   ی  دفتر س   (  ی)م ظله ا عاظ اایمق ا  مظم  هبر  ان ا ی ب .1

 20/01/1393  رطالعا 

  ر ی غ د   د ی  ک ا گار ر  نظ اب   ن سب اس  ر   ع  در ی  د  د (ی)م ظله ا عاظ اایمق ا  مظم  هبر   ان ا ی ب .2
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