
 

 

 نظامی فصلنامۀ مدیریت    92/95/7501: دریافت مقاله

 7501، تابستان 5دهم، شمارۀ جسال ه    94/95/7501: پذیر  مقاله

 41-25ص ص      

 (العالي مدظله)ایهای مدیریت جهادی در بیانات امام خامنه مؤلفه

 5مهدی شمشیری، 5محمدعلی زرگرزاده، 7اصغر افتخاری

 چکیده
( العالی مدظله) یرهبرات عالمانه مقام معظم های مدیریت جهادی، برگرفته از بیان هدس این تحقی ، تبیین مؤلفه

کارگیری و اجرایی کردن رهنمودهای ایشان در جامعه اسالمی  منظور تروی ، بهو ارائه به جامعه مدیریتی کشور به

 خیاص میورد   طور به که مدیریت هایشیوه از یکی مقدس، دفاع هایسال در به ویژه اسالمی، انقالب از پس. است

(العالی مدظله)م رهبریتوجه مقام معظ
 تعالیم از برگرفته جهادی مدیریت .دارد نام «جهادی مدیریت»گرفته است،  قرار 

معنیوی صیورت    اعتقیادات  و هیا ارز  بیر  تکیه است که با انسانی منابع توانمندی و انرژی از گیریو بهره اسالمی

 اجتمیاعی  و فرهنگیی  مقتضییات  بیا  اسیب متن و تفکّر بومی از برخاسته سبکی واقع در جهادی مدیریت. گیرد می

هیای میدیریت جهیادی در بیانیات امیام       اسیت، مؤلفیه   در این پژوهش تال  شده. جمهوری اسالمی ایران است

هیای جهیاد فرهنگیی از منظیر مقیام       سوال تحقی  این است که مؤلفه. مورد بررسی قرار گیرد( العالی مدظله)ای خامنه

؟ بنابراین چون در این تحقی  به این سؤال پاسیخ داده خواهید شید، فرضییه نییز      کدامند (العالی مدظله)معظم رهبری

که با استفاده از رو  کیفی و گردآوری اطالعات با بررسی سیواب   ( ایتوسعه-کاربردی)نوع تحقی  . وجود ندارد

شیرح زییر احصیاء    بهزیرمؤلفه  55مؤلفه و  8گزاره،  74در پایان، . است ای انجام شده موجود و مطالعات کتابخانه

هیای میدیریت   زیرمؤلفیه؛ ویژگیی   79زیرمؤلفه؛ الزامات مدیریت جهادی بیا   5مفهوم مدیریت جهادی با : گردید

 .زیرمؤلفه 75زیرمؤلفه؛ دستاوردهای مدیریت جهادی با  6جهادی با 

 (عالیال مدظله)مدیریت اسالمی، مقام معظم رهبری جهادی، مدیریت، جهاد، مدیریت :های کلیدی واژه

                                                                                                                                       

(ع)دانشیار دانشگاه امام جعفر صادق  .7
 

   mmaazz@chmail.ir ، (نویسنده مسئول)دانشجوی دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی   .5

  پژوهشگر علوم سیاسی . 5
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 مقدمه
 اینکیه  نیه  مبارزه و فداکاری رشد؛ یعنی و تعالی به رسیدن برای خود از گذشتن یعنی جهاد

 منیافع  بیر  ملیی  مصالح و منافع ارجحیت یعنی باشد؛ خود  شخصی منافع به دنبال انسان

 و اقتصیادی  تعیالی  بیه  را کشور تواندمی جهادی مدیریت این جهت، از ... .جناحی  و فردی

 تعرییف  دراییت  و علیم  اساس بر مدیریت نوع این زیرا ؛برساند اجتماعی و فرهنگی یبالندگ

کننید  میی  متمرکیز  همت و کار بر را خود قدرت و همت تمام آن مسیر در مدیران و شود می

 (.5/5/7505 ، مسئوالن نظامبا دیدار مقام معظم رهبری در )

قیرآن کیریم بیه آن اشیاره شیده و       واژۀ مبارکی است که به طور مکیرر در « جهاد»بنابراین 

در مورد فرمانیدهی و میدیریت   . کندمیگری را در وجود آدمی زنده  روحیۀ سلحشوری و انقالبی

 (العیالی  مدظلیه )ایگیری از فرمایشات امیام خامنیه  است، ولی با بهره های متعددی نگاشته شدهکتاب

دیریت اثرگیذار و مانیدگار، همیان    می . این نتیجه برسیمخواهیم به شکلی علمی و پژوهشی بهمی

 . تواند مفید و کاربردی واقع شودمدیریت جهادی است که می

 در مطرح قوانین و هافرمول اساس بر که است علمی مدیریت همان واقع در جهادی مدیریت 

 کیه  اسیت  ایین  در صیرس  با میدیریت  مدیریت نوع این فرق .است شده ریزی پایه دانش مدیریت

 در نظیر  با مدیر مسلمان: گفت توانمی و است ارزشی و اسالمی مبنایی جهادی، مدیریت مبنای

 بیه  جهیادی را  مدیریت مفهوم و بخشد ای می تازه تعریف مدیریت؛ به ایمانی و دینی ابعاد گرفتن

 و فرهنیگ  علیم،  بیه  ،اسیت  اسیالمی  مدیریت از گرفته بر که جهادی، مدیریت در. آوردمی وجود

 میدیریت  نوعی جهادی مدیریت ترتیب بدین است؛ شده ایویژه سانی توجهان هایارز  و انسان

 از اسیتفاده  بیا  گفیت  تیوان میی  و اسیت،  علمی مدیریت و هماهنگ با فرهنگی اصالت با و ارزشی

 و اسیالمی  مفاهیم با آن ادغام و مدیر یک اصلی پن  وظیفه کارگیری به و مدیریت علمی تعاریف

 میدیریت  جهیادی،  میدیریت  دییدگاه  در. اسیت  شیده  تبدیل مدیریت از جدیدی سبک به دینی

 بسییاری  از باید حتی آن در انجام موفقیت برای که است سنگین مسئولیتی بلکه نیست، غنیمت

هیای الهیی و بیدون    ای مبتنی بیر ارز  بنابراین برای ساختن جامعه. گذشت هالذت و هاخوشی

-های انقالبیی و جهیادی داشیته    بتنی بر ارز دخالت بیگانگان، باید مدیران الی  و با صفات م

هیای میؤثر و جهیادی در نهادهیای     های این مدیران، بتوانیم میدیریت باشیم و با تکیه بر توانایی

هیای میدیریتی در ابعیاد    بیرای پیشیرفت و ضیعف   . ویژه نیروهای مسلح، ایجاد نماییمانقالبی، به
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( العیالی  مدظلیه )ژه مورد اشاره فرماندهی معظم کل قیوا  وی طورکه به ... مختلف اقتصادی، نظامی، فرهنگی و

اگیر میدیریت   . ها نیاز است قرار گرفته، به تال  مضاعف و مدیریت جهاد گونه در بعضی از این عرصه

با نیت الهیی و مبتنیی بیر علیم و دراییت       روزیمضاعف به صورت شبانه جهادی یا همان کار و تال 

در تمیامی  را  ی خودرو به جلو و کشور حرکتاست حل  قابل شورمشکالت کبسیاری از حاکم باشد، 

 .داد ادامه خواهد... های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، امنیتی و عرصه

شیود کیه   بیان مسئله، که در واقع دغدغه اصلی محق  اسیت، بیه ذهین متبیادر میی      در 

شیود کیه میورد اسیتفاده     چگونه باید مطیرح   های مدیریت جهادی از منظر معظم له مؤلفه

 سطح کشور قرارگیرد؟راهبردی در مدیران 

توانید موجیب پوییایی، تحیرّک،     هایی است کیه میی  به عبارتی مدیریت جهادی، دارای چه ویژگی

های الهی و انسیانی در جامعیه    رشد، نشاط، خالقیت و نوآوری همراه با حفظ و تقویت روزافزون ارز 

 ا قرار گیرد؟.ا.هنمایی برای مدیران دلسوز و خدومِ نظام مقدس جگردد و بتواند به عنوان چراغ را

 اهمیت و ضرورت تحقیق
 :رسدنظر میدر تبیین اهمیت تحقی ، آثار مثبت و ارزشمند مدیریت جهادی، موارد زیر به

 .مدیریت جهادی، روحیه، انگیزه، نشاط و تال  مضاعف را در مجموعه ایجاد خواهد کرد .7

هیای گذشیته   بر برای میدیران اسیت و سیببِ جبیران کوتیاهی     میانمدیریت جهادی نوعی  .5

 .شود می

 . یاوری در ذهن کارکنان سازمان شکل خواهد گرفتستیزی و مظلومفرهنگ ایثار، دشمن .5

هیایی بیه    در مورد مدیریت جهیادی، دارای زییان  ( العیالی مدظله)ایعدم واکاوی فرمایشات امام خامنه

 :شرح زیر است

در حد گفتار باقی مانده و در صحنه عمل، کیاربردی نخواهید    (العالیمدظله)ایخامنهامام  گفتمان. 7

 .داشت

 .ای و غربی جایگزین آن خواهد شدهای سلیقهمدیریت در صورت عدم تحق  مدیریت جهادی،  .5

کارگیری مدیریت جهادی، ضمن رکود در تمامی امور، مانع از تروی  فرهنگ مقیدس   عدم به  .5

 . انداز جمهوری اسالمی ایران خواهد شدهادی و تحق  مطلوب اهداس و چشممدیریتِ ج
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های مدیریت جهیادی و احصیاء آثیار و دسیتاوردهای      هدس این تحقی ، شناخت مفهوم و مؤلفه

 .است (العالیمد ظله)ایراهبردی و کاربردی آن در بیانات امام خامنه

 کدامند؟ (العالیمد ظله)ایام خامنههای مدیریتِ جهادی از منظر ام مؤلفه  :سؤال اصلی

 ادبیات و مبانی نظری تحقیق
های حوزۀ مدیریت، ضمن اینکه دارای نقاط مثبت و ارزشمندی نیز هستند؛ در عین حیال   کتاب

توانند الگوی جامعی برای مدیریت جامعیه اسیالمی تلقیی    ها و نواقصی نیز دارند که نمی کاستی

-شناسیی و انسیان  بینی، هسیتی ها به نوع جهانک مدیریتشوند؛ چون مهمترین وجه تمایز سب

های مدیریتی از بسیاری جهات با فرهنگ  شناسی افراد وابسته است؛ به عبارتی تعدادی از کتاب

و محیط جوامع اسالمی شباهت ندارد و همین امر احساس ضرورت را بیرای محقی  در بررسیی    

نمایید،  است دو چندان می (العالی مدظله)هبریمدیریت جهادی که منبعر از فرمایشات مقام معظم ر

شود که متّکی های ارزشمندی نیز در زمینۀ مدیریت یافت میولی در عین حال مباحر و مقوله

 .مند باشدتواند بسیار سودمندی از این مطالب میبه تفکر و الگوهای دینی است و بهره

عیالی دفیاع ملیی، دانشیکده علیوم و      گرفته، در سطح دانشگاه های صورت  بنابراین با بررسی

فنییون فییارابی، پژوهشییکده مطالعییات راهبییردی فییارابی و سییایر مراکییز آموزشییی و مطالعییاتی،  

-هیای میدیریت جهیادی از منظیر امیام خامنیه       مؤلفیه »های زیر، مرتبط با ایین عنیوان     پژوهش

نون بیه ایین   انجام شده، ولی به دلیل تخصصی بیودن موضیوع میورد بحیر، تیاک     « (العیالی  مدظله)ای

 .استپژوهش به طور مستقل پرداخته نشده 
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 پیشینه شناسی پژوهش

صورت خالصه هایی که در مورد مدیریت جهادی تحقی  شده بهبه تعدادی از مقاله

 .شوداشاره می

 نتایج تحقیق سال محقق عنوان ردیف

7-7-5 

طراحی الگوی 

فرهنگ جهادی 

یکی از نهادهای 

 انقالبی اسالمی

هلل یدا

محمدیان 

 همکاران و

7502 

مؤلفه معنویت  8الگوی فرهنگ جهادی در

، (امتیاز 02)، ورزیدگی با (امتیاز799)محوری با

و انطباق ( امتیاز 45)مجاهدت محوری با

های یافته. طراحی شد( امتیاز 799)محوری با 

های معنویت  تحقی  نشانگر آن است که مؤلفه

ترین درجه محوری و انطباق محوری دارای باال

 .های فرهنگ جهادی است اهمیت بین مؤلفه
5-7-5 

فرهنگ جهادی از 

اندیشه امام 

رحمت )خمینی

 (اهلل علیه

غالمرضا 

 خارکوهی
7505 

احصاء فرهنگ جهادی از منظر امام 

گیری گونه نتیجهاین( رحمت اهلل علیه)خمینی

کند که بازگشت به فرهنگِ جهادی ضرورتی می

هنگ جهادی در همه فر. انکارناپذیر است

این روحیه . آیدکار می ها بهها و عرصهصحنه

جهادی با کار علمی و نظم تشکیالتی هیچ 

باید . منافاتی ندارد و باید در جامعه تقویت شود

های نه شرقی و نه غربیِ از سیاست صحنه

اگر ایران را . جمهوری اسالمی ایران عبور کنید

نکنیم، هیچ ریزی بر پایه استقالل واقعی پایه

 .ایمکاری نکرده
5-7-5 

آسیب شناسی و 

ارزیابی فرهنگ و 

 مدیریت جهادی

دومین همایش )

ملی فرهنگ 

 (جهادی

محسن 

 الماسی

7545 

 

از پیدایش فرهنگ و مدیریت جهادی در کشور 

این شجره طیبه ؛ گذرددهه می ما نزدیک به سه

توسط رهبر  7524خرداد ماه سال  51که در 

امام  سالمی حضرتکبیر انقالب ا

 ،شد ایران اسالمی کاشته در(قدس)خمینی

باری برای کشور داشت و مردم ایران  ثمرات پر

طیبه  ۀدر طول این مدت از ثمرات این شجر

این درخت  اما از طرفی ،انداستفاده کرده
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 نتایج تحقیق سال محقق عنوان ردیف

فات آ این ؛کندهایی تهدید میسیبرا آتنومند 

فات بیرونی تشکیل آ فات درونی وآاز دو بخش 

فات درونی که با چشم عادی قابل آ. است شده

اما با چشم مسلح و چشم ، رویت نیست

مبارزه با این . توان آن را دیدکارشناسی می

 ؛فرسا است فات درونی بسیار سخت و طاقتآ

ن آفات بیرونی قابل رویت بوده و مبارزه با آولی 

سه دهه فرهنگ  عملکرد ارزیابی. تر است سانآ

این  ،دهددر کشور نشان میو مدیریت جهادی 

فرهنگ و مدیریت از درون و بیرون مورد تهاجم 

بایست برای گرفته است و می فات قرارآسنگین 

کرد فات را شناسایی آ ، ابتدا آنحفظ و حراست

 .و سپس به مقابله با آنها برخاست

بررسی نقش ابعاد   8-7-5

مدیریت جهادی 

بر عملکرد 

با اتکا بر )کارکنان 

های مقام اندیشه

 (معظم رهبری

حامد نور 

 بخش
7505 

نتیجه تحقی  نشان از همبستگی باال، بین 

متغیرهای مدیریت جهادی بر عملکرد و تأثیر 

. مدیریت جهادی بر عملکرد کارکنان دارد

همچنین متغیر مدیریت جهادی در جامعه 

 .مورد بررسی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد

2-7-5 
تأثیر مدیریت 

ر جهادی ب

اثربخشی سازمان 

در سه بعد رهبر، 

 پیرو و زمینه

ناصر 

پورصادق و 

زهرا 

ذاکری 

 قزاآنی

7508 

نتای  این تحقی  نشان داد که از میان سه بعد 

رهبر، پیرو و زمینه در مدیریت جهادی، ابعاد 

پیرو و زمینه بر اثربخشی سازمان تأثیر 

معناداری دارد؛ در حالی که بعد رهبر مدیریت 

اثربخشی سازمان آموز  و پرور   جهادی بر

 .داری ندارد کشور تأثیر مثبت و معنی

فرهنگ سازمانی  5-7-5

حاصل از مدیریت 

مطالعه )جهادی 

موردی جهاد 

سازندگی در دفاع 

 (مقدس

قائدعلی و 

مشرس 

 جوادی

7505 

دهد که فرهنگ نتای  این تحقی  نشان می

جهادی یک نوع فرهنگ سازمانی است که در 

عناصر این . شودعبادت محسوب میآن، کار 

گرایی  ایمان، معنویت، آرمان: فرهنگ عبارتند از

و داشتن اهداس بلند و مقدس؛ زیر پا نهادن 
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 نتایج تحقیق سال محقق عنوان ردیف

گرایی و در نتیجه خدمت  فرهنگ مادی و مادی

به مردم، جو  و تحرّک ذاتی، اخالص، ایثار، 

تعاون و تال ، تعهد، سادگی، پرهیز از اسراس، 

کوشی، حضور در تمشورت، مشارکت، سخ

 ..مناط  محروم، جسارت، خطرپذیری و

1-7-5 

ایگاه جنقش و 

مدیریت جهادی 

در تحق  الگوی 

اسالمی ایرانی 

 پیشرفت

مهدی 

 شمشیری
7502 

 از برخاسته سبکی واقع در جهادی مدیریت

 و فرهنگی مقتضیات با متناسب و تفکر بومی

که . جمهوری اسالمی ایران است اجتماعی

 استقامت ناپذیری،الهی، خستگی تنی با خدمت

 و ابتکار عمل، پذیری، سرعتسکار، انعطا در

 با همراه پذیریشجاعت، مسئولیت خالقیت،

گردد، کشور در هر باعر می فروتنی و اخالص

شرایطی مسیر رو به جلو همراه با پیشرفت 

 .جانبه گام بردارد همه

4-7-5 
مدیریت جهادی 

بر اساس 

های  اندیشه

ی مدیریت

فرماندهی معظم 

-مد ظله)کل قوا 

در کارایی ( العالی

های ماموریت

 محوله آجا 

موسی 

 ارحامی
7505 

های مقام گیری از اندیشهخدمت در آجا با بهره

 ناپذیری،الهی، خستگی نیت با معظم رهبری،

 عمل، سرعت ،پذیری انعطاس کار، در استقامت

 پذیری شجاعت، مسئولیت خالقیت، و ابتکار

گردد، باعر می ...فروتنی و و اخالص با همراه

آجا در هر شرایطی در مسیر رو به جلو، همراه 

شدن جانبه گام بردارد؛ از آلودهبا پیشرفت همه

های نظامی آجا جلوگیری کند؛ و کارکنان یگان

در راستای تامین امنیت ملی و منافع ملی 

 .کشور گام بردارد

جایگاه مدیریت  0-7-5

جهادی در 

ی مطلوب الگو

فرماندهی 

نظامی با توجه 

به فرهنگ 

مهدی 

شمشیری 

و بهمن 

 دانش تبار

7505 

 دفاع های سال در بویژه اسالمی، انقالب از پس

 هایشیوه از یکی مقدس و در حال حاضر،

توجه مقام معظم  خاص مورد طور به که مدیریت

 نام «جهادی مدیریت»است گرفته  قرار رهبری

 اسالمی تعالیم از برگرفته هادیج مدیریت .دارد

 انسانی منابع پتانسیل و انرژی از گیری و بهره
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 نتایج تحقیق سال محقق عنوان ردیف

 دفاعی

 

 اعتقادات و هاارز  بر تکیه باشد، که بامی

 شیوه مدیریت این در. گیرد معنوی صورت می

-می سعی مدیران زاید، تشریفات از نظر صرس

تحت  افراد و خود بالقوه توان و هاقابلیت کنند

 تحق  راستای در رعتس به را خود نظارت

 نمایند؛ راستا هم و همسو شده تعریف اهداس

 خالقیت و توانمندی از حداکثر که طوری به

 منظور به را برداری بهره بیشترین افراد،

 .به عمل آورند جانبه همه توسعه به دستیابی
79-7-5 

فرماندهی و 

مدیریت جهادی 

در اندیشه 

فرماندهی معظم 

 کل قوا

فتح اهلل 

 دهرشیدزا
7505 

این کتاب در چاپخانه ستاد آجا انتشار یافته در 

ارائه مدلِ مفهومی خود از مدیریت جهادی، 

چندین بُعد را در نظر گرفته که به سه بُعد 

 .اساسی پرداخته است

همه عناصر، عوامل و شرایط  :بعد ساختار

باشند که با فیزیکی و غیرانسانی سازمان می

هم پیوسته و  نظم، قاعده و ترکیب خاصی به

. سازندچارچوب و بدنه فیزیکی سازمان را می

پذیری انعطاس: هایی نظیر این بُعد دارای مؤلفه

-ساختار، تشکیالت مناسب با شرایط، برنامه

ریزی، فرآیند فرماندهی، بسی  منابع، کنترل و 

 .استخدام است

منظور انسان و روابط انسانی در  :بعد رفتاری

های د که با نُرمباشنمدیریت جهادی می

و الگوهای خاصی ( غیررسمی)رفتاری، ارتباطات

به هم پیوسته و محتوای اصلی مدیریت جهادی 

دهند که در واقع عوامل زنده را تشکیل می

این بُعد دارای . شوند سازمان محسوب می

هایی نظیر رفتار دینی، روابط انسانی بین  مؤلفه

یریت، مدیریت و کارکنان، تعهد به سازمان و مد

 .مدیران و نیروی انسانی است
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 نتایج تحقیق سال محقق عنوان ردیف

منظور تمام شرایط، عوامل محیطی  :بُعد زمینه

باشند که به سازمان محیط و برون سازمانی می

-های اصلی سازمان اثر میبوده و بر سامانه

ترین این بُعد به عنوان مهمترین و اصلی. گذارند

بعد، تولد، رشد و بقاء ابعاد دیگر مدیریت 

طور کلی مدیریت  گیرد و بهرمیجهادی را در ب

این بُعد دارای . جهادی بدان وابسته است

جو سازمان، محیط ارتباطات و : هایی نظیر مؤلفه

 .روابط در سازمان و فرهنگ سازمانی است

ای زمینه -رفتاری -ارتباط بین عوامل ساختاری

به نحوی است که هر پدیده یا رویداد سازمانی 

ابط موجود بین این سه نوع رو. گیردرا در برمی

بعد از نوع الزم و ملزومی بوده و به مثابه سه 

شاخه روییده از تنه واحد، عامل حیات و اعتبار 

این ابعاد بدون وقفه و به . باشندسازمان می

شکل سیستمی با هم در تعامل، هماهنگی و 

تمایز و تفکیک این سه . افزایی قرار دارندهم

داشته و به  بعد سازمانی فقط جنبه نظری

های منظور سنجش و شناخت مفاهیم و پدیده

 .سازمانی است

براین اساس مدیریت جهادی دارای اصولی 

محوری و بنیادی است که در صدر همه، تاکید 

اسالمی و  –های اخالقی تام بر معنویت و ارز 

 .انسانی است

 هابندی پیشینهجمع

شیود کیه   گییری میی  گونه نتیجیه فرهنگ جهادی، ایندر مورد  (رحمت اهلل علیه)از منظر امام خمینی

هیا و  فرهنیگ جهیادی در همیه صیحنه    . بازگشت به فرهنگِ جهادی ضرورتی انکارناپیذیر اسیت  

این روحیه جهادی با کار علمی و نظم تشکیالتی هیچ منافاتی ندارد و بایید  . آیدها بکار میعرصه
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قی و نه غربیِ جمهیوری اسیالمی اییران    های نه شرباید از سیاست صحنه. در جامعه تقویت شود

از نظیر  . اییم ریزی نکنیم، هییچ کیاری نکیرده   اگر ایران را بر پایه استقالل واقعی پایه. عبور کنید

دیگر محققان، فرهنگ جهادی نوعی فرهنگ سازمانی اسیت کیه در آن، کیار عبیادت محسیوب      

راییی و داشیتن اهیداس بلنید و     گ ایمان، معنویت، آرمیان : عناصر این فرهنگ عبارتند از. شود می

گرایی و در نتیجه خدمت به مردم، جیو  و تحیرّک   مقدس؛ زیر پا نهادن فرهنگ مادی و مادی

-ذاتی، اخالص، ایثار، تعاون و تال ، تعهد، سادگی، پرهیز از اسراس، مشورت، مشارکت، سیخت 

ت محیوری و  های معنویی  مؤلفه. است... کوشی، حضور در مناط  محروم، جسارت، خطرپذیری و

 ارزییابی  .هیای فرهنیگ جهیادی اسیت     انطباق محوری دارای باالترین درجه اهمیت بیین مؤلفیه  

ایین فرهنیگ و میدیریت از درون و     ،دهید سه دهه فرهنگ و مدیریت جهادی در کشور نشان میی  عملکرد

فیات را  آن آبایست برای حفظ و حراسیت از  و می ،گرفته است قراردشمن فات آبیرون مورد تهاجم سنگین 

. برای مدیریت جهادی، به سه بُعد اساسیی پرداختیه اسیت   . و سپس به مقابله با آنها برخاستکرد شناسایی 

ای به نحیوی اسیت   ارتباط بین عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه. ایبعد ساختاری، بعد رفتاری و بعد زمینه

، مدیریت جهیادی دارای اصیولی محیوری و    بر این اساس. گیردکه هر پدیده یا رویداد سازمانی را در بر می

  .اسالمی و انسانی تاکید شده است–های اخالقی بنیادی است که در صدر همه، بر معنویت و ارز 

 جهادی مدیریتتعاریف 
پیش از تعریف و تشریح مدیریت جهادی، بیه آییاتی کوتیاه از قیرآن کیریم در زمینیه میدیریت        

 .شوداشاره می اسالمی

 حوزۀ مدیریت آیات و روایت در

« اُذِن لِلّذینَ یُقاتِلونَ بِیانههُم ظُلِمُیوا و اِنه اهللَ عیلییی نَصیرِهِم لَقیدیر      » :عدم سکوت در برابر ظلم

 (50ح ، )

تیا از  . )تحمیل شده بود اجازه جهیاد داده شید  ( از طرس دشمنان بر آنها)به کسانی که جنگ

اند و خیدا قیدرت بیر    مورد ستم قرار گرفته( یاندازه کاف به)؛ چرا که آنها (این پس سکوت نکنند

 . یاری کردن آنها را دارد

 ( 24توبه، )« ...و منهم من یلمزک فیِ الصدقات » :صالبت

مشغول تقسیم غنیائم هسیتی،    (ص)از جمله حاالت منافقان این است که هرگاه تو ای رسول خدا
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 .گیرندبعضی از منافقان در تقسیم صدقات به تو عیب می

های منافقیان و معانیدان قرارگیرنید؛ بلکیه اگیر      جوییتأثیر عیبن اسالمی نباید تحت مدیرا

 . باشنداند از هیچ چیز واهمه نداشته رو  درستی در پیش گرفته

 (57توبه،)« ...و منهم الذین یوذون النبی و یقولون هو اُذن» :صدرسعه 

از . دهید او به حرس هیر کیس گیو  میی    : گفتنددادند و میبرخی از منافقان، پیامبر را آزار می 

 .ها استصدر و گو  دادن به حرس همه گروه صفات یک مدیر آگاه، سعه

 ضرورت وجود مدیر 
تیوان یافیت؛   در منابع دینی برای اهمیت مدیریت جهادی و مدیران شایسته، مطالب بسیاری می

جتماع است؛ چرا که در نبیود  ناپذیر برای هر سازمان و ااز جمله اینکه مدیریت، ضرورتی اجتناب

گردد تا مییزان دسیتیابی بیه آن    گسلد و از اساس هدفی مشخص نمیآن، رشته کارها از هم می

در روایتی ضرورت مدیریت در سیطح کیالن جامعیه را     (ع)رو امیرمؤمنان علیارزیابی شود؛ از این

ای نیسیت بیرای میردم کیه امییر      ؛ چاره«البُدّ للناسِ مِنْ أمیر برّ أو فاجر»: فرمایدچنین بیان می

در ایین کیالم بیر    . (8البالغه، خطبیه  نه )داشته باشند؛ خواه نیکوکار باشد، خواه تبهکار [ مدیر]

تأکیید  ( کردار یا ناصالحفرد نیک)نظر از صالحیت یا عدم صالحیت او ضرورت وجود مدیر، صرس

ن یا جامعه بهتر است؛ زییرا در  شده است؛ چرا که وجود مدیر ناشایست از نبودن مدیر در سازما

-رود؛ نظم و انضباط از بین میی دهد؛ منابع به هدر می ومرج سازمانی رخ میصورت هرجغیر این

پیامدهای ناشی از تعیین نکردن مدیر در سازمان یا جامعه بیه  . پاشدرود و شیرازه امور از هم می

 (ص)خرد و کوچک نیز پیامبر اکرم تر از وجود مدیران ناشایست است؛ اما در سطحمراتب سنگین

کیه  ؛ هنگیامی «إذا کان ثَالثَۀ  فی سیفَرَ فلیؤمّرِوا أحیدهُم »: کندضرورت مدیریت را چنین بیان می

 .(78: 7508صالحی، ) سه نفر در سفر بودند باید از یک نفرشان فرمان ببرند 

ز، فن بهتر بسی  کیردن  ها عبارت است امدیریت انسان»: گویدشهید مطهری درباره مدیریت می 

 (. 71: 7545موحدی، ) «سامان دادن و بهتر کنترل کردن نیروی انسانی و به کار بردن آنها و بهتر

ایین  . گییرد پردازی و تولید علم دانشمندانِ مسلمان شیکل میی  مدیریت جهادی بر اساس نظریه 

هیای گونیاگون،   ین آن، بیا رو  پردازی و تولید علم با تکیه بر مبانی اسالمی و مفروضات بنییاد نظریه

ها، فنون، ابزار، ساختارها و الگوهیا بیرای   منظور ایجاد یا بهبود رفتارها، رو اعم از تعبّدی و تعقّلی، به
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 . شودرفع مشکالت و تأمین نیازهای مادی و معنوی و رشد و اعتالی جامعه اسالمی انجام می

برخیی بیه تعرییف    . ان شیده اسیت  شیماری بیی   در مورد چیستی مدیریت جهادی تعاریف بی

کارگیری اصیول  مدیریت جهادی یعنی به: انداند، و گفته حداقلی از مدیریت جهادی بسنده کرده

. باشید  هیای اسیالمی منافیاتی نداشیته    ای کیه بیا مبیانی و ارز    گونهو مفاهیم علم مدیریت، به

  دانشیی جدیید دربیاره    منظور از مدیریت اسالمی این تعریف حداقلی نیست؛ بلکه منظور، خل»

شناسیی اسیالمی   شناسیی و معرفیت  شناسیی، انسیان  اداره سازمان و حکومت است که بر هستی

 (. 52: 7541خارکوهی،) «.مبتنی باشد

 ضرورت اطاعت از مدیر الیق 
شناسد نافرمانیم اگر کسی از خلقم که مرا می»: فرمایدفرمود، خداوند می(ص)حضرت رسول اکرم

 (.712: 7505حرعاملی، )« شناسدکنم که مرا نمیی را بر او مسلّط میکند، از خلقم کس

 مدیریت جهادی از سه زاویه
 :توان بررسی کرداز این زاویه دو معنا برای مدیریت جهادی می: چیستی( 7

در این تعریف، معادل مفاهیم مدیریتی کیه در میدیریت غربیی وجیود دارد، در     : تعریف حداقلی

پذیریم که با اصیول دینیی   مفاهیمی را می درواقع(. اشتراک لفظی)شود میمبانی اسالمی یافت 

 .ما منافات نداشته باشد

 .است 7پارادایم( چارچوب)مثابه یک در این تعریف، اسالم به : تعریف حداکثری

بیر اسیالم   هیای مبتنیی   اینکه کشور ما پس از انقیالب، فرهنیگ و ارز    یلبه دل: چرایی( 5

 .قراردادهای اسالمی را مدنظر مدیریتی مبتنی بر ارز  تربیت یافت، باید

شیود، بیه چگیونگی اجیرای آن     علت اینکه میدیریت جهیادی در کشیور اجیرا نمیی     : چگونگی( 5

 .گردد یبرم

هیایی اسیت   حیل ای مکتبی است نه علمی، وظیفه مکتب نیز ارائه راهمدیریت جهادی مقوله 

یر مطالعیاتی بیرای بحیر مکتبیی دربیاره میدیریت       مس. خواهی سازگار باشد که با مفهوم عدالت

باید با رو  مطالعه علمی که از زیربنیا بیه   . جهادی، اکتشافی است و باید از روبنا به زیربنا باشد

                                                                                                                                       

1  . Paradigm 
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مدیریت از دیدگاه اسیالمی، هنیر هماهنیگ کیردن     ». روبنا و سیری تکوینی است، متفاوت باشد

گرفتن  به کارهای رشد و خالقیت استعدادها و روابط اسالمی است؛ افزون بر فراهم کردن زمینه

 (.82: 7508مرتضوی،) «درست و مشروع نیروی انسانی و مادی سازمان جهت پیشرفت جامعه

او همیراه بیا قیادر مطلی       یسیو  بهدر مدیریت جهادی، نخست محور رابطه با اهلل و حرکت  

میدیریت در  ». منظیور اسیت  دانستن وی و شهادت به یگانگی او؛ یعنی فقط یاری خواستن از او 

میدیریت در   درواقیع . بدون در نظر گرفتن اعتقاد به معاد ییا دنییای دیگیر نیاقص اسیت     « اسالم

که از مدیریت در اسیالم صیحبت   هنگامی». اسالم، جدا از دنیای دیگر همان مدیریت غربی است

اس اعتقیاد بیه   های الهی بیر اسی  برداری درست از نعمتشود، نخست منظور اداره امور و بهرهمی

بینی ها یا مدیران باید بر مبنای جهانبینی توحیدی است؛ یعنی کلیه اعمال و رفتار انسانجهان

بینیی  کند که اعمال مدیر، افزون بر انطبیاق بیا جهیان   فلسفه توحیدی ایجاب می. توحیدی باشد

ییا اینکیه    (.52: 7544محمیود زاده، )« توحیدی، با اصول و اهداس جامعه اسالمی مطیاب  باشید  

مدیریت جهادی عبارت است از، علم و هنر فرآیند استفاده کارآمد و اثربخش از منیابع انسیانی و   

دهی، هدایت و کنترل، در محیطی پوییا، و در جهیت تحقی     ریزی، سازمانمادی از طری  برنامه

میدیریت  »، یگیر د عبیارت  بیه اهلل؛ اهداس سازمانی با جامعه در چارچوب احکام اسالم و تقرب الیی 

ای است که با استفاده از قوانین و اجرای عدالت بتواند زمینۀ رشد انسان را جهیت  جهادی شیوه

این قوانین باید بر مبنای کتاب خداوند، سییره  . اهلل فراهم کندرسیدن به کمال مطل  و قرب الی

ریِ منطب  با فطرت های بشو انبیاء و اولیای خداوند و علوم و فنون و تجربه (السیالم  علیهم)معصومین

  (.74: 7508صالحی،)« پاک انسان باشد

هیای الهیی، در حکومیت پییامبران آسیمانی، بیر       بنابراین مدیریت جهادی یا انواع میدیریت  

ایین  . های حاکم بیر جوامیع انسیانی تکییه دارد    های زندگی اجتماعی انسان و بر واقعیتضرورت

را وحی و اخالق میدیران   ها آنو نوع و شکل  گیردها بر اساس ح  و واقعیت سامان میمدیریت

 . فرمایدرا آفریدگارِ نظام هستی مشخص می

کارگیری منابع مادی در فضای سازمان، اجازه اسراس و تبذیر و استفاده شخصیی  اسالم در به

دانید، و میانع    از اموال عمومی و صرس بودجه غیرمعمول برای تزیین اتاق مدیران را مجیاز نمیی  

، یگیر د عبیارت  بیه شیود؛   ها برای دستیابی به اهداس نامشروع میبزاری مدیریت از انساناستفاده ا

 . اهداس ضد ارزشی در مدیریت جهادی جایگاهی ندارند
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منید از  ای نظیام مجموعیه »: توان مدیریت جهادی را چنین تعرییف کیرد  تر میدر تعبیری دقی 

رگیری نیروهای انسانی و منابع مادی را در کاها و رفتارهای اسالمی که چگونگی بهباورها، ارز 

و  (وآلیه علییه اهللصیلی )این نظام از کتیاب، سینت پییامبر   . سازددستیابی به اهداس سازمانی مشخص می

 .شودو عقل استنباط می (السالمعلیهم)امامان معصوم

در نگیاه ییک میدیر     .گری مخیالف اسیت  خودمحوری، سلطه با خودکامگی،  جهادیمدیریت 

اشیرس مخلوقیات و    عنیوان  بیه کرامیت انسیان     . انسان شایسته تکیریم و تعظییم اسیت    ،انمسلم

هیا  همه انسیان  هایو نظر عقاید ها،آرمان ها،که افکار، اندیشه  کند     می  ایجاب  هاعزیزترین موجود

 19آییه  خداونید در   چراکیه  ؛ قیرار گییرد   مورداحتراماز هر نوع رنگ و نژاد با هر عقیده و سلیقه 

  .داشتیم      می  فرزندان آدم را بسیار گرا ؛«آدم یبنلقد کرمنا »: فرماید     اسرائیل میسوره بنی

کیه   فرمان خود را بر آن داشته اسیت  »: فرمایدسوره نساء می 24آیه خداوند در  که ییازآنجا

. دناهلیش بسیپار  ها را به آن بود که مسئولیت بر پیامبران الهیسیره  .«امانت را به اهلش بسپارد

را  هیای محولیه  مأمورییت شناخت افرادی است که توانایی انجام  ،نیکی از وظایف اصلی مسئوال 

شخصیاً مسیئولیت جامعیه اسیالمی را      (ص)نظر به اینکه پیامبر اکرم .(دناهلش باش)داشته باشند 

را بیه سییره   ذمیروری گی   ،شدن خصوصیات مدیرانکافی است برای مشخص ،دار بودهعهد

جویی از عیب ؛روی بودخو  در برخورد با مردم مهربان و (ص)امبریپ» .مبر داشته باشیمپیا

و بیه خداونید توکیل     نمیود      می  مشورت  ها آندر کارها با  ؛ نمود     می  ی دوری یخوو درشت

 .خیورد      می  برای ایمان امتش حرص  داشت و یسوزدلری پیامبر نسبت به امتش آ .داشت

 و   کردند     می  مردم حرکت  مدر کارها پیشگا شجاعت بودند و و  ، صداقت صبر  ویایشان الگ

 (.58: 7508ابراهیمی،)« یش بودنداو ژرس نگردر کارهای حکومتی آینده

مدیریت جهادی همان کار و تال  با نیت الهی و مبتنی بر »: فرمایندمقام معظم رهبری می

های جهانی و در شرایط دیگر، جهت تیداوم  آمیزِ قدرتاثتعلم و درایت، در شرایط فشارهای خب

 (.55/79/05العالی، ای مدظلهامام خامنه)« کشور است یجلو روبهحرکت 

هیای  از اولویّت یکی یناهای فرسوده ترجیح دهیم؛  ساالری دیوان باید مدیریت جهادی را بر» 

هیای   قضائیه، در بخیش  ۀ، در قوّمجریه ۀن کشور در قوّمسئوال ؛اصرار بر مدیریت جهادی ماست؛

انضیباطی نیسیت؛    میدیریت جهیادی بیه معنیای بیی      .مختلف، مدیریت جهادی را دنبال بکننید 

دنبال کار را گرفتن، این معنیای میدیریت    روز نشناختن و و  حرکت کردن، شب یرباتدب، یپرکار
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معظم لیه سیال    با توجه به اهمیت مدیریت جهادی،(. 50/77/05ای، امام خامنه)« جهادی است

 . کردند یگذار نام« عزم ملی و مدیریت جهادیاقتصاد و فرهنگ با »را سال  7505

توان فرایند کار و تال  با نیت الهی و مبتنی بر علیم و دراییت، در   را می مدیریت جهادی»

و کارآمد منابع مادی و انسانی جهت مبارزه با دشمن و رفع موانیع حرکیت بیه     مؤثرکارگیری به

-گیذاری، برنامیه  های فرهنگی، اجتماعی، علمی، اقتصادی، سیاسی با هدسدر تمامی عرصهجلو 

، هدایت و کنترل جهت نیل به اهیداس، بیر اسیاس فرهنیگ جهیادی اسیالم       یده سازمانریزی، 

 (.558:7505رشیدزاده، )« تعریف نمود

 تفاوت مدیریت جهادی و مدیریت غربی

ها و مقتضییات  رفتار مدیران وجود ندارد، بلکه موقعیتدر رویکرد غربی، یک رو ِ بهترین برای 

هیای رفتیار سیازمانی،    همچنیین در کتیاب  . کنندگوناگون، بهترین رو  مدیریت را مشخص می

هیای آمرانیه ییا    ، سبکرابطهو  یمدار یفهوظگرایی یا گرایی و ساختسخنان گوناگونی از انسان

ارمندمیداری و برخیی حید وسیط ایین دو را      برخی کارمداری و بعضی ک. دموکراتیک وجود دارد

توانند برای دردهای مدیریت خود دارویی می یسخت بهمدیران  یتدرنها. کنندبهترین معرفی می

 شیده  یهتوصی  (ع)یرالمیؤمنین امبه کار بستن این سفار   مدیریت جهادیاما در . کارساز بیابند

ر صورت موفقیت نییافتن، شیدت   آمیز استفاده شود و داست که پیش از هر چیز از رو  محبت

شیود؛ بلکیه هیدس    های مدیریتی نمیدر این سبک، اهداس سازمان فدای رو . عمل به کار رود

رابطیه  واقعیی   یبیه معنیا  گراییی  اما در رفاقت، دوستی، محبت و انسان. شودسازمانی رعایت می

شیود؛  ییت میی  ها و حقیوق کارمنیدان در حید معقیول رعا    هم وجود دارد و آزادی انسان یمدار

های فردی و گروهی هم با دقیت دنبیال و   کار و اهداس سازمان و وظایف و مسئولیت حال یندرع

 .(52: 7544زاده ، جاجرمی) شودکنندگان برخورد می با متخلفان و سوءاستفاده

ها در مکاتب شیرق و غیرب ایین اسیت کیه      از دیگر وجود تمایز مدیریت جهادی با دیگر مدیریت

هیا و  تعیالی انسیان  . اسیتوار اسیت  « تولیید »و « تعالی»در جامعه اسالمی بر دو اصل  مدیریت جهادی

صیورت   هیا باشید، در غییراین   انسان« تعالی»این کاال تا هنگامی ارز  دارد که در خدمت . تولید کاال

هیای مشیغول در سیازمان ییا خیارج از آن از       منظور سازندگی مادی و معنوی برای انسانهرگاه که به

تنهیا  « میدیریت »مستقیم اسالمی خارج شد، باید از بین برود؛ امیا در مکاتیب شیرق و غیرب،     صراط 

ها؛ بنابراین در این نظام مدیریت فقط تولیید، کیه در   تولید است نه افزایش اعتقادها برای تعالی انسان
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 (.59:همان)خدمت سود و افزایش درآمد صاحبان سهام باشد، پذیرفته است 

 هادیمدیریت ج هایشاخص

 عشق، ایمان و کار برای خدا

انجیام   براثرسامان دهد که  یا گونه بهآموزد که رفتارهای خود را نظام ارزشی اسالم به انسان می

های واالی الهیی بیه دسیت    ها، آدمی به خداوند متعال نزدیک شود و کماالت معنوی و ارز آن

میدیر  » رو یین ااز . خواهید بیود   انجام کارها در عرصۀ مدیریت نیز مشیمول همیین قاعیده   . آورد

در ضیمن  . شمردها را عبادت میداند و خدمت به آنمردم را بنده و مخلوق خداوند می« جهادی

دانید و بیه    میی « رضیایت الهیی  »مدیری که دارای تفکر جهادی است، تمام همّ و غم خیویش را  

تیر  خدا نزدییک فرد جهادگر هر چه به . دنبال مطرح کردن خویش و کسب شهرت و مقام نیست

تیر  تیر و کمییاب  شده و جهاد خود را ناب و خالص برای خدا انجام دهد، اکسیر جهاد او نیز نیاب 

 (.81: 7509فیروزآبادی، ) شود و بالعکس می

 و شوق به کار ناپذیری یخستگجدیت، 
پرقیدرت  . ناپیذیری و شیوق بیه کیار    مدیریت جهادی، مدیریتی است همراه با جدیت، خستگی»

برخیورد بیا    براثیر اگر همراه با جدیت و شیوق نباشید، ممکین اسیت در ادامیه و       ییتنها بهبودن 

کار را با جیدیت، شیوق و   « مدیر جهادی». مشکالت مسیر، به سرخوردگی و ناامیدی منجر شود

بهترین شاهد بیرای  ! پرقدرت و احیاناً برای اسقاط تکلیف فقط نهدهد، انجام می ناپذیری یخستگ

های ابتدایی انقالب اسالمی و بازخوانی آن چیزی است کیه  مرور حوادث سال مطلبی که گفتیم،

 (.52: 7510حائری، صفایی)« گذشته استبر بعضی مدیران اوایل انقالب 

 های بلند گام
. اسیت « میدیریت جهیادی  »هیای  پذیر بودن، یکی دیگر از مؤلفههای بلند و ریسکبرداشتن گام

هیای علمیی و داشیتن    ت و پشتوانۀ هر گام بلنیدی، بررسیی  البته بدیهی است که ضمانت موفقی

هیای بلنید و   نمونیۀ ایین گیام   . هیا برخیوردار اسیت   از آن« مدیر جهادی»برنامۀ صحیح است که 

هیا،  هیایی مثیل هدفمندسیازی یارانیه    دولت نهم و طیرح « مدیریت جهادی»پذیری را در ریسک

ها با مشیکالتی  هایی از این طرحدر بخش ایم و اگر احیاناًبندی بنزین و مسکن مهر دیدهسهمیه

 .های اجرایی بوده استریزیدر مقدمات و طرح یدقت کمایم، ناشی از مواجه بوده
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 ها چالش با موانع و عبور از آن
. انید معرفی کرده« مدیریت جهادی»های چالش با موانع را از ویژگی(العالیمدظله)مقام معظم رهبری

-های فکیری و عقالنیی، راحیت   توانند ضعف، میاند ذکرشدهله نیز معظماین موانع که در بیانات 

و ( تیوانیم مثیل میا نمیی   )های تیاریخی ها، عادتپنداری، گریز از چالشگرایی، آسانطلبی، آسان

بیا توکیل بیه خداونید متعیال، بیا جیدیت و        « یجهیاد  یرمید »چیزهایی از این قبیل باشند کیه  

 (.02: 7509دستغیب، ) عبور خواهد کرد سالمت بهوانع ناپذیری خود از تمامی این مخستگی

 یرباتدبشتاب همراه 
چه . است «مدیر جهادی»های های بلند، داشتن شتاب مناسب نیز از ویژگیغیر از برداشتن گام

ای اند که یا دیگر هییچ فاییده  به انجام رسیده یدرزمانبسیار کارهای مفیدی که به خاطر تأخیر، 

طور که در عنوان مبحر ذکیر شید، ایین شیتاب      البته همان. اندبوده یدهفا کمسیار اند یا بنداشته

بایید گفیت،    یجهدرنت. ندارد و اساساً تدبیر امور مالزم با کندی نیست یرباتدبمنافاتی  وجه یچه به

در وظیایف محولیه اسیت    « میدیر جهیادی  »و شتاب در انجام کار، ضامن موفقیت  موقع بهتدبیر 

 (.47: 7509فیروزآبادی، )

 بصیرت و عدم غفلت از وجود دشمن
به شیمار  « مدیریت جهادی»شناسی و عدم غفلت از وجود دشمن، جزء مقدمات  بصیرت، دشمن

-هر تالشیی را جهیاد نمیی   »اند، تأکید کرده (العالی مدظله)طور که مقام معظم رهبریهمان. روندمی

جهاد آن حرکتی است کیه  . اد نباشدجه[ اما]گویند، ممکن است کسی یک کار علمی هم بکند، 

 «.گیرد در مواجهۀ با یک دشمن، انجام می

اسیت؛ آنجیا کیه     استفاده قابلص نیز  سوره مبارکه 82لزوم داشتن بصیرت برای مدیر جهادی از آیه 

-انید، میی  خداوند متعال در ضمن برشمردن صفات ویژۀ پیامبران الهی، که مدیران جهادی نمونیه بیوده  

؛ یعنیی از پییامبران پیشیین،    «اذْکُرْ عِبیادینَا اِبْرَاهِیمی وی اِسْحیاقَ وی ییعْقُوبی اُولِیی االَییدِی وی االَبْصییارِ    وی»: فرماید

 (.82:همان) ابراهیم و یعقوب و اسحاق یاد کن که دارای قدرت و بصیرت بودند

 در مقابله با دشمن باشد
 ییرازاین غبله با دشمن باشد؛ بدیهی است که اگیر  از شروط الزم و اساسی جهاد این است که در مقایکی 

انگییزی در جامعیه اسیت کیه خیود       بلکه فتنیه  ،تنها جهاد نام ندارد و ثوابی بر آن مترتب نیست نه ،باشد
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نمونیه ایشیان    بیرای  .مقام معظم رهبری در تبیین اهمیت این رکن فرمایشیاتی دارنید   .امری باطل است

: انید  نییز فرمیوده   و در جای دیگری «ت که در مقابله با دشمن باشدیک شرط جهاد، این اس»: اند فرموده

اگیر کسیی در مقابیل    . جهد کند این جهاد نیست بلکه فتنه و اخالل است و اگر کسی علیه دوست جدّ»

. این فتنه و محاربه است، جهیاد نیسیت   ،جهد و تال  کند و دولت ح  در مقابل صالح و نظام ح  جد

گیرد به هر شکلی باشد چه به شکل نوشتن، گفتن، کتیاب و چیه بیه     جام میکه ان یجدوجهدحاال این 

گیری و اغیواگری و بعضیی از اشیکالش      ا  فتنه همه ؛بافی زدن و منفی پراکنی، ن   نامه، شایعه شکل شب

اهلل و لسیان رسیوله و     هیا در مقابیل دشیمن خیدا و دشیمن علیی لسیان        ایین   اگیر همیه  . محاربه است

 (.04: 7509دستغیب، ) «اهلل  سبیل شود جهاد فی  می ،باشد (مالسال علیهم)اولیائه

 مبتنی بر علم
ها باید در چیارچوب ضیوابط علمیی پییش      کامالً روشن است که مدیریت جهادی نیز مانند سایر فعالیت

ش ل بر خداوند متعال کارهیا را پیی  اینکه با توکّ یانبابفعالیت جهادی و  ۀتوان به بهان نمی یعنی،این . برود

و همچنین در قرآن کریم نییز توجیه    (السیالم  علیهم)در سیره ائمه اطهار. قواعد علمی را کنار بگذاریم ،بریم می

 (.78: 7508مرتضوی، ) ها و قوانین حاکم بر نظام هستی مشخص و مشهود است به قواعد علمی، سنت

 شناسی تحقیقروش

 قلمرو تحقیق

تیا  7548در مورد مدیریت جهادی است، که از سیال  له  شامل بیانات معظمقلمرو زمانی تحقی ؛ 

 .اندبیان فرموده 7505پایان سال

 نوع و روش تحقیق

 نوع تحقیق

در  (العیالی  مدظلیه )ایخامنیه  ، چون مطالب برگرفته از بیانات و فرمایشات امیام (ایتوسعه -کاربردی)

و غیردولتییی، هییای دولتییی  مییورد مییدیریت جهییادی، بییرای تمییامی مییدیرانِ نهادهییا و سییازمان

شیود،   است؛ و چون در عرصه کالن و راهبردی، موجب توسیعۀ علیم میدیریت میی     استفاده قابل

 .ای استتوسعه
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 روش تحقیق 
 . است در مورد مدیریت جهادی، تحلیل محتوای کیفی شده (العالی مد ظله)ایکیفی، فرمایشات گوهربار امام خامنه

 ها و ابزار آنی دادهآورگیری و جمعجامعه آماری، روش نمونه

 جامعه آماری

در حوزۀ مدیریت جهادی اسیت کیه بیا     (العالی مد ظله)جامعه آماری شامل بیانات مقام معظم رهبری

مقوله در قالب سیخنرانی  74تعداد  7505تا پایان سال  7548له از سال  مراجعه به سایت معظم

 . و بیانیه احصاء گردید

 گیری و حجم نمونهروش نمونه

 ای کتابخانهروش 

  7(العالی مد ظله)ایهای علمی و تخصصی، مقاالت علمی و تخصصی، سایت امام خامنه شامل کتاب 

 ابزار گردآوری

تا پایان 7548از سال )برداری است که از بیانات معظم له در مورد مدیریت جهادیعملیات فیش

 .احصا شده است (7505سال

 هاتعیین روایی و پایایی گردآوری داده
برداری شد، فقط مطالبی است کیه میرتبط بیا عنیوان مقالیه      له فیشمواردی که از بیانات معظم

له مستند و دارای منبع و از طرفی چون فرمایشات معظم. است؛ لذا از روایی الزم برخوردار است

 . باشد، از پایایی الزم نیز برخوردار استمشخصی می مأخذ

تیا   7548مقوله از سیال  74)ریت جهادی در سایت ایشان له در مورد مدیاما از بیانات معظم

بیرداری و  است که مشروح بیانیات، توسیط محقی  خالصیه     شده ضبطثبت و ( 7505پایان سال 

بنیدی  احصیا و دسیته  ( ها و دستاورد مدیریت جهادیمفاهیم، الزامات، ویژگی) یدواژهکل 8تعداد 

نظیر در  نفیر از افیراد صیاحب    2تعیداد   بیا  شده یبند دستههای سپس در مورد کدگذاری. گردید

احصیا شیده، نظیرات     های یدواژهکلمدیریت جهادی، به رو  دلفی مصاحبه شد که ضمن تأییدِ 

                                                                                                                                       

1. leader.ir 
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 .اصالحی نامبردگان نیز اعمال گردید

 فرضیه تحقیق
هیای جهیاد    مؤلفیه )فرضیه، به سؤال تحقی  پاسخ داده خواهد شد،  یجا بهچون در این تحقی  

 .بنابراین فرضیه وجود ندارد( کدامند؟ (العالی مد ظله)قام معظم رهبریفرهنگی از منظر م

 های تحقیقها و یافته داده وتحلیل یهتجز

در مورد مدیریت جهادی تحلیل محتوای کیفی شده (العالیمدظله)ایفرمایشات حضرت امام خامنه

له در نظریات معظمها از دیدگاه و ها و شاخصاست؛ این تحلیل محتوا ناظر بر تعیین مؤلفه

 74های مدیریت جهادی، ها و شاخصبندی مؤلفه برای دسته. مورد مدیریت جهادی است

-مد ظله)ایمدیریت جهادی از سایت و تدابیر و فرامین امام خامنه طور کامل با عنوان مقوله به

ؤلفه و ، چهار م(استنباطی -توصیفی)مطالعه و بررسی و از رو  تحلیل محتوای کیفی (العالی

بندی شد که پس از اخذ نظرات زیرمؤلفه در مورد مدیریت جهادی احصاء و دسته 55

-شرح جدول زیر ارائه میهای نظری بهنتیجه اعتبارسنجی یافته خبرگان، نفر از 2اصالحی 

 . گردد

 های مدیریت جهادی مؤلفه: 9شماره جدول 

 کدگذاری هاعناوین مؤلفه ردیف
میزان فراوانی و 

 تعداد

 سه مورد مفاهیم مفهوم مدیریت جهادی 7

 مورد 79 الزامات الزامات مدیریت جهادی  5

 شش مورد هاویژگی های مدیریت جهادیویژگی 5

 مورد 75 نتای  مدیریت جهادی( دستاوردهای)نتای  8
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 کدگذاری هاعناوین مؤلفه ردیف
میزان فراوانی و 

 تعداد

 مورد 55  جمع کل 

 

مدیریت جهادیهای احصایی از  بندی مؤلفهدسته: 2جدول شماره  

 سال کدگذاری بسته معنایی (هاگزاره)مستند  ردیف

7 

 

اگر مدیریت جهادی یا همان کار و *

تال  با نیت الهی و مبتنی بر علم و 

درایت حاکم باشد، مشکالت کشور، در 

شرایط کنونیِ فشارهای خباثت آمیزِ 

های جهانی و در شرایط دیگر،  قدرت

 جلو روبهاست و کشور حرکت  حل قابل

 .را ادامه خواهد داد

مبنای کار و تال  

جهادی، نیت الهی، 

عالمانه و مدبّرانه 

 .است

مبانی و 

 الزامات

مدیریت 

 جهادی

55/79/05 

دیدار با 

اعضای 

شورای شهر 

و شهردار 

 تهران
 با مدیریت جهادی،

در مشکالت کشور، 

حل و هر شرایط قابل

 کشور حرکت

 .است جلو روبه

نتای  

مدیریت 

 یجهاد

باید مدیریّت جهادی را بر * 5

های فرسوده ترجیح  ساالری واندی

. بدهیم؛ اصرار بر مدیریّت جهادی

های مختلف،  مسئولین کشور در بخش

. مدیریّت جهادی را دنبال بکنند

انضباطی  مدیریّت جهادی به معنای بی

نیست؛ پُرکاری، با تدبیر حرکت کردن، 

روز نشناختن و دنبال کار را  و  شب

گرفتن، این معنای مدیریّت جهادی 

 .است

جهادی به  مدیریّت

 ،انضباط معنای 

پُرکاری، با تدبیر 

 و  حرکت کردن، شب

روز نشناختن و دنبال 

 کار را گرفتن،

 

مفهوم 

مدیریت 

 جهادی

 

دیدار با 

مردم 

/50تبریز

77/05 
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 سال کدگذاری بسته معنایی (هاگزاره)مستند  ردیف

عامل مهم مدیریت جهاد  عبارت * 5

و  نفس اعتمادبهو  خودباوریاست از 

 .اد به کمک الهىاعتم

و  نفس اعتمادبه

 حسن ظن الهی

ویژگی 

مدیریت 

 جهادی

79/5/05 

منفی را به و نقّادی کنند نقاط ضعف * 8

شود گاهی می. رخ ما مسئولین بکشانند

-که مسئول، متوجّه نیست چه دارد می

گذرد در متن جامعه، امّا آن جوان در 

فهمد؛ آن عزم متن جامعه است، او می

جهادی که عرض کردیم  یّتملّی و مدیر

 .استفرهنگ، این  ۀدر زمین

نقدپذیری نقاط 

 ضعف و منفی

ویژگی 

مدیریت 

 جهادی

7/7/05 

کار ،  به کم شدن دچارروحیگى،  بى* 2

دچار شدن به یأس و ناامید ، تصور 

توانیم، تصور اینکه تا حاال اینکه ما نمی

 (ره)طور که امام نتوانستیم؛ نخیر، همان

توانیم، باید عزم داشته میفرمودند ما 

باشیم، عزم ملى و مدیریت جهاد  

 .ها را باز کند این گره  تواند همه می

روحیه، پُرکاری، 

امیدواری و اعتماد 

 بنفس ملی

الزام مدیریت 

 جهادی

 

78/5/05 

عزم ملی و مدیریت 

-جهادی موجب گره

 گشایی از مشکالت
نتای  مدیریت 

 جهادی

5 

 

 

هم ( جمهوریریاست)محترم نامزدهای*

جهادی و کار  باکاربدانند که ما جز 

توانست این کشور را به  انقالبی نخواهیم

ها،  بخش ۀدر هم. سامان برسانیم

کمربسته بودنِ مثل یک جهادگر الزم 

افتد؛  ؛ این اگر بود، کارها راه می است

شود، ها باز می بست این اگر بود، بن

ن، کار فراوا [یعنی]شود؛شکافته می

کیفیّت و مجاهدانه و  پُرحجم و با

 انقالبی

جهادی و کار  کار-7

پُرحجم مداوم، انقالبی 

کیفیّت و مجاهدانه  و با

 انقالبی و

-گشایی و گرهراه-5

-گشایی کارها و بن

ها و ساماندهی بست

 کشور

-الزامات-7

مدیریت 

 جهادی

-نتای -5

مدیریت 

 جهادی

 

دیدار با 

/79کارگران

5/0 
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 سال کدگذاری بسته معنایی (هاگزاره)مستند  ردیف

ادی هم در برخی از مدیریّت جه* 1

در . ها بحمداهلل بارز و آشکار بود بخش

هایی که مدیریّت جهادی را  آن بخش

ها را هم کرد، پیشرفت انسان مشاهده

 .در آنجا مشاهده کردیم

از  هاپیشرفتمشاهده 

مدیریّت نتای  

 است جهادی

 

نتای  

مدیریّت 

 جهادی

 

7/7/7508 

پیام 

 نوروزی

 

4- 

 

 

 

 

 

 

تال   جهادی و ۀوحیر» لزوم داشتن*

 «چشمداشت ناپذیر و بدون مضاعف و خستگی

داشتن نیت الهی برای خدمت به مردم »

، و «ها عنوان بندگان خدا و حل مشکالت آن به

در نظر گرفتن کارآمدی،  «انس با قرآن و دعا»

تدین، انقالبی بودن، پرکاری و جهادی عمل 

کردن در انتخاب همکاران و مدیران 

گر همکاران و مدیران شما ا« زیرمجموعه

افرادی با این خصوصیات نباشند، اهداس و 

 .مقاصد به سرانجام نخواهد رسید

 

 

 

 جهادی و ۀروحی»

تال  مضاعف و 

ناپذیر و  خستگی

 «داشتچشم بدون

نیت الهی برای 

خدمت به مردم 

عنوان بندگان  به

خدا و حل مشکالت 

انس با »، و «ها آن

 «قرآن و دعا

 کارآمدی، تدین،

انقالبی بودن، پرکار 

و جهادی عمل 

 کردن

الزامات -7

مدیریت 

 جهادی

 دیداربا

 رئیس

جمهورو 

اعضای 

دوهیئت

لت 

8/5/05 

 

 

 

 

 

یک مدیریّت انقالبیِ فعّالِ  جا هرما *  -0

جا  است؛ هر رفته پُرتحرّک داشتیم، کار پیش

حال، ناامید،  بی های ضعیف،مدیریّت

تحق  اهداس و 

مقاصد با روحیه 

تدین، کارآمدی و 

انقالبی، پرکاری و 

نتای  -5

مدیریت 
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م؛ کارها یا تحرّک داشتی غیرانقالبی، و بی

. متوقّف مانده است، یا انحراس پیدا کرده است

ای است که وجود دارد؛ یک  این مسئله

 اشکالی 

باید  و یک ضعفی است که وجود دارد؛

تر باشند،  شاءاهلل پُرانگیزه مدیرانمان ان

کارآمدتر باشند، تال  بیشتری را انجام 

جور هم  الهی همین ۀبدهند، و به حول و قوّ

کنم که طور قاطع عرض می من به .خواهدشد

های مختلف کشور، بخش اگر مدیریّت در

متدیّن باشد، انقالبی باشد و کارآمد باشد، 

 .دمشکالت کشور حل خواهد ش ۀهم

 جهادی جهادی

الزامات -7

مدیریت 

 جهادی

های ویژگی-5

مدیریت 

 جهادی

نتای  -5

مدیریت 

 جهادی

 

 

 

 

 

بیانات 

در 

اجتماع 

زائران و 

مجاورا

ن حرم 

مطهر 

 رضوی

7/7/

7505 

مدیریّت فعّالِ -7

پرانگیزه و پُرتحرّک؛ 

. کارآمد الزم است

های جا مدیریّت هر

حال،  ضعیف، بی

تحرّک  و بی اامیدن

داشتیم؛ کارها یا 

متوقّف مانده یا 

انحراس پیدا کرده 

 .است

-تدین، انقالبی-5

های گری از ویژگی

مدیریت جهادی 

 .است

مدیریت متدین، -5

و انقالبی  کارآمد

 پیشرفتموجب 

کارها و حلِ تمامی 

 مشکالت کشور

 .است

کنم به مسئولین محترم مکرّر می ۀبنده توصی* -79

طور مرتّب داشته  را به گانه که جلساتشان ی سهقوا

باشند؛ خیلی از مسائل در این جلسات مشترک 

جلسات دولت و مجلس، جلسات  :شودحل می

قضائیّه و مجلس؛  ۀقضائیّه و دولت، جلسات قوّ ۀقوّ

از   این دیدارها، این تبادل نظرها، این استفاده

ی  و مسئله. افزایی است نظرات یکدیگر، موجب هم

 .مدیریّت جهادی؛ این توصیه مربوط به همه است

تبادل نظرات و -7

جلسات مشترک 

مدیران و مسئوالن 

افزایی و موجب هم

 .حل مشکالت است

الزامات -7

مدیریت 

 جهادی

نتای   -5

مدیریت 

 جهادی

بیانات 

در دیدار 

مسئوالن 

 منظا

75/8/

7505 
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جهاد عبارت است از تالشى که در مقابل یک * -77

گیرد؛ هر جور تالشى جهاد ا  انجام می دشمنى

جهاد عبارت است از آن تالشى که در . نیست

برابر یک چالش خصمانه از سو  طرس مقابل 

وقت معنا   آن. گیرد؛ این جهاد استصورت می

ه در اینجا این است که توجّ مدیریّت جهاد 

بکنید که حرکت علمى کشور و نهضت علمى 

کشور و پیشرفت علمى کشور مواجه است با یک 

چالش خصمانه، که در مقابل این چالش 

خصمانه شما که مدیرید، شما که استادید، شما 

که دانشجو هستید، باید بایستید؛ این شد 

حرکت جهاد  و مدیریّت دستگاه؛ چه مدیریّت 

ت، چه مدیّریت هر دانشگاه، چه مدیریّت وزار

عظیم،  ۀبخشى از بخشها  گوناگون این عرص

 .مدیریّت جهاد  شد خواهد

تشخیص و اتخاذ 

نوع ِ ایستادگی در 

های  مقابل چالش

 خصمانه

مفهوم مدیریت 

 جهادی

مفهوم 

مدیریت 

 جهادی

سرگرم شدن به  :ها  درونى ما اینها استچالش* -75

و اختالفات فرعى  اختالفات در داخل کشور؛ اختالفات

سطحى، ما را سرگرم بکند، در مقابل هم قرار بدهد، 

وجود بیاورد، ما را از مسائل اصلى و از  تعارض به

خطوط اصلى غافل بکند؛ این یکى از مصادی  آن 

از دست دادن . چالش اصلى است که عرض شد

دچار شدن به . ها  ما است انسجام ملت از چالش

کار ، دچار  ه کمروحیگى، دچار شدن ب تنبلى و بى

توانیم، یشدن به یأس و ناامید ، تصور اینکه ما نم

طور که امام  تصور اینکه تا حاال نتوانستیم؛ نخیر، همان

توانیم، باید عزم داشته باشیم، عزم ملى فرمودند ما می

. ها را باز کند تواند همۀ این گرهو مدیریت جهاد  می

ه باید با اینها اینها همه، آن چالشها  درونى ما است ک

 .مقابله کنیم

، تحرّک و تال  -7

امید و انگیزه، 

 اعتماد بنفس ملی

الزامات  -7

مدیریت 

 جهادی
 بیانات

 در

مراسم 

 سالگرد

 رحلت

امام 

 خمینی

 (ره)

78/5/

7505 

عدم اختالفات و  -5

تعارض، تقویت 

جام و احیای انس

خودباوری ملی همه 

 .کندها را باز میگره

نتای   -5

مدیریت 

 جهادی
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این مدیریت جهاد  مخصوص دولت نیست، * -75

شامل مجلس هم هست؛ طبعاً در حوزۀ کار 

مسئولیت خود مجلس، یعنى تقنین و نظارت که 

این . ها  مجلس استترین مسئولیت عمده

ها   دور از انگیزه طور جد ، به ها اگر بهمسئولیت

چیز  جز انگیزۀ خدمت  دور از هر شخصى، به

ترین کار  به مصالح کشور انجام بگیرد، بزرگ

ها   جهاد  است؛ کار جهاد  یعنى این؛ انگیزه

ها را باید گوناگون را نباید دخالت داد، اولویت

 .نگاه کرد

جدّیت در 

ها، ترجیح مسئولیت

دادن منافع ملی بر 

منافع شخصی و 

مدیریت الزامات لویت بندی کارهااو

 جهادی

دیدار با 

نمایندگا

ن 

 مجلس

شورای 

اسالمی 

8/5/

7505 

 05در سال « عزم ملّی و مدیریّت جهادی* -78

شود، امّا این چیزی عنوان شعار مطرح می به

باشد؛ این هویّت ما  05نیست که مربوط به سال 

ما است،  ۀاست، این حیثیّت ما است، این آیند

اگر عزم . ی سرنوشت ما است کننده ترسیماین 

ملّی بود، اگر مدیریّت جهادی بود، اقتصاد هم 

کند؛ و  پیشرفت میکند، فرهنگ هم پیشرفت می

ملّتی که اقتصاد پیشرفته داشته باشد و فرهنگ 

پیشرفته داشته باشد، در اوج قرار میگیرد و 

های این کشور،  مروز شما جوانا .شود تحقیر نمی

ارز ،  این کشور و مدیران جهادیِ بافعّاالن 

ی باالی ساخت  اید خودتان را به رتبه توانسته

ی ششم دنیا  یعنی رتبه -های گازی نیروگاه

ها به ما  آن سال. این خیلی مهم است ...برسانید

شود، امّا با پشتکار، با همّت، با گفتند نمیمی

 توکّل به خدای متعال، با تشوی  نیروهای با

با عزم راسخی که مدیران ما به کار  استعداد،

عامل مهم  .999.بردند، این کار اتّفاق افتاد

مدیریت جهاد  عبارت است از خودباور  و 

 .اعتماد به نفس و اعتماد به کمک الهى

مدیریت جهادی،  -7

هویت ما، آینده ما و 

ترسیم کننده 

 سرنوشت کشور است

نتیجه مدیریت  -5

جهادی، پیشرفت 

نگی و اقتصادی، فره

رشد و تعالی و ارتقا و 

عدم حقارت کشور 

 .است

پشتکار، همت و  -5

توکل، تشوی  

نیروهای مستعد و 

عزم راسخ، خودباوری 

و اعتقاد به کمک 

 الهی

 

مفهوم  -7

مدیریت 

 جهادی

نتیجه  -5

مدیریت 

 جهادی

ویژگی و -5

عامل مدیریت 

 جهادی

بیانات 

در دیدار 

کارگران 

در گروه 

صنعتى 

 مپنا

79 

/5/
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ما اواّلً استعداد قوی شدن، زیاد داریم؛ * -72

داریم؛ ملّت ما به  ها هم زیادامکانات و ظرفیّت

سمت اقتدار ملّی هم راه افتاده است و راه  

 ۀاست؛ من بر این اساس نقش زیادی پیموده

بینم که این دو عنصر میرا در  05کلّی سال 

اقتصاد و : در پیام اوّل سال عرض کردم

 فرهنگ با عزم ملّی و با مدیریّت جهادی

 

از  برخورداری-7

استعدادهای قوی، 

-امکانات و ظرفیت

 های زیاد

حرکت به سمت -5

 اقتدار ملی

های ویژگی-7

مدیریت 

 جهادی

5-

( نتای )دستاورد

مدیریت 

 جهادی

بیانات 

معظم له 

در حرم 

 رضوی

7/7/

7505 

75- 

 

 

 

 

مسئولین هم برای اینکه بتوانند کار را *

درستی پیش ببرند، احتیاج به پشتیبانی  به

آنها هم بایستی با توکّل به خدای . مردم دارند

متعال و با استمداد از توفیقات و تأییدات الهی 

و کمک مردمی، مجاهدانه وارد میدان عمل 

 .بشوند

مسئوالن باید با  -7

ت و کمک حمای

توکّل به مردمی، 

خدای متعال و 

استمداد از توفیقات 

 ،و تأییدات الهی

مجاهدانه وارد 

 .میدان عمل بشوند

پیشبرد درست  -5

 کارها

الزامات -7

مدیریت 

 جهادی

نتای   -5

مدیریت 

 جهادی

 

پیام 

نوروزی 

50/75/

05 

 

 

 

اقتصاد )یها رویکرد جهادی در این سیاست* -71

ه قرار گرفته؛ همت مورد مالحظ (مقاومتی

با حرکت عادی  .جهادی، مدیریت جهادی

حرکت عادی و احیاناً  شود پیش رفت؛ بانمی

شود کارهای حساسیت نمی آلوده و بی خواب

بزرگ را انجام داد؛ یک همت جهادی الزم 

است، تحرّک جهادی و مدیریت جهادی برای 

شود، باید حرکتی که می. این کارها الزم است

شد، هم پرقدرت باشد، هم با هم علمی با

 .برنامه باشد، و هم مجاهدانه باشد

همت و تحرّک -7

مجاهدوار، 

هوشیاری، با برنامه 

 .علمی و قدرتمند

همت جهادی و -5

مدیریت جهادی 

سبب پیشروی و 

تحق  کارهای 

 بزرگ

الزامات -7

مدیریت 

 جهادی

نتای  -5

مدیریت 

 جهادی

تبیین 

سیاست

های 

اقتصاد 

مقاومت

 ی

59/75/

05 
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های خود دست پیدا  وقتی این ملت به هدس* -74

خواهد کرد و مشکالت گوناگون را از سر راه 

در  ایمان و جهادخود برخواهدداشت که 

الن به عنوان یک ارز  شناخته ئومیان مس

 .شود

رفع موانع و -7

مشکالت و دستیابی 

 به اهداس

ایمان و جهاد  -5

یک ارز  در میان 

 مسئوالن

نتای   -7

یت مدیر

 جهادی

های  ویژگی-5

مدیریت 

 جهادی

7/7/48 

در حرم 

مطهر 

 رضوی

  مفهوم مدیریت جهادی: اول تجزیه و تحلیل مؤلفه

 . گرددطور خالصه تبیین می گزاره احصا گردید که به 5در مورد مفهوم مدیریت جهادی 

ناختن و دنبال روز نش و  انضباط؛ پُرکاری، با تدبیر حرکت کردن، شب مدیریّت جهادی به معنای 

های خصمانه در عین حال، تشخیص و اتخاذ نوعِ ایستادگی در مقابل چالش، است کار را گرفتن

 .خواهد بودسرنوشت ما  ۀکنند ترسیمو ما  ۀاین هویّت ما، حیثیّت ما، آیند .است

  الزامات مدیریت جهادی: دوم مؤلفه لیوتحل هیتجز

و روحییه جهیادی،    زهیبیاانگ  تیوأم ، تیی فیباکحجم و تال  جهادی، باید عالمانیه و مدبرانیه، پیر   

برای خدمت به بندگان خیدا بایید بیا    . داشت و انقالبی مداوم باشدناپذیری، بدون چشمخستگی

از دیگیر الزامیات   . نیت الهی و عواملی چون کارآمدی، تدین و انس با قرآن و دعیا عجیین گیردد   

نظر، تعامیل و همکیاری بیا سیایر      تبادلمدیریت جهادی، برخورداری از حمایت و کمک مردمی، 

مدیران برای رفع موانع، توکّل به خدا و استمداد در توفیی  و تأیییدات الهیی در عرصیه عمیل و      

ها و ترجیح دادن منیافع ملیی بیر منیافع شخصیی و همچنیین       جدیت در مسئولیت حال نیدرع

 .های علمی و قدرتمندانه استبندی کارها با برنامه اولویت

  های مدیریت جهادیویژگی: سوم مؤلفه لیحلوت هیتجز

امیر   های مدیریت جهادی، روحیۀ نقدپذیری از نقاط ضعف و منفیِ مجموعیه میدیریتی تحیت   از ویژگی

برخورداری از ایمان، پشتکار، عزم راسخ، همت، خودبیاوری،   حال نیدرعخود و تال  برای اصالح امور و 

، یگیر  یانقالبی روحییه   ازجملیه هیای دیگیری   البته شاخصملی و حُسن ظن الهی است،  نفس اعتمادبه

 .بایستی مدنظر باشدهای موجود نیز میکارگیری نیروهای مستعد، امکانات و ظرفیت تشوی  و به



 89/  ( یالعال مدظله)ای¬امام خامنه اناتیدر ب یجهاد تیریمد یها مؤلفه

 

 مدیریت جهادی( نتایج)دستاوردهای: چهارم مؤلفه لیوتحل هیتجز

میدنظر قیرار گییرد،    های مدیریت جهادی به نحو مطلیوبی  اگر مفاهیم، ملزومات، اصول و ویژگی

 .دستاوردهای حاصل بدین شرح محقّ  خواهد شد

ها و موانع گشیوده خواهید شید و بیه     ، مرتفع و کلیه گرهحل قابلمشکالت کشور در هر شرایطی  

افزاییی و جلسیات تعیاملی بیین میدیرانِ      با تقویت هم. بستی وجود نخواهد داشتحول و قوه الهی بن

شکالت اقتصادی، فرهنگی، برطرس و شاهد رشد و تعیالی روزافیزون و   ها و نهادهای مختلف، م سازمان

همچنیین تقوییت انسیجام    . تحق  اهداس و مقاصد نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران خواهیم بیود 

 . گر خواهیم شدملی و پیشرفت و حرکت به سمت اقتدار ملی را به حول و قوه الهی نظاره

 مدل مفهومی مدیریت جهادی

هیای بیاال از میدیریت جهیادی،      حلیل محتوای کیفی که در قالب جیدول با توجه به ت

تعداد چهار مؤلفه شامل مفهوم مدیریت جهادی با سه میورد فراوانیی، الزامیات میدیریت     

های مدیریت جهادی با شش میورد فراوانیی و نتیای     مورد فراوانی، ویژگی 79جهادی با 

ها نیز بیه شیرح زییر ارائیه     بین مؤلفه فراوانی احصا گردید، ارتباط 75مدیریت جهادی با 

 .گرددمی
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(مدل مفهومی مدیریت جهادی )  

 
 

 گیری بحث و نتیجه

-جهادی اشاره شد که میی  ها از مدیریت جهادی حاصل شد، ابتدا به فرهنگآنچه که در بررسی پیشینه

افیراد و در روح کیل جامعیه نهادینیه شیود،       تیک  تکتوان استنباط کرد، اگر انگیزه و روحیه جهادی در 

نیروی انسانی بیه عنیوان سیرمایه اصیلی در      که ییازآنجا. آن بروز خواهد کرد تبع بهمدیریت جهادی نیز 

رورت پرداختن و توجه جدی و کاربردی بیه  ای برخوردار است، ضجامعه و نیروهای مسلح از اهمیت ویژه

در ابعاد مختلف بیرای پوییایی و   ( العیالی  مدظله)ایهای احصا شده از مدیریت جهادی از منظر امام خامنه مؤلفه

روز  و  پُرکاری، تیدبیر، شیب   ،انضباط  اگر .وری در سطح کشور امری ضروری استارتقای موفقیت و بهره

و روحیه جهیادی   زهیباانگ توأم؛ سرلوحه مدیران کشورمان باشد و ا گرفتندنبال کار ربه جد نشناختن و 

برای خدمت به بندگان خدا با نیت الهی وارد عرصه خدمت شوند و منیافع ملیی را بیر منیافع شخصیی      

های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و علمی ترجیح دهند، بدون شک مشکالت کشور در تمام زمینه

 دیمدیریت جها

انضباط؛  

پُرکاری، با تدبیر 

حرکت کردن، 

روز  و  شب

نشناختن و دنبال 

، کار را گرفتن

تشخیص و اتخاذ 

نوعِ ایستادگی در 

های مقابل چالش

 خصمانه

مجموعه مدیریتی  روحیه نقدپذیری از نقاط ضعف و منفیِ

امر خود و تال  برای اصالح امور و در عین حال برخورداری از  تحت

ایمان، پشتکار، عزم راسخ،  همت، توکل، خودباوری، اعتماد بنفس 

گری، تشوی  و بکارگیری روحیه انقالبیملی و حُسن ظن الهی است،

 های موجودنیروهای مستعد، امکانات و ظرفیت

تقویت انسجام ملی و پیشرفت و حرکیت  

اقتدار ملی، مشکالت کشیور در   به سمت

-حل، مرتفع و کلیه گره هر شرایطی قابل

ها و موانع گشوده خواهد شد و به حول و 

با . بستی وجود نخواهد داشتقوه الهی بن

افزایی و جلسیات تعیاملی بیین    تقویت هم

مییدیرانِ سییازمانها و نهادهییای مختلییف،  

فرهنگیی، برطیرس و    مشکالت اقتصادی،

شاهد رشید و تعیالی روزافیزون و تحقی      

مهیوری  اهداس و مقاصد نظیام مقیدس ج  

 . اسالمی ایران خواهیم بود

 و نتای  اهداس

ی 
ویژگ

هاها
  

 مفهوم

الزاما
 ت

ناپیذیری، بیدون   ا انگییزه و روحییه جهیادی، خسیتگی    تال  جهادی، باید عالمانه و مدبرانه، پرحجم و با کیفیت، توام بی 

خدمت به بندگان خدا با نیت الهی و عواملی چون کارآمدی، تدین و انس بیا قیرآن و    .داشت و انقالبی مداوم باشدچشم

 نظر، تعامل و همکاری با سایر مدیران برای رفع موانع، توکل به خدا ودعا، برخورداری از حمایت و کمک مردمی، تبادل

ها و ترجیح دادن منیافع ملیی بیر    استمداد در توفی  و تأییدات الهی در عرصه عمل و در عین حال جدیت در مسئولیت

 های علمی و قدرتمندانهبندی کارها با برنامهمنافع شخصی و همچنین اولویت
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-ها و موانع گشوده خواهد شد و به حول و قوه الهی هیچ بین ، مرتفع و کلیه گرهحل قابلدر هر شرایطی 

روز شاهد رشد و تعالی روزافزون و تحقّ  اهداس و مقاصد نظام مقیدس  بستی وجود نخواهد داشت؛ روزبه

کّل، البته مدیران جهادی باید از ایمان، پشتکار، عزم راسخ، همت، تو. جمهوری اسالمی ایران خواهیم بود

نییز برخیوردار باشیند و نیروهیای      یگر یانقالبملی، حُسن ظن الهی و روحیه  نفس اعتمادبهخودباوری، 

ا به انزوا کشیانده نشیوند و نشیاط و انگییزه و روحییه جهیادی،       .ا.مستعد، دلسوز و متعهد نظام مقدس ج

سازی وضیعیت  ر بهینهتوانند دصورت، مدیران جهادی می دراین. یأس و ناامیدی گردد هرگونهجایگزین 

 5مفهومِ مدیریت جهیادی از  . فعلی برای رسیدن به وضعیت مطلوب مدیریت نقش بسزایی داشته باشند

مورد فراوانی و  5های مدیریت جهادی ازمورد فراوانی، الزامات مدیریت جهادی از ده مورد فراوانی، ویژگی

های نتای  مدیریت جهیادی و   مؤلفه رمجموعد. مورد فراوانی برخوردار است 75نتای  مدیریت جهادی از 

های مدیریت  بین مؤلفه. مورد فراوانی، دارای باالترین میزان فراوانی هستند 55الزامات مدیریت جهادی از 

-بخیش میی   افزایی وجود دارد که منجر به نتای  مطلوب و رضیایت جهادی، ارتباط و تعامل فزاینده و هم

پس از اخذ نظر نهایی و اعمال اصالحات به ( استنباطی -توصیفی)اینتیجه تحقی  و تحلیل محتو. گردد

 .  نفر از خبرگان به رو  دلفی نیز رسید 2تأیید 

 پیشنهادها
 .گرددهای تحقی ، پیشنهادهای راهبردی و کاربردی به شرح زیر ارائه میبا توجه به یافته

 های راهبردی مدیریت نیروهایی ارزشی، انقالبی و جهادی برای تصدی جذب و گزینش-الف

نیروهایی ارزشیی، انقالبیی و    جذب و گزینشدر هر سازمانی، کار  نیتر یواصل نیتر مهماز  

روحییۀ جهیادی، پرکیاری و    د بیا  نتا بتوان های راهبردی استجهادی برای تصدی مدیریت

ته انسانی الیی  و شایسی   هاینیرو عدم احساس خستگی، انضباط ظاهری و معنوی، با استفاده از

 .دنتأمین نمای یاهداس سازمانی را به نحو مطلوب ،ازیموردن

 جهاد اکبر و جهاد با نفس -ب

جهیاد  »یکی از ارکان اصلی و اساسی برای مدیران راهبردی، مبارزه با هوای نفس تحت عنیوان  

اساس و پایه اصلی فرهنگ جهادی و مدیریت جهادی، جهیاد بیا نفیس     که ینحو بهاست؛  «اکبر

بیر   میمیانتوان سیازندگی خیویش اسیت؛ یعنیی اگیر       درراهترین و باالترین جهیاد   گاست که بزر

افیرادی  . خود نیز مدیریت کنییم  یسازمان فرهنگتوانیم بر محیط و مدیریت کنیم، نمی خودمان
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 .توانند دیگران را اداره و مدیریت کنندنمی ناًیقیکه از اداره کردن خودشان عاجز هستند 

 قت، امانتداری، وفاداری و والیت مداری در مدیران راهبردیتأکید بر وجود صدا -ج

مدیران راهبردی و ارشد؛  بایسیتی افیرادی صیادق و معتقید بیه       خصوص بهمدیران هر سازمانی 

و انقیالب و رهبیری باشیند، و     نظیام  بیه منید  مبانی اخالق اسالمی و والیت مطلقه فقیه و عالقیه 

را از افتخیارات قلبیی خیود بداننید و     ( العیالی  ظلیه  مید )خدمت تحت لوای فرماندهی معظیم کیل قیوا   

خدمت صیادقانه در راسیتای   . ها بدانندالخطاب در تمامی زمینهفرمایشات ایشان را همواره فصل

یک امانیت الهیی سیرلوحه کیار خیود قیرار داده و در نهاییتِ         عنوان بهپیشبرد اهداس سازمان را 

 .وله همت بگمارندهای محداری به انجام مأموریتصداقت و امانت

 رعایت موازین شرعی و قانونی در همه امور -د
با عنایت به نوع مأموریت، رعایت میوازین شیرعی و قیانونی بیه عنیوان رکین اساسیی محسیوب         

انگاری و اغماض در این حوزه، سبب تضییع حقوق همکاران و همچنین  شود و هر گونه سهل می

ین مدیران جهادی و به خصوص مدیران راهبیردی  شود؛ بنابرا موجب بروز مشکالت سازمانی می

امیر  بایستی از انجام هر گونه موارد خالس شرع و قانون پرهیز نمایند و خود و کارکنان تحت می

 .های محوله بدانند خود را ملزم به رعایت قوانین شرعی و قانونی در انجام مأموریت

 دلسوزی و خستگی ناپذیری -و

ها، با دلسیوزی و  مندی به انجام مأموریتبایست با عالقههبردی، میمدیران جهادی و مدیران را

افتاده و جاری را پیگیری، و در این خصیوص کارهیا را بیا    احساس مسئولیت مستمر، امور عقب 

ای همچنین با احساس مسیئولیت و حسین نیّیت بیا روحییه     . جدیت و توان مضاعف دنبال کنند

 .نجام دهندجهادی وظایف خود را به نحو مطلوبی ا

 شدن روحیه و فرهنگ جهادی در مدیران جهادینهادینه -ه
زمانی روحیه جهادی برای مدیران راهبردی و کیالن کشیور، حیاکم خواهید شید کیه روحییه و        

فرهنگ جهادی در اعماقِ دل مدیران رسوخ کند؛ سپس با اعتقاد و یقیین در سینگر میدیریت و    

خدمت به ملت و کشور سر از پا نشناسیند و در سینگر    اداره امور کشور وارد میدان شوند و برای

 . خدمت بر ملت و کشور از همدیگر پیشی بگیرند
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 وجود فضای صمیمیت و تعامل و همکاری  -ی

های مدیر راهبردی و جهادی، ایجاد فضای دوستی، صمیمیت و همکاری از ابتکارات و توانمندی

مور محوله، جز در فضایی صمیمی و با همدلی انجام ا. امر خود استبین مدیران و کارکنان تحت

بنابراین کارکنیان ضیمن لحیاظ نمیودن     . پذیر نیستو همکاری تمامی کارکنان و مدیران، امکان

های محوله را در فضایی دوستانه و با این نگیر  کیه   شرایط و ضوابط قانونی و شرعی، مأموریت

ا موظف به انجام کار به نحو احسین و  نتیجه کار متوجه کل مجموعه خواهد بود، هر کدام خود ر

توام با رعایت حُسن اخالق و در محیطی صمیمی و بدون ایجاد تنش بدانند و در صورت نیاز بیا  

بیا احسیاس مسیئولیت    . همفکری و همدلی مشکالت را مرتفع و ماموریت را به سرانجام برسانند

هیا   سات تعاملی بین مدیرانِ سازمانافزایی و جلهمگانی؛ اعم از مدیران و کارکنان و با تقویت هم

برطرس و به طور قطع و یقین شاهد رشید و  ... و نهادهای مختلف، مشکالت اقتصادی، فرهنگی و

 .جمهوری اسالمی ایران خواهیم بود تعالی روزافزون و تحق  اهداس و مقاصد نظام مقدس
 

 منابع فهرست

 قرآن کریم

 نه  البالغه

( اهلل علیهرحمت)ام خمینیهای حضرت امتدابیر و سخنرانی
 

(العالی مدظله)یاهای  امام خامنهتدابیر و سخنرانی
 

 .فرماندهی مطلوب نظامی، تهران، نشر نی های ، مؤلفه(7508)سیدحسین  ابراهیمی،

شناسی و ارزییابی فرهنیگ و میدیریت جهیادی، انتشیارات دومیین        ، آسیب(7545)الماسی، محسن 

 .همایش ملی فرهنگ جهادی

-مدظلیه )های مدیریتی فرماندهی معظم کل قیوا ، مدیریت جهادی بر اساس اندیشه(7505)ی، موسیارحام

 (.در حال ارزیابی)های محوله ساحفاجا، تهران، دافوسدر کارایی ماموریت (العالی

، نقش مدیران جهادی در تروی  و توسیعه فرهنیگ و میدیریت جهیادی،     (7544)زاده، محسن  جاجرمی

 .تهران، ناجا

، جهاد با نفس، قم، انتشیارات پییام   (7505) حسن، ترجمه صالح ابوالقاسمی، حمید  ملی، محمدبنحرعا
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 مقدس

 .، سایت راسخون(ره)، فرهنگ جهادی از اندیشه امام خمینی(7505)خارکوهی، غالمرضا 

 .، تقوی، دفتر انتشارات اسالمی حوزه علمیه قم(7509)دستغیب، عبدالحسین 

، فرماندهی و مدیریت جهادی در اندیشه فرماندهی معظم کیل قیوا، تهیران،    (7505)رشیدزاده، فتح اهلل 

 .فارابی

 .، تهران، نهاجاایگاه مدیریت جهادی در تحق  الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، ج(7502)شمشیری، مهدی 

، جایگاه میدیریت جهیادی در الگیوی مطلیوب فرمانیدهی      (7505)شمشیری، مهدی؛ دانش تبار، بهمن 

 .تهران، نهاجانظامی، 

های اطالعیاتی و امنیتیی،    ، چگونگی بسط و گستر  فرهنگ جهادی در سازمان(7508)صالحی، احمد 

 .تهران، بینا

کاری معیاری برای ارزییابی میدیر جهیادی،    های وجدان ها و نشانه ، شاخص(7510)صفایی حائری، رضا 

 .تهران، نشر کوثر

 (.داعا)تهران، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی  ، از جهاد تا جهاد،(7509)فیروزآبادی، حسن 

مطالعیه میوردی   )، فرهنگ سیازمانی حاصیل از میدیریت جهیادی    (7505)قائدی، علی؛ مشرس، جوادی 

 .جهادسازندگی در دفاع مقدس، تهران، دانشگاه آزاد

 همیایش  اییران، اولیین   اسالمی جمهوری در موف  ایتجربه جهادی ، مدیریت(7545)خسرو  موحدی،

 .تهران جهادی، مدیریت و ملی فرهنگ

پیشیرفت،   ایرانیی  اسیالمی  الگیوی  تجلیی  ، فرماندهی مطلیوب نظیامی،  (7508)مرتضوی، سید مجتبی 

 .اصفهان، دانشگاه آزاد

 .، واکاوی و بازشناسی فرهنگ و مدیریت جهادی، نشر دفتر نماینده ولی فقیه(7544)محمود زاده، علی 

، طراحی الگوی فرهنگ جهادی یکیی از نهادهیای انقالبیی    (7505ابستانت)همکاران  محمدیان، یداهلل و

 .5های مدیریت منابع انسانی، سال نهم، شماره اسالمی، دو فصلنامه پژوهش

هیای   با اتکاء بر اندیشه)، بررسی نقش ابعاد مدیریت جهادی بر عملکرد کارکنان (7505)نوربخش، حامد 

 .تهران، دانشگاه آزاد( مقام معظم رهبری

، تأثیر مدیریت جهادی بر اثربخشیی سیازمان در سیه بعید     (7508)ناصرپور، صادق؛ ذاکری قزاآنی، زهرا 

 .رهبر، پیرو و زمینه، تهران، پیام نور
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