
 

 های مدیریت جهادی در سازمان جهادیمؤلفه

 دکتر محمدمهدی مظفری، بهنام محمدی

 بین المللی امام خمینی )ره( قزویناستادیار و عضو هیئت علمی رشته مدیریت صتعتی دانشگاه  -1

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( قزوین -2

 چکیده

تواند دستاوردهای بزرگ مورد انتظار را تحقق بخشد که این مدیریت با اما زمانی میگذار باشد تأثیرهای مختلف تواند در عرصهمدیریت می

تواند عالوه بر اهداف مالی به اهداف غیر های جهادی همراه باشد. در صورتی که مدیر با رویکرد جهادی به هدایت سازمان بپردازد میمؤلفه

جهادی همراه با به کار گرفتن تمامی های ها و مؤلفهمدیریت جهادی به معنای به کار گرفتن شاخصهسازمانی نیز نائل گردد.  مالی و متعالی

ایه های فردی، اعتقادی و سازمانی مدیر به منظور تحقق هدف واالی آن یعنی ارتقای کمی و کیفی حیات ها و بن ماستعدادها، توانمندی

کند. همچنین جهاد به عنوان یک ی توان گفت مدیر در تحقق مدیریت جهادی نقش اساسی و ارزشمند ایفاء میانسان است، بنابراین م

رود، فرهنگ سازمانی را تحت تأثیر پدیده که بار فرهنگی در مکتب اسالم دارد، آنگاه که به عنوان صفت نوع خاصی از سازمان به کار می

ایی شناسهدف از انجام این تحقیق و ارائه مقاله حاضر، د تأثیر زیادی بر مدیریت آن سازمان دارد. دهد و این فرهنگ نیز به نوبه خوقرار می

به عنوان سبک مدیریتی موفق و یک تجربه اجرایی برگرفته از اصول مدیریت اسالمی در کشور  مدیریت جهادی ها و الگویمعرفی مؤلفهو 

از این رو در این مقاله سعی شده است تا با روش باشد. زمه شناخت بهتر آن رویکرد میبوده است. تحلیل و ارزیابی هر رویکرد مدیریتی ال

 های کلیدی مدیریت جهادی در ارتقاء ابعاد عملکرد سازمانی پرداخته شود.توصیفی و تحلیلی ضمن اشاره به مبانی علمی، به مؤلفه
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 مقدمه

یکی از موارد بسیار مهم در مدیریت هر جامعه که بایستی به آن توجه داشت روش مدیریت جامعه بر اساس فرهنگ و رسوم و با استفاده از 

را پشت سر گذاشته است. در یک مرور  ابزار هایی مبتنی بر ارزش های آن جامعه می باشد. کشور ما نیز از دیرباز دوران مختلف رشد و افول

تاریخی می توان در دوران رشد تمدن ایران به روشنی اثر مدیریت صحیح و در دوران افول را در اثر مدیریت های نامناسب مشاهده نمود. 

ن به مدیریت جهادی به در کشور ما نیز سبک های مختلف مدیریت در کارها از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است که از جمله آن می توا

عنوان یکی از سبک های مدیریتی بومی و الهام گرفته شده از تمدن ایرانی و منابع دین مبین اسالم اشاره نمود. بعد از پیروزی انقالب 

دی و مهم یی کلی برنامه ششم توسعه چند واژه کلهااسالمی در تدوین برنامه توسعه کشور رهبری معظم انقالب در ابالغ و تبیین سیاست

های خود به مسئله را مؤکدا بیان فرمودند که یکی از مهمترین این واژگان ))مدیریت جهادی(( است. ایشان بارها در سخنان و فرمایش

مدیریت جهادی و در پیشی گرفتن این الگوی مدیریتی مطلوب از سوی مسئوالن نظام تأکید و مدیریت جهادی را به عنوان راهکاری برای 

 ل جامعه مطرح نمودند. معظم له در این باره فرمودند:حل مسائ



 
))با حرکت عادی نمی شود پیش رفت، با حرکت عادی و احیانا خواب آلوده و بی حساسیت نمی شود کارهای بزرگ را انجام داد، یک همت 

د هم علمی باشد هم پرقدرت باشد، جهادی الزم است، تحرک جهادی و مدیریت جهادی برای انجام کارها الزم است. باید حرکتی که می شو

کار جهادی یعنی از موانع عبور کردن، موانع کوچک را بزرگ ندیدن، آرمان ها را فراموش نکردن،  1هم با برنامه باشد و هم مجاهدانه باشد.

 2به خوبی انجام بگیرد.((جهت را فراموش نکردن، شوق به کار، این کار جهادی است. کار را باید جهادی انجام داد تا ان شاءاهلل خدمت 

مدیریت جهادی هرچند اصطالحی جدید در ادبیات انقالبی ما نیست اما انصافا مدیریتی است که تنها در مقطع دفاع مقدس بارها با آن 

ا شور رمواجه بوده ایم. مدیریت جهادی، سبک رهبری ایرانی است که با رهبری امام خمینی)ره( توانست به خوبی در مقطع دفاع مقدس، ک

از پرتگاه جنگ که استکبار جهانی ایران را به سمت آن کشانده بود، نجات دهدو کارایی خود را به خوبی نشان داده و در واقع آزمون و 

 خطای خود را در هشت سال دفاع مقدس پس داده است.

( و مؤمنان را 131ن داشته باشید(()آل عمران/خداوند در قرآن کریم می فرماید: ))و سست نشوید و غمگین نگردید و شما برترید اگر ایما

به عدم وهن و حزن فرا می خواند؛ یعنی مؤمنان موظفند که در اقامه دین و مبارزه با دشمنان دچار وهن و سستی نشده و به دلیل کمبود 

یمان مالزم با تقوا و صبر است و ها یا از دست دادن برخی نعمات محزون نگردند؛ زیرا برتری و علو حقیقی، برتری به ایمان است؛ چون ا

مالک فتح و پیروزی نیز تقوا و صبر است. از این آیه شریفه می توان دریافت که همواره در حیات عینی و واقعی رخدادهایی موجب سستی، 

عنی تقوا و صبر است. دلسردی و نیز حزن و اندوه انسان می گردد که تنها راه برون رفت از این حاالت منفی، تمسک به الزامات ایمان؛ ی

تمسک به ایمان نه تنها موجب رهایی از آثار و پیامدهای منفی شکست ها و محرومیت ها می گردد؛ بلکه عامل تقویت و اقتدار مؤمنان نیز 

م و می گردد. از این رو دست یابی به الگوی سبک زندگی اسالمی و ایمانی موجب تقویت و اقتدار مؤمنان است، یکی از حوزه های مه

(. مدیریت وقتی با قید ))جهادی(( همراه می شود مفهوم و شاخصه 1313تأثیرگذار حیات اجتماعی، حوزه مدیریت است )نعمتی پیرعلی، 

هایی را در بر می گیرد که اگر مدیران کشور به آن شاخصه ها اعتقاد قلبی داشته باشند و درصدد عمل به آن برآیند با گسترش سازمان 

ی از مشکالت کشور برطرف خواهد شد و بستر برای رشد در همه عرصه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراهم های جهادی خیل

 شود.می

 

 مرور ادبیات پژوهش

 مدیریت

 (1311مدیریت عبارت است از دانش و هنر به کارگیری منابع سازمانی برای دستیابی به اهداف سازمان به شیوه مطلوب ) مرتضوی و عراقی، 

مدیریت عبارت است از علم و هنر متشکل و هماهنگ کردن، رهبری و کنترل فعالیت های دسته جمعی برای نیل به هدف های مطلوب با 

 حداکثر کارایی )اقتداری، علیمحمد(.

که  هدایت و کنترل است مدیریت فرایند به کارگیری مؤثرو کارآمد منابع مادی وانسانی در برنامه ریزی سازماندهی بسیج منابع وامکانات

 )دانشنامه آزاد(. برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد
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مدیریت ترکیبی از علم و هنر برای پدید آوردن محیطی مناسب می باشد، که در آن همفکری و همکاری با دیگران به منظور شکل دادن به 

ب جهت جل ر می گردد و همچنین طی آن، استفاده بهینه از منابع، برای عرضه خدمات یا کاالهایی قابل رقابت،فرایندی کارساز امکانپذی

 (.1311ها، با پرهیز از بروز هرگونه عواقب نامطلوب تحقق می یابد )رحمان سرشت، رضایت متقاضیان آن

 های زاید و ساختنها. حذف فعالیتیت ها و افزایش فعالیتکاهش فعال ،های مختلف شرکتتوازن بین فعالیتعبارتست از عمل مدیریت 

 (.1311های مرتب به طور همزمان، انجام کارهای بیشتر در زمینه های جدید با منابع کمتر )کاتلر، فعالیت

 جهاد

جان  اصطالح به معنای بذلت و در به معنای مشقت و زحمت و همچنین به معنای توان و طاقت اس« جَهد و جُهد » جهاد در لغت از ریشه 

 (.1363، راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآنت )و مال و توان در راه اعتالی اسالم و برپا داشتن شعائر دین اس

ث تال(( و گاهی بحین که می فرماید: ))کتب علیکم القگاهی بحث از قتال شده است مانند آیه واجب شدن نبرد با مشرکدر قرآن کریم 

ردیده است: ))و جاهدوا فی سبیل اهلل حق جهاده((، واژه قتال فقط به معنی مقابله نظامی و درگیری با دشمن است ولی واژه جهاد مطرح گ

 (.1311جهاد به معنی هرگونه کوشش در راه خدا و تالش برای انجام نیکی هاست و قتال شعبه ای از جهاد است )مشایخی و همکاران، 

 

 مدیریت جهادی

مدیریتی است با عشق و ایمان به خدا، خستگی ناپذیر، با گام های بلند و دارای شتاب مدبرانه که با بصیرت و دشمن مدیریت جهادی 

 (.1313شناسی، از موانع پیش رو یکی پس از دیگری می گذرد و به سوی ایجاد تمدن اسالمی به پیش می رود )عزتی، 

 فرمایند:رهبر معظم انقالب اسالمی در تعریف مدیریت جهادی می 

))مدیریت جهادی یعنی کار، تالش، با خدا حساب کردن، به علم تکیه کردن، به درایت و تدبیر تکیه کردن. اگر این ها محقق شود کارها 

کشور نیز همینطور قابل اداره شدن است. ما معتقدیم کشور را نیز می توان اینگونه اداره کرد. با کار جهادی می شود اداره پیش می رود. 

رد؛ نه فقط برای ما که در برهه ای از زمان قرار گرفته ایم که فشار ها و تهدید ها و تعصب های خباثت آلود قدرت های غرب و طاغوت بر ک

ما زیاد است؛ در همه شرایط همینطور است. در شرایط جنگ و صلح، در شرایط گشایش و سختی و انواع شرایط این جور است. اگر انسان 

 3ارد شود کارها پیش می رود((.با این روحیه و

مدیریت جهادی یعنی علم و هنر رهبری و کنترل فعالیت های دسته جمعی، مبتنی بر مبارزه در تمامی عرصه های علمی، سیاسی، اقتصادی، 

جهادی در واقع فرهنگی و ... جهت نیل به اهداف راهبردی و کالن یک سیستم و رفع موانعی که در رسیدن به آن وجود دارد. مدیریت 

 (1311ب با مقتضیات فرهنگی و اجتماعی ایران است )مشایخی و همکاران، کی برخواسته از تفکر بومی و متناسسب

فرمول ها و قوانین مطرح در دانش مدیریت پایه ریزی شده است. فرق این نوع مدیریت جهادی سوای مدیریت علمی نیست که بر اساس 

ادی یا اسالمی( برخوردار است با مدیریت مطلق، در این است که مبنای آن را نظام ارزش اسالم می سازد مدیریت که از ترکیب اضافی )جه

 (.1311)مرتضوی و عراقی، 

 

 فرهنگ جهادی
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فرهنگ جهادی همان فرهنگ دین و مکتب اسالم است، همان فرهنگ خداباوران است، همان فرهنگ والیت و امامت و خالصه فرهنگ 

پاکش است و باید توجه داشت که در تحلیل ها و بررسی ها هرگز نباید فرهنگ جهادی را از فرهنگ اسالم ناب محمدی  و فرزندانص محمد

 (.1311جدا دانست )مرتضوی و عراقی، 

صریح د، تآنچه انقالب اسالمی به ما داد، فرهنگ جهادی بومقام معظم رهبری در دیدار با مسئوالن و کارکنان وزارت کشاورزی با بیان اینکه 

می کنند: فرهنگ جهادی در همه صحنه ها و عرصه ها به کار می آید و در زمینه کارهای زیربنایی کشاورزی و دامداری و امثال اینها هم 

از اول انقالب، روح و فرهنگ جهادی وارد میدان شد. ایشان همچنین در ادامه صحبت های خویش و در بیان اهمیت تقویت فرهنگ جهادی 

 ط کنونی جامعه اظهار می دارند:در شرای

))آن جایی که حرکت و روح جهادی وجود دارد، انسان در ایمان و آرمان و خدمت به دیگران حل می شود و خود را فراموش می کند، این 

 (.1311، و رضوی 1311، روحیه را باید ذر جامعه تقویت کرد(( )خزایی

 

 مؤلفه های مدیریت جهادی

هایی است که اگر در مدیریت جاری و ساری باشد می توان آن را جهادی نامید. در این ها و مؤلفهدارای شاخص بی شک مدیریت جهادی

 های هویت ساز گفتمان مدیریت جهادی از سه منبع:ها و ارزشتحقیق مهمترین مؤلفه

 قرآن کریم 

  اهل بیت علیهم السالمروایات 

 مدظلهبیانات مقام معظم رهبری 

 به تفکیک آورده شده است. 1در جدول که  استخراج شده است
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 ویژگی سبک های مدیریت جهادی

 ایمان و اعتقاد به آخرت 

 تقوی 

 )جامع نگری )نگرش سیستمی 

 عرضه افکار و همفکری مشورت 

 تواضع و فروتنی متعادل 

 داشتن اعتماد به نفس 

 پایبندی به ضوابط به جای روابط 

 عیب پوشی 

 عمل به وعده های خود 

 داشتن سعه صدر 

 خوشرویی 

 وقار و متانت 

 توان اداره امور سازمانی 

 پیشگامی در خودشناسی 

 

 ویژگی سبک های مدیریت غیر جهادی



 

 سود محوری 

 ی و نداشتن باور عمیق به توان سایر منابع انسانیخاص گرای 

 رفاه طلبی و عافیت طلبی 

 اعمال روش های علمی در مدیریت بدون لحاظ تعهد و معنویت 

 دارای مبانی برون دینی و برون مرزی 

 عدم دغدغه مردمی و درد مردم نداشتن 

 بی توجهی به عدالت اجتماعی 

 نگاه به مدل های مدیریتی رایج غربی 

 

 تمایز مدیریت جهادی و اسالمی با سایر مدیریت ها

می توانیم به تفاوت این نوع مدیریت با سایر سبک های مدیریتی پی ببریم.  و ویژگی های آن های مدیریت جهادیبعد از شناخت مؤلفه

مدیریت در طول تاریخ از عصر شکار تا عصر دانایی با شیوه ها و سبک های متفاوتی پایه گذاری شده است و با توجه به تحوالت ماهیت کار 

ر و قوانین علمی د المی است قابل ذکر است اینکه علمدر حال دانشور شدن است و آنچه که در مدیریت جهادی که برگرفته از مدیریت اس

ی به کار گرفته می شوند و جامعه، سازمان و افرادی که در آن هستند اعتقادات، رسوم و ارزش های فرهنگی خاصی دارند یک فضای ارزش

و مدیریت نیز ناگریز از عمل در بستر نظام ارزشی اسالمی جامعه و سازمان می باشد ولی اهداف مدیریت در جوامع غیر اسالمی به ویژه 

نچه که اصالت دارد سود بیشتر است و این بدین خاطر است که جوامع غربی سعادت را در مادیات و در غربی حداکثر کردن سود است و آ

دنیا جست و جو می کنند و به پایان کار )آخرت( اعتقادی ندارند حال آنکه در مدیریت اسالمی و جهادی آخرت ادامه حیات دنیوی محسوب 

ح امور دنیوی و خدمت به بندگان خدا یک تعهد محسوب می شود، لذا تمایز مدیریت می شود و هر نوع فعالیت دنیوی برای تالش و اصال

 ها اشاره شده است.ضوعات چند نهفته است که در جدول زیر به بعضی از آناسالمی و جهادی با سایر مدیریت ها در مو

 

 ()مرتضوی، سیدمجتبی : تمایز تمایز مدیریت جهادی و اسالمی با سایر مدیریت ها2جدول 

 در شیوه مدیریت معمولی در شیوه مدیریت جهادی

 تمرکز بر سیستم جبران خدمت کار اضافه و بی منت با انگیزه الهی

 سلسله مراتب سازمانی و مدیریتی نظام والیی در سلسله مراتب

 کار وظیفه است کار عبادت است

 کار در چهارچوب ساعات معین کار خستگی ناپذیر و شبانه روزی

 پیروی از نظام بروکراسی و تکالیف محوله پذیری و خالقیت انعطاف

 

 مالبته باید به این نکته توجه کرد که زمانی کشور ما می تواند در عرصه مدیریت موفق شود که مدیران ما عالوه بر فهم مدیریت جهادی، الز

ای غرب و کشور های توسعه یافته مبانی نظری است در مقام عمل نیز به آن پایبند باشند. درست است که عامل خیلی از پیشرفت ه

چون محوریت این سبک ها سودگرایی می باشد خیلی از ارزش های اخالقی در آن نادیده گرفته می شود در مدیریتی آن ها می باشد اما 

 صورتی که می توان خیلی از این سبک های مدیریتی را با محوریت خدا به کار گرفت.

 



 

 کشور جهادی های جهادی در سازمان پیاده سازی سبک مدیریت

 که شامل این موارد می باشد: گرددمدل زیر ارائه می های کشوربه منظور پیاده سازی سبک مدیریت جهادی در سازمان

 های مدیریت جهادیها و مؤلفهتعیین و استخراج شاخص 

 به کار گیری مدیران مؤمن و انقالبی 

 هاها و شاخصبر اساس مؤلفه به مدیران کشور آموزش سبک مدیریت جهادی 

 پایبندی و عمل مدیران به مؤلفه های جهادی در عرصه مدیریت جهادی 

 
 : مدل پیشنهادی پیاده سازی مدیریت جهادی در سازمان های جهادی کشور1شکل 

 

 نتیجه گیری

تواند کارایی و اثربخشی خود را به عنوان یک سبک زمانی میمدیریت جهادی مدیریت جهادی یکی از عوامل تقویت و اقتدار مؤمنان است. 

ای هزایی داشته باشد. لذا تعیین شاخصمدیریتی ایرانی اسالمی به خوبی نشان دهد که بتواند بر روی بهبود عملکرد سازمان تأثیر به س

ی بر این عملکرد سازمانی، موضوعی مهم و های مدیریت جهادبرای ارزیابی عملکرد سازمانی و سنجش میزان تأثیر مؤلفهاستانداردی 

های اخصهها و شتحقیق توصیفی و موضوعی سعی شد مؤلفهدر این تحقیق با استفاده از روش باشد. لذا های ایرانی میکاربردی برای سازمان

همچنین بعد از تعیین استخراج گردد.  مدظلهو بیانات رهبر معظم انقالب علیهم السالممدیریت جهادی از سه منبع قرآن کریم، روایات اهل بیت

ها به منظور پیاده سازی مدیریت جهادی در کشور مدلی ارائه شد که در نهایت منجر به توسعه و پیشرفت کشور خواهد شد. این مؤلفه

 اشاره شد. همچنین در این تحقیق به اهمیت باالی مدیریت جهادی و مزایای آن نسبت به سایر سبک های مدیریتی 

عه پیشرفت و توس
کشور

های ها و مؤلفهتعیین و استخراج شاخص
مدیریت جهادی

به کار گیری مدیران مؤمن و 
انقالبی

پایبندی و عمل مدیران به مؤلفه های جهادی
در عرصه مدیریت جهادی

ه آموزش سبک مدیریت جهادی ب
ها و مدیران کشور بر اساس مؤلفه

های بدست آمدهشاخص



 
مبنی بر اجرا و نهادینه سازی فرهنگ و مدیرت جهادی به عنوان بهترین الگو و سبک مدیریتی،  مدظلهغم تأکیدات مکرر رهبر معظم انقالببه ر

یران ریزان و مدگیرندگان، برنامهمتأسفانه تمامی شواهد گویاست که احیای این فرهنگ و شیوه مدیریتی مورد اهتمام جدی سایر تصمیم

جمهوری اسالمی ایران نیست؛ با وجود این عمیقا بر این باوریم که هرجا تحولی بنیادین و دستاورد قابل توجهی در کشور به ارشد نظام 

آید در فرهنگ و مدیریت جهادی و انقالبی ریشه دارد. بدیهی است این تفکر مدیریتی نیز همانند دیگر رویکردهای مدیریتی و یا دست می

ا توانیم تحقیقی بمی در اینجا هایی روبرو خواهد بود، کهها مصون نیست و پیوسته با چالشاز تهدیدها و آسیبهر پدیده اجتماعی دیگر 

 ها و تهدیدها پیشنهاد کنیم.موضوع بررسی این چالش
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