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 نقش مدیریت جهادی در تحقق فرهنگ و تمدن اسالمی                                    

    1ثریا قطبی

 2عبدالرضا بیگی نیا

 3مریم رستمی    

  چکیده :

 تالشبا روحیه جهادی و توام  است که عدل و حق مبنای برو  اسالمي مدیریت از برخاسته مدیریت جهادی مدیریت   
  تحقیق اسالمي است. تمدن و فرهنگ تحقق در جهادی مدیریت نقش شناسایي هدف از پژوهش حاضر .باشدمي ناپذیرخستگي

  در های تحقیق حاکي از آن است که مدیریت جهادییافته. است تحلیلي انجام شده_ توصیفي روشبا  و اسنادی نوع ازحاضر
 باوری، ورزی، خود جرأتاصل لحاظ با  کنترل و نظارت ریزی،برنامه گذاری، هدف فرایند در اسالمي تمدن و عرصه فرهنگ

 ،پذیری خطر نوآوری، ،مداریتكلیف ،خیر امور در پیشگامي دنیوی، پاداش از قبل معنوی ، توجه به اجرارزش مداری، ایثارگری
مدیریت جهادی در عرصه گیری شیوه نتیجه آنكه بكار .نمایدمي نقش ایایف نگریآینده و جویي، صرفهاخالص، تعهد ،خالقیت

 هایبنیان تضعیف یا بردن و میان از سلطه برای اقدامات نظام و تهاجم فرهنگي با جهت مقابلهحرکت روبه جلو  فرهنگ مهمترین
  ارزشهای معنوی است. و اصیل اسالمي

 ، هدف گذاری، برنامه ریزی، نظارت اسالمی تمدن فرهنگ، جهادی، مدیریت کلیدی: واژگان

 

 مقدمه 

 جمعي به منظور رسیدن به هدف مطلوب با های دستهعلم و هنر هماهنگ کردن، رهبری و کنترل فعالیت عبارت از مدیریت   
و چگونگي شناخت خود از انسان طرحاساس باورهای بنیادین (. مكاتب مختلف بر33: 1375مقدم، حداکثر کارایي است)قرائي

انسان را صرفًا به شكل یک « مدل انسان اقتصادی»برخي بر پایه .(69:1391نیا،نمودند)ساجدیهای گوناگوني از مدیریت را ارائه 
از منظر آنان  استمرار حیات برای  (.26: 1370جاسبي،)ماشین مي نگرد که تنها با مسائل مادی مي توان در او ایجاد انگیزه نمود

توجه  دیگر از مكاتب نیز  (. در برخي10-12: 1384ای،)افجهدتر مهمترین ارزش  محسوب مي شونکسب مال بیشتر و رفاه افزو
 (109:1385)روشني،.افراطي به روابط انساني وجود دارد

رطرف نمودن نیازهای مادی و است تا آنجا  که بتوان با ب هدف غایي مدیریت، رشد و کمال انسان ،در مكتب انسان ساز اسالم   
از همین رسانده و افراد تحت مدیریت را در کلیه سطوح، به قرب الهي نائل نمود. به ظهور ی انسانیت را در جامعه ، جوهرهمعنوی
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( که  13:1369شهری،) محمدی ریر مباني فكری و عقیدتي اسالم استای خاص از رهبری مبتني بمدیریت اسالمي شیوهروی 
: 1378جوادی، )مشرفای الهي در جامعه اسالمي استهارزش ونا شده و منطبق با اصول ، اهداف بیني توحیدی بی جهانبر پایه

تواند به دنبال خود مسئولیت سنگیني را همراه دارد، ميو آید مدیریت یک امانت الهي به شمار مي(. از منظر اسالم همانطور که 3
 ( 188-190:1384)نجاری،به  سعادت اخروی را فراهم آورد. موجبات رسیدن انسان

برخاسته از مدیریت اسالمي و بر مبنای حق و عدل است. در این شیوة مدیریت، اجر معنوی مدیریتي  یوةمدیریت جهادی ش   
(. افزایش کارآمدی 491:1386پورفر،های آن است)پالوج و نقيترین مولفهمحوریاداش دنیوی مدنظر بوده و تعهد از قبل از پ

قدرت نرم در  تولید نیت ملي از طریق کسب رضایتمندی مردم،حكومت دیني و نظام اسالمي در اداره جامعه، ارتقاء ضریب ام
و  های نهفته و نوآوری، به فعلیت رساندن ظرفیتسازی خالقیت های فردی سازی تهدیدات نرم، شكوفاابعاد مختلف و خنثي

در  .(1393كي،نقش آفریني بیش از پیش مردم در فرآیند پیشرفت و توسعه مهمترین اهداف مدیریت جهادی است) نصیری اوان
بیني الت شتابنده و غیرقابل پیش، تحورو هستندیا و در حال تغییر روبهای با محیط پوها به صورت فزایندهزمان کنوني سازمان

است. سازمانها برای مقابله با تهدیدات محیطي و استفاده از فرصتهای احتمالي، موجب تغییر کارها شده ،تكنولوژی  است و
بشناسند، نقاط ضعف را ترمیم و به تقویت نقاط قوت بپردازند. مسائل و مشكالت های دروني خود را یتها و توانمندیناچارند ظرف

درهم تنیده است که تشخیص مشكل به آساني میسر نیست و ماهیت انساني سازمانها و پیچیده بودن  مدیریت آنچنان پیچیده و
خود منبع  سازمانها نبایستي در انتظار موج  باشند، بلكه بایدست. با چنین اوصافي ضاعف نموده ارفتارهای کارکنان  پیچیدگي را م
)فتح .جهت بهبودی خود بكوشند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای جدید تمدن امروزی باشندموج و تحول گردند و در 

 (164:1388هي،ال

ه دلیل گام برداشتن در مسیر تاسیس نظام و کسب موفقیت نظر به اینكه انقالب اسالمي ایران به واسطه ماهیت فرهنگي خود و ب   
که هرگونه و از آنجا  (127:1392،)خرمشاد دارای حدوث و بقای تمدني است ،در ابعاد فردی، داخلي، منطقه ای و جهاني

مدیریت جهادی حاضر بر آن است تا نقش لذا پژوهش  ،جهادی در امر مدیریت بستگي داردحرکت و پیشرفتي به اتخاذ رویكرد 
 را در تحقق فرهنگ و تمدن اسالمي مورد بررسي قرار دهد.

 تحقیق پیشینه بر مروری سپس و بیان نظری مباني ابتدا اسالمي تمدن و فرهنگ تحقق در جهادی مدیریت نقش شناسایي برای   
 .گردید خواهد  ارائه آن از حاصل نتایج آمده، بدست های یافته و پژوهش روش ادامه در. شد خواهد

    

 :  مبانی نظری

 هجری 50 توان در اوایل دههترین اثر در این حوزه را ميای نو در ادبیات علمي کشور است که قدیمياسالمي، واژه مدیریت   
« اسالممدیریت و رهبری در »هایزه است در دو مقاله با عنوان)ره( که از پیشگامان این حوشمسي یافت. شهید آیت اهلل مطهری

 .  (1391به بررسي و تحلیل مدیریت در اسالم پرداخته است.)قائدعلي، عاشوری،« رشد»و

در پنج با  توجه به رویكرد نظری هر یک از محققان حوزه مدیریت اسالمي مدیریت اسالمي را  ه های نظری( 1388چاوشي)
 بندی نموده است که عبارتند از:دسته طبقه
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 ؛رشد در مدیریت اسالمينظریه یا رویكرد نظری -1

 ؛رویكرد اصول گرایي-2

 ؛رویكرد اخالق و ویژگیهای مدیران اسالمي-3

 ؛رویكرد وظایف مدیران مسلمان-4

 (43:1388.)چاوشي،رویكرد تاثیر ارزشهای اسالمي بر مدیریت-5

در عرصه های گوناگون از  زوایای مختلف مدیریت جهادی را« مدیریت بر اسالمي ارزشهای تاثیر »از میان رویكردهای مذکور 
 لحاظ از که هستند رفتارهایي و حاالت ها بیانگر عقاید راسخ نسبت به اعمال،سازد.ارزش مي جمله در گستره فرهنگ آشكار

رفتارها،  و اشیاء، اعمال، حاالت مطلوبیت به نسبت خود ارزشهای اساس بر افراد .شوندمي شناخته برتر اجتماعي یا شخصي
 هنجارهای و جمعي احكام های کلي رفتار، های اجتماعي به مدل( ارزش103:1388پور،)قلي.کنندمي قضاوت غایتها و اهداف

های اجتماعي را (. اگر نقش265:1372شود)بابایي،اند اطالق ميمورد پذیرش عمومي و خواست جامعه قرار گرفته که کرداری
 و مرامي اخالقي، ضوابط را هاارزش توانمي مردم، رفتار قطعي معیارهای را هنجارها و بدانیم منشاء رفتارهای مورد انتظار از افراد

ایجاد مي  دروني وحدت گروه برایاعضا  رفتار ضعف و شدتتوجه به   با و بوده موثر اجتماعي گروه هر در که دانست بایدهایي
 (26.)همان:نماید

 مصداق اما. کنندنمي تغییر شرایطي هیچ تحت که هستند مطلق و ثابت کلي،ای از اصول ها سلسلهنظر فالسفه اسالمي، ارزشماز  
 آنچه یعني است؛ انسان واقعي مصلحت و جامعه و فرد عمومي مصلحت اخالقي، ارزش کلي مالك منظر، این از. تغییرپذیرند آنها

 (155:1376یزدی، مصباح.)آنهاست خوشایند و افراد دلخواه که چیزی نه است، انسان واقعي کمال موجب

 در که دارد حقیقى ارزش عملىبه عبارت دیگر  آید؛مى دست به نهائى هدف با انسان رفتار کیفیت از هاارزش اسالم، دیدگاه از   
آن در کمال نفس انسان  تأثیراز دیدگاه اندیشمندان مسلمان مالك ارزش کار، (. 52:1388باشد)چاوشي، او نهایى هدف راستاى
 که کاری هر همچنین  ترین تأثیر را خواهد داشتکاری که بیشترین تأثیر را در باالترین کمال انسان داشته باشد، عاليهر است ؛ 
 اخالقي هایارزش .بود خواهد هارذیلت بدترین و هاارزش ترینپست باشد، داشته خدا از انسان شدن دور در را تأثیر بیشترین

 متناسب هم آن کیفیت و کمیت ، فعل آن شكل دارد سنخیت افعال از نوع چند یا یک با نیتي هر غالباً  چون اما اند؛نیت تابع اصالتاً
 (35-34:1383حسین، احمدی،علي و علیرضا احمدی،)علي.است نیت آن با

اعتقاد  بر اساسهای الهي برداری صحیح از نعمتاداره امور و بهره استمدیریت از دیدگاه اسالم در مسیر نزدیكي به خداوند    
بیني توحیدی، با اصول انطباق با جهان کند که اعمال یک مدیر، عالوه برو فلسفه توحیدی ایجاب مي بیني توحیدی استبه جهان

های شیوه البته باید به این نكته توجه داشت که    (3 :1378جوادی، )مشرف.و اهداف جامعه اسالمي نیز تطبیق داشته باشد
باشد. از همین رو چگونگي ماهیت عناصر های حاکم بر بافت سازنده یک جامعه یا تمدن ميتابعي از ارزش مدیریت و رهبری

 (.54:1386) تولّایي، کند.خاصي از مدیریت را اقتضا ميتشكیل دهنده در جامعه، خود شیوه 

 از گیریبهره باو موانع است  از عبور و دشمن بر غلبه در مؤمنان انسجام برای ناپذیرخستگي تالشي جهادی مدیریتاز آنجا که  
گفت مي توان   (19:1393پیرمرادیان،)مقدس ادامه مي یابد معنوی مادی و آرمانهای به رسیدن الهي تا امدادهای و مادی امكانات

و همه عرصه ها از جمله فرهنگ  (23: 1386فر، )ابراهیمياستوار استنظام ارزشي  و پایه دانش مدیریتبر   جهادی مدیریتکه 
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 گرایش و احساسات سنن، و آداب اعتقادات، و ها ارزش از ای پیوسته کلیت به عنوان  فرهنگ  و تمدن اسالمي را در بر مي گیرد.
 پدیده.(12:1388اسالمي،) است ملت و قوم هر اعمال و اخالق و شخصیت سازنده عناصر و ها بینش ها، اندیشه افكار، ها،

 معیارهای و هامولفه عوامل، بر گذاریتأثیر با و است مداخله و کنترل شناسایي، قابل اجتماعي هایپدیده سایر همچون فرهنگ
 مرتضوی.)نمود اقدام آن تكامل و توسعه پرورش، حفظ، انتقال، تثبیت، فراگیری، تقویت، تغییر، به نسبت توانمي فرهنگ به مربوط

های مغایر با مستلزم مهندسي فرهنگي و تغییر فرهنگمدیریت جهادی در عرصه فرهنگ از این رو  (220:1388 دیگران، و
 (210همان:) های دیني است.شارز

 پیشینه ی پژوهش

 های نقش فرهنگ و مدیریت جهادی در تقویت و توسعه سرمایه"( در مقاله خود با عنوان 1386فر )پورپالوج  و نقي
مدیریت جهادی در ای انجام شده مطالعات کتابخانه که به صورت اسنادی و با استفاده از"مردمياجتماعي و مشارکت 

گذشتگي، همكاری و تعاون، مشارکت و نیز نقش منابع انساني را دارای نقش نرم شامل افزایش روحیه ایثار، از خود
داند. رهیافت اصلي سرمایه اجتماعي مي افزوده و افزایشها، ایجاد ارزشسخت شامل ایجاد مزیت رقابتي، خلق مزیت

 این پژوهش و توصیه آن بازنگری در فرهنگ و مدیریت اداری بر مبنای مدیریت جهادی است.
 ( در مقاله خود با عنوان 1386فاطمي )"جهاد "شناسي مفهومي و مباني اعتقادی فرهنگ و مدیریت جهادیباز ،

السالم( ه که با الهام از مباني اعتقادی شیعه بویژه سیره، امیرالمؤمنین )علیهسازندگي را نهادی انقالبي و مردمي معرفي کرد
این ، شكل گرفته است. وی در برپایه اعتقاد و ایمان و ایثار و خدمتگزاریو با هدف محرومیت زدائي از مناطق محروم 

همچنین اصول اشتر را بیان کرده و وی به مالک  های جهادیالسالم( و دستورالعمل)علیهمقاله مباني تفكرات امام علي
آوری خراج، جهاد با دشمن،  کوشیدن در اصالح های مدیریتي آن حضرت را در چهار محور اساسي شامل جمعبرنامه

 است.ها، آباداني و عمران بالد مورد بررسي قرار دادهنابساماني
 (1388محمدی) اصول و ارزشهای  ،"شاخص های آن  تبیین فرهنگ و مدیریت جهادی و "در مقاله خود با عنوان

بنیادی جهاد سازندگي ترسیم شده است. در فرهنگ و مدیریت جهادی بیشتر بعد معنوی فرهنگ )زیرساختها( مورد 
 تاکید قرار گرفته است.

  مدیریت جهادی و گفتمان ایثار و شهادت در انقالب اسالمي"( در مقاله خود با عنوان1391عزآبادی)نیا و راعيبیگي" 
و نتیجه گرفته  های مدیریت جهادی را مورد بررسي قرار داده مفاهیم جهاد، مدیریت جهادی، فرهنگ جهادی و ویژگي

مسیر بسیار  و گام زدن در ایناما وارد شدن است، که هر چند جهاد ، ایثار و شهادت هم آموزش دادني و هم آموختني 
اما یاد  ،ات را آموزش دهد و در به راه افتادن فرد به او کمک کند.از نظر وی نظام آموزشي مي تواند مقدماهمیت دارد

و در پایان نیز آن را به جهاد في شده  گیرنده ابتدا الزم است مفاهیم پایه ای را یاد بگیرد،سپس به خودسازی مشغول 
 سبیل اهلل تبدیل سازد. 
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 سازماني جهادی؛ عامل کلیدی مدیریت جهادیفرهنگ "ای با عنوان ( در مقاله1391پور نصیرآبادی)مرتضوی و زارع" 
از مدل سنجش فرهنگ رابینز، به تبیین فرهنگ سازماني جهادی به عنوان عامل کلیدی مدیریت جهادی پرداخته  با بهره
 است.

 ( در مقاله ای با عنوان 1386دانیالي  و موسوی )"شناخت و تبیین مباني و رویكردهای فرهنگي و مدیریت جهادی" 
 های مردمي موفق ارزیابي نموده است.ها و کمکو مدیریت جهادی را در جلب حمایت فرهنگ

 که از حیث "رهیافتي بر الگوی مدیریت جهادی در طرح تمدن نوین اسالمي "در مقاله خود با عنوان (1393)عباسي ،
مدیریت »در خصوص باشد، به آراء و نظرات رهبر معظم انقالب رویكرد استقرایي و از حیث هدف، اکتشافي مي

پرداز اسالمي که از یک سو در جایگاه عالم برجسته دیني و از سوی دیگر صاحب در مقام یک متفكر و نظریه« جهادی
 مسند رهبری یک جامعه؛ پرداخته است.

 (در مقاله خود با عنوان1387پیروزمند )" به چیستي و ، "( )در فرهنگ و مدیریت جهادیمهندسي فرهنگ سازماني
راهبردهای احیاء فرهنگ جهادی الگوی مهندسي فرهنگي سازمان، و  ،ندسي فرهنگي سازمان جهاد کشاورزیمه چرایي

ا تبلیغات، همایش و حرف از طریق مهندسي فرهنگي سازمان پرداخته و نتیجه گرفته که احیاء فرهنگ جهادی صرفاٌ ب
سراعت عمل، رفت و برگشت دایم بین مبنا و کاربرد شود بلكه محتاج اندیشه ورزی، دورنگری، تحمل توأم با واقع نمي

 و صرف وقت و هزینه است.
 با توجه به ، "بازسازی فرهنگ و مدیریت جهادی متناسب با تحوالت محیطي "در مقاله خود با عنوان (1388هي)فتح ال

ر بهبود و بازسازی اهمیت تغییر در فرهنگ ومدیریت جهادی متناسب با تحوالت محیطي تالش نموده تا عوامل موثر ب
 فرهنگ و مدیریت جهادی متناسب با تحوالت محیطي مورد بررسي قرار دهد. 

 
 روش انجام پژوهش 

مورد در راستای هدف تحقیق  موجود مدارك  تحلیلي است. بدین منظور_وبا روش توصیفي  اسنادی نوع از حاضر تحقیق    
برای تجزیه و تحلیل  .تحلیل کیفي مورد بررسي واقع شد هایاز تكنیک آن با استفاده از حاصل های داده قرار گرفت و بررسي

)واحدهای ها( و مانعیتربرگرفتن تمام واحد)دبا در نظر گرفتن جامعیتاطالعات بدست آمده  بندیطبقه ها، از توصیف ویافته
 پرداخته شد. یج له پردازش  به بحث و تفسیر نتامرحها( استفاده گردید و در ر مولفهکننده از سایجدا

 مفهوم مدیریت جهادی

  .که اولي ناظر به عمل و دومي گویای یک ارزش دیني استزء مدیریت و جهاد تشكیل شده است مدیریت جهادی از دو ج   
 ان گردد.قرار گرفته و سپس مدیریت جهادی بیمورد توجه است ابتدا مفهوم مدیریت و جهاد برای فهم بهتر مدیریت جهادی الزم 

(. 52: 44، ج 1341)دهخدا، باشداره به معني اداره کننده ميمدیریت به معنای اداره کردن است و مدیر اسم فاعل از مصدر اد   
)ابن منظور، چیزی و باز گشت به نقطه شروع استبه معني گردیدن حول « دَوَران»گرفته شده که مصدر آن « دَوَر»اداره از ماده 

ریزی، گیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انساني در برنامهاصطالح عبارت از فرایند به کار(. مدیریت در 296:4، ج1414
سازماندهي، بسیج منابع و امكانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابي به اهداف سازماني و بر اساس نظام ارزشي مورد قبول، 
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دن و بهتر سامان دادن و بهتر کنترل کردن نیروهای انساني و به (، همچنین فن بهتر بسیج کر17:1384گیرد.)رضائیان، صورت مي
 (.235: 1365کار بردن آنها مدیریت نام دارد )مطهری، 

است و طاقت به تاب و توان « طاقت»چه با فتح جیم و چه با ضمّ آن به معنای  ی)ج ه د(گرفته شده،از ریشهجهاد در لغت    
را عالوه بر طاقت به معنای مشقت نیز لبته برخي )الجَهُْد و الجُهْدُ( ا (.133:3،ج1414منظور،شود)ابن انسان گفته مي

به معنای  "الَجهْدُ "اند کهیعني سختي و رنجي که در کار است و بعضي آن را تفصیل داده و گفته (،208:1412دانند)راغب،مي
 (133:3،ج1414ور،باشد. )ابن منظبه معنای طاقت مي  "الجُهْدُ "مشقت است و 

است که عبارت از بكار بستن تمام توان ، نیرو و تالش تا رسیدن به نهایت قائل در ماده)ج ه د(  را واحدی مصطفوی اصل   
د در توانبدن و فكر  از روی خواست و رغبت است که مي، تالش با مالاز همین ریشه  به معنای  "اجتهاد"باشد.  ممكن مي

معتقد است جهاد مفهوم عالمه طباطبایي  )128:2،ج1368.)مصطفوی،و یا  في سبیل اهلل  باشدي جهت اغراض مادی و شخص
شود اعم از اینكه عقیدتي باشد یا عملي با زبان یا با دست یا دارد که شامل هرگونه تالش توأم با رنج در راه خداوند ميوسیعي 

 (.411:14،ج1417شود.)طباطبایي،ميگرچه غالباً به جهاد نظامي اطالق  با دل،

بر پایه ه بندگان او و گرامي داشتن مردم و مدیریت جهادی برگرفته از مدیریت اسالمي و با هدف قرب به خدا و خدمت ب   
از مدیریت جهادی تعاریف  .(309:1386است)موحد،ی سازندگي رهبری و هدایت انسانها به سوی وظایف خودشان و به سو

 (  مهم ترین تعاریف را موارد ذیل دکر مي نماید:1393سلماني) .شده است متعددی ارائه

و )عقلي و معنوی( است که مدیران ایثارگر و خداباور، با استفاده از منابع انسانيمدیریت جهادی مجموعه اقداماتي  -1
 گیرند.امكانات مادی )نرم افزاری و سخت افزاری( برای پیشبرد و تعالي سازمان به کار مي

گیرد و برای رشد توأمان مدیریت جهادی و مدیریت انقالبي یک روحیه است که به عنوان ملكه در افراد شكل مي -2
گران و مدیران جهادی هدفي جز کسب رضایت الهي در هاست و تالشمعنوی و مادی مردم و آباداني دنیا و آخرت آن

 ها و جامعه ندارند.)همان(پرتو خدمت به انسان
ریزی، سازماندهي، اجرا و نظارت در اداره یک واحد سازماني، ای از عوامل موثر برنامهمجموعهی مدیریت جهاد  -3

نگری جویي و آیندهآفریني، مشارکت مردمي، صرفهفرهنگي و اجتماعي مبتني بر اعتقاد، امید، خالقیت، نوآوری، ارزش
 .شوده ميگیرد مدیریت جهادی گفتکه در چارچوب فرهنگ و روحیه جهادی شكل مي

تا  ناپذیر برای انسجام و همراه کردن مؤمنان در غلبه بر دشمن و عبور از موانع،مدیریت جهادی تالشي است خستگي  -4
 گیری از امكانات مادی و امدادهای الهي.رسیدن به آرمانهای مادی و معنوی مقدس، با بهره

دهي و جهت ریزی جهادی،  سازماندهي جهادی،هبرنامسیستمي عبارت است از فرایندهای  مدیریت جهادی از دیدگاه -5
نساني، مالي، مواد خام، تكنولوژیک و اطالعات، ارزش های دیني، شیعي و انقالبي( را به عنوان کنترل جهادی که منابع)ا

)تحقق اهداف، محصوالت، خدمات، کارایي و اثربخشي( را شكل ميم از محیط دریافت نموده و عملكردورودی سیست
 .دهند

های آن است)پالوج ترین مولفهدر این شیوة مدیریت، اجر معنوی قبل از پاداش دنیوی مدنظر بوده و تعهد از محوری   
ت  که برای این روش مدیریت  برخاسته از مدیریت اسالمي و بر مبنای حق و عدل اس (.491:1386پورفر،و نقي

نه اینكه هدف وسیله را توجیه کند و برای رسیدن به هدف  وان از وسایل مشروع استفاده کردترسیدن به هدف تنها مي
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یشگامي در امور ، پده مدیریت جهادی است؛ امانت داریارزشهای الهي جهت دهنای استفاده شود. همچنین وسیلهاز هر 
ر ، برخورداری از ظرفیت باال دلبانه و خود را خادم مردم دانستن، خدمتگزاری گسترده و داوطمداریخیر، تكلیف

ادن بر ساده زیستي، عدم افزون خواهي و منت نه ،در عمل و باور به ارزشهای اسالمي، اخالص با مسائل برخورد
اعتماد به نفس، نشاط و  ، ایثارگری،ت و توانایي، توان کار دسته جمعي، خود باوری، کفایدیگران، آگاهي از تشكیالت

خالقیت از اهمیت برخوردار  ، پویایي ونوآوری، خطر پذیری ،ه استقالل و خودکفائي، جرأت ورزیاعتقاد ب ،سرزندگي
 (218:1388محمدی،است.)

 اصول مدیریت جهادی-2

 ؛حزبي و حتي ملي خانوادگي، و نه منافع شخصي،های الهي اصل توجه به آرمان -1

 ؛پذیریو نه دوری از خطر و پرهیز از ریسکشجاعت در عمل اصل خطرپذیری و  -2

 ؛به جهت کسب رضای خدا و نه تمجید مافوق برای کسب رضایت مافوقاصل مبارزه با انحرافات  -3

  ؛گیری از راه دوری عملیات و نه تصمیماصل حضور در خط مقدم و عرصه -4

 (46-47: 1393)پیرمرادیان، .گرایيطلبي و مصرفراحت اندوزی،مال زیستي  و نه تجمل گرایي ،اصل ساده -5

 ابعاد مدیریت جهادی -3

ه ارزشها و مفاهیم سازماني را ميایجاد یک سازمان، فرایندی است که به رفتار، زمینه ها و ساختار معطوف است. در این رابط    
ای به رفتاری و زمینه ( )ساختار، رفتار و زمینه(ارائه نمود. ارتباط بین عوامل ساختاری،3c) 4توان در قالب نظری مدل سه شاخگي

تواند خارج از تعامل این سه بعد صورت گیرد. بدین معني که نوع روابط یا رویداد سازماني نمينحوی است که هیچ پدیده 
باشند. در چنین به مثابه سه شاخه روییده از تنه واحد حیات سازمان مي موجود بین این سه بعد از نوع الزم و ملزومي بوده و

سیستمي دائمًا با هم در تعامل ميبه شكل روابط ناپذیر و وقفه ای بطورالزامًا عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ایرابطه
 لذا مدیریت جهادی نیز در قالب این مدل نظری قابل بررسي است. (.316: 1376باشند)میرزایي اهرنجاني، 

 بعد ساختاری 3-1

پوسته و  ،قالب ،قاعده نظم، با به استثنای عامل سازمان است کهو شـرایط فیزیكي  عوامل ،عناصر منظور از بعد ساختار، همه   
(. همچنین بعد ساختاری مدل بر اساس یک رویكرد 318:1386،موحدسازند)بدنه و یا هیكل فـیزیكي و مـادری سازمان را مي

های مؤلفه .(8: 1384)رضاییان، پایه که مدیریت یک فراگرد استای و فرآیندی به مدیریت تبیین شده است و بر این وظیفه
ریت جهادی مدیریت برای خدا و مدیریت والیتي و  انعطاف پذیری ساختار و تشكیالت مناسب با شرایط در بعد ساختاری مدی

 ( 318:1386)موحد،مد نظر قرار گرفته است.

 بعد رفتاری 3-2

                                                           
4 The three Dimentional Model of co – structure – content - context 



8 

 

و الگوهای )غیررسمي( ارتباطات ،های رفـتاریفـرمروابـط انـساني در سـازمان که با  در محتوا(، انـسان)5منظور از بعد رفتاری   
واقع عوامل زنده سازمان محسوب ميکه در  دهندميشكل  هم پیوسته و محتوای اصلي سازمان را به خاصي

مدیریت داوطلبانه، تحول آفرین، پویا های باشند. مؤلفهمي« درون سازماني»تاری و رفتاری(. عوامل ساخ128:1384شوند)خنیفر،
مؤلفه پرکاری،  های توجه به نیروی انساني به عنوان منابع مهم کاری وخودباوری و مؤلفهپذیر در مأموریتها و عامل ف انعطا و

 (319:1386)موحد،بعد مد نظر قرار گرفته شده است. در اینتگي ناپذیری و سرعت عمل درکارها کوشي، خسسخت

 ایبعد زمینه 3-3

باشند که به سازمان محیط بوده و سیستم های اصلي یا مي« برون سازماني»عوامل محیطي و تمام شرایط و  6منظور از بعد زمینه   
ای (. بعد زمینه128:1384)خنیفر،هاذینفع ،دولت ،رجوع ارباب دهند، مانند مخاطبین یابر سیستم های سازمان را تشكیل ميا

مدیریت قناعتي و ق و ارزشهای دیني در محیط کار و نهادینه کردن اخال  پذیری وترین بعد است که مشارکتمهمترین و اصلي
 ( 319:1386)موحد،المال در این  قرار دارد.به بیتاهمیت 

 

 نقش مدیریت جهادی در فرهنگ و تمدن اسالمی -3
، توام با الهي آن تالش و مبارزه با انگیزه مدیریت جهادی مدیریت برخاسته از اسالم با ویژگي های جهادی است که در   

گیرد. بیروني جامعه اسالمي صورت ميو درایت و با عزم راسخ و مجاهدانه برای رهایي از چالش ها و مشكالت دروني 
گیرد که مهمترین ساحت آن در حوزه فرهنگ و تمدن است. این نوع های مختلفي را در برميمدیریت جهادی عرصه

دهي و کنترل جهادی به منظور حرکت رو به سازماندهي جهادی، جهتریزی جهادی، ردارنده فرایند برنامهمدیریت در ب
 گیری مفاسد اخالقي و نارضایتي از بروکراسي اداری است.رهایي از شكلانبه فرهنگي کشور و جلو و توسعه همه ج

اسالمي  تمدن و فرهنگ جهادی دربا رویكرد   نظارت و کنترل ،ریزی برنامه گذاری، فرایند هدف در جهادی مدیریت
فرایندهای مذکور براساس تلفیق مفهوم جهاد و مدیریت فرهنگي و برگرفته  در جهادی نماید. نقش مدیریتمي ایفای نقش

 در ادامه خواهد آمد. که  است فرهنگي اسناد و کتب مرتبطاز 

 
 ری مدیریت جهادی در عرصه فرهنگ  هدف گذا لف(ا-3
بایست به هدف گذاری در عرصه فرهنگ مي .استمدیریت جهادی در عرصه فرهنگ ترین مراحل از مهمتعیین اهداف     

 های اسالمي تنظیمها و ارزشمطابق با آرمان، منطقي و پذیر، شفاف، قابل محاسبهکمیت ای کلي، زمان بندی شده،گونه
سیستم  انسجام برد،باال مي را وری از آنهادهد و درجـه بهرهقدرت جهت مـيکه به منابع  این بر اهداف، عالوه عیینت شود.

ترین ها بـاالترین و مـهمآرمان  (.217:1383پیک،)رهشودرا نیز افزایش داده و موجب هماهنگي میان اجزای آن مي
ون های فرهنگي همچآرمان .شوندحي ميآنها طرا به دستیابي ها برایریزیها و برنامهاهداف سیستم هستند که استراتژی

حـفاظت و مـراقبت از  واسـت  هاآرمان یستم دسترسي بهیک س گیرند زیرا غایتدر دسته اهداف جای ميها سایر آرمان

                                                           
5 content 
6 context 
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ود به آنها وج بسیار پایین است و امكان دسترسي مستقیم هاآرمـان  پذیریبندی و کـمیتآن کامال ضروری است البته زمان
 یافت.  دست آنها تر بههای پاییناز طـریق اهـداف و بـرنامهندارد و الزم است 

و تمامیت بـرخوردارند اهداف مدیریت جهادی در فرهنگ و تمدن اسالمي  تنوع و تكثر از نوعي وحدت عین در اهداف
 عبارتند از:

 ؛و توجه به خدا در تمام امورناپذیر و اعتقاد اسالمي با تالشي خستگي گسترش و تقویت ایمان (1
 ؛تهذیب و تزکیه نفس با مجاهدت)جهاد اکبر( (2
 ؛اعتالی سطح  دانش و بینش دیني توام با عمل صالح به منظور تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان (3
 ؛ناپذیربه دستورات اسالم با تالشي خستگيتعهد عملي نسبت  (4
  ؛ایي بعد اصیل اوشكوف هایأمین کمال انسان ،فراهم آوردن زمینهت (5
 ؛واحده انسجام و وحدت بخشي جهت تشكیل امت (6
 ؛آزاداندیشي (7
 ؛امیدواری به آینده (8
 ؛استقالل و خود اتكائي ،هاه خودباوری و شكوفایي خالقیتافزایش روحی (9

 ؛افزایش توانمندی  کارگروهي و تشكیالتي  با هدف کسب رضای الهي و خدمتگزاری به مردم (10
 ؛منافع شخصي و گروهيترجیح منافع عمومي بر  (11
 ؛های فرهنگي ایجاد جو رقابت مثبت در فعالیت (12
 ؛مداری فرهنگي و قانونمندی در فضای مجازی قانون (13
 ؛تولید محتوای فرهنگ اسالمي در فضای مجازی با رعایت اصل پیشگامي در امور خیر (14
 ال؛های فرهنگي با سرعت باوانمندیها و امكانات و تبهره گیری  از تمامي  ظرفیت (15
  ؛ترك ظاهرگرایي و پرداختن به اخالق دیني با نیت الهي (16
  ؛ای عمل کردن  و بروز رفتارهای احساسي و هیجاني در فعالیت های فرهنگيعدم تک روی و سلیقه (17
 ؛نقدپذیری و برخورداری از ظرفیت باال در برخورد با مسائل فرهنگي و پاسخگویي به مطالبات در حوزه فرهنگ (18
 ؛ی و مسئولیت پذیری توام با  نشاط و سرزندگيتقویت وجدان کار (19
  ؛سرعت باالهمراه با  تقدم عمل در حوزه فرهنگي (20
 ؛تفاوتي در مقابل ضد ارزشها و عدم خودباختگي در حوزه فرهنگ وارداتيمبارزه با سكوت و بي (21
 ؛تامین نیروهای فرهنگي با تاکید بر اصل تومان بودن تخصص همراه با تعهد (22
  ؛های مخالف ارزشهای اسالميورزی در برابر جریانجرأت و پذیریخطر (23
 ؛همدلي و همزباني میان دولت و ملت (24
   ؛طلبي و شانه خالي کردن از زیر بار وظایف با رعایت اصل پرکاریمبارزه با عافیت (25
 ؛، پایان دادن به پشت میز نشیني و حضور در خط مقدم جبهه فرهنگيسختي پذیری (26
  ؛خواهيعدالتقویت روحیه انتظار منجي بشریت و ت (27
  ؛ستكبارستیزیا (28
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 ؛هاى دشمنان اسالمشناسى و شناخت ترفندها و توطئهتعمیق روحیه دشمن (29
 ؛گسترش گفتمان انقالب اسالمي و نقش فرهنگي جمهوری اسالمي ایران در سطح جهان (30
 ؛اسالميتادگي در مبارزه با رفتارهای غیراستقامت و ایس (31
 ؛افزون خواهي و منت نهادن بر دیگران و اولویت بخشي به خدمتگزاری داوطلبانهعدم  (32
 ؛های فرهنگيز هزینه های غیر ضروری در فعالیتصرفه جویي و قناعت در بیت المال و پرهیز ا (33
 ؛ساده زیستي (34
 .التزام عملي به اصل والیت فقیه (35

 
   فرهنگ عرصه در جهادی مدیریتبرنامه ریزی  ب(-3
 جهادی مدیریتفرایند دیگری از در راستای اهداف  مناسب کارهای و ساز و تدابیر اتخاذ ریزی وبرنامه دانش کارگیری به
 :از عبارتند اسالمي تمدن و فرهنگ در جهادی مدیریت ریزیبرنامه . است  فرهنگ عرصه در
   ؛های فرهنگي توام با نیازسنجيبرنامه تنوع بخشي و تعالي (1

 ؛هاارزش با منطبق و گذار تاثیر جامع، ، منسجم فرهنگي برنامه تدوین و احصاء بررسي، (2
  ؛هدایت حرکت فرهنگي به سوی ترویج معارف اسالمي و فعالیت های قران  و عترت (3
   ؛سازی فرهنگي توام  با الگو دهيرفتار (4
   ؛ریزی به منظور بزرگداشت نماز و شعائر  و ارزشهای مذهبيبرنامه (5
  و شهادت؛ ترویج فرهنگ ایثار (6
 ؛ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با انگیزه باال و پرهیز از ناامیدی مدیریتي و رهاسازی کار (7
 ؛و اتقان کار و ارتقاء کیفیت تولید داخلي ترویج کسب حالل (8
 ؛دختران و پسران بر اساس شرعتنظیم روابط بین  (9

 ؛و پرهیز از اسرافترویج قناعت  (10
  ؛به دور از تكلف وریزی به منظور ازدواج آسان نامهبر (11
 ؛اجرای گفتمان علمي در حوزه باورها (12
  ؛حمایت از کار و سرمایه ایرانيداخلي با ترویج تولیدات فرهنگي  (13
 ؛هاضرورت های فرهنگي با توجه به مقتضیات زمان وفعالیت گرا در حوزهمند و قانونریزی علمي، نظامبرنامه (14
 ؛بخش  جهت تحكیم فرهنگ اسالمي ریزی به منظور استفاده از هنر تعاليبرنامه (15
  ؛های نو و خالقانه از ایدهحمایت و دهي فعالیت های فرهنگي به منظور عدم روزمرگيسامان (16
 ؛با  هدف جلب رضایت الهي و استفاده از فرصت عمر و جواني ساماندهي اوقات فراغت (17
  ؛گروهي در حوزه فرهنگهای تقویت فعالیت (18
 ؛دار اسالميتحكیم هویت و تقویت عزت و اقت (19
 ؛های فرهنگيای در فعالیتهای نوین رسانهگیری فناوریریزی و بكاربرنامه (20

   ؛رصد شبهات و پاسخگویي مستمر به پرسشها و چالشهای موجود (21
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 ؛ایجاد سازوکار مناسب جهت گفتگوی همدالنه میان مردم و مسئولین (22
 ؛های پرتالش و موفق در حوزه های دیني و فرهنگيمعرفي چهره (23
  ؛فضاهای فرهنگي بهینه سازی ریزی به منظور افزایش وبرنامه (24
  ؛ن وعترت به صورت حضوری و مجازیآآموزش های قردیني و ب جهت گسترش اندیشه های ایجاد سازوکار مناس (25

 ؛ها و فضایل اخالقيدر تبلیغ فرهنگ اسالمي و رشد آگاهي ؤثر از نقش رسانهریزی به منظور استفاده مبرنامه (26
  ؛اختصاصي خواهرانناسب سازی فضاهای فیزیكي فرهنگي به منظور متریزی برنامه (27
جایگاه مادری و تقویت روابط خانوادگي و انواده با تاکید بر نقش تربیتي و ریزی به منظور تحكیم نهاد خبرنامه (28

  ؛خویشاوندی
 وهای فرهنگي دشمن نه با توطئهنداجهت مواجهه هوشمي جهت توانمند سازی اقشار جامعه ریزی دقیق علممهبرنا (29

  ؛تحلیل مسائل فرهنگي بدون سطحي نگری
 ؛های اجتماعي و ارتقاء امنیت اجتماعيها و آسیبریزی پیشگیری و مقابله با نابهنجاریبرنامه (30

   ؛مقام معظم رهبری دینى و سیاسى حضرت امام خمینى)ره( وداشتن اندیشه ریزى فرهنگي به منظور زنده نگهبرنامه (31
 .ریزى و هدایت اوقات فراغت بر اساس ارزشهای اسالميبرنامه (32

 

   فرهنگ عرصه در جهادی مدیریت نظارت و ارزیابیاصل ج(-3

 آن اجرای برای و شد تهیه برنامه یک که زماني. کندمى تضمین سازمان در را هافعالیت انجام تقد و صحت نظارت،   
 برنامه، اجرای در و کند پیدا تحقق برنامه هایهدف که است این انتظار شد، مشخص آن هدایت و رهبری و آمد بعمل سازماندهي

 برنامه جزئیات حتي است ممكن گاهي. باشدمي شده تعیین اهداف بسوی دقیقاً  حرکت روند که باشد داشته وجود اطمینان
 اینكه از اطمینان. سازد دور هدف از را ما و بوده انحراف دارای برنامه اجرای در کلي گیری جهت اما ،گردد اجرا دقیق بصورت

 نیازمند آید،مي بعمل آن تصحیح برای الزم اقدام انحراف، مشاهده صورت در و گیردمي صورت درست آن هدایت و برنامه اجرای
 فرهنگي هایفعالیت و هابرنامه کلیة کنترل و نظارت (.273:1370جاسبي،)نامندمي کنترل و نظارت را آن که است فرآیندی

 تمدن و فرهنگ در جهادی نظارت و کنترل مدیریت. است فرهنگ عرصه در جهادی مدیریت از دیگری فرایند شده ریزیبرنامه
 :از عبارتند اسالمي

 ؛تعیین شاخصها و معیارهای نظارت و ارزیابي فرهنگي (1
 ؛ها و عملكرد فرهنگينظارت و ارزیابي دقیق مستمر بر فعالیت (2
 ؛های انتزاعي و نامتناسب فرهنگيبرنامهجلوگیری از اجزای  (3
  ؛ونیازها و معضالت روزهای فرهنگي نظارت بر تناسب میان فعالیت (4
 .نظارت عمومي  با ترویج امر به معروف و نهي از منكر در جامعه (5
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 زیر رسم نمود:  مدل بر اساس آنچه ذکر شد مدیریت جهادی در عرصه فرهنگ را می توان در قالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگ عرصه در جهادی مدیریت مدل( 1)شکل شماره 

 پیشنهادی محققمنبع :

 

دارد که با بكاربردن سه اصل مدل حاضر بستر تحقیقات مدیریت جهادی در عرصه فرهنگ را مطرح نموده و بیان مي   
و نظارت و ارزیابي مدیریت  ریزی مدیریت جهادی در عرصه فرهنگبرنامه ،گذاری مدیریت جهادی در عرصه فرهنگهدف

 المي را ایجاد کرد.توان شرایط تحقق فرهنگ و تمدن اسجهادی در عرصه فرهنگ مي

 

 جمع بندی و نتیجه گیری-5

های بعاد و مؤلفهدر این مقاله ااسالمي بود.  تمدن و فرهنگ تحقق در جهادی مدیریت نقش شناسایي هدف از پژوهش حاضر  
مورد بررسي قرار گرفت. برخي  ،نقش آن در تحقق فرهنگ و تمدن اسالمي با تأکید بر مطالعات پیشین ی ومدیریت جهاد

تحقق فرهنگ و تمدن 
 اسالمي

ریزی مدیریت جهادی در عرصه اصل برنامه
 فرهنگ

گذاری مدیریت جهادی در اصل هدف
 عرصه فرهنگ

 

 

  

اصل نظارت و ارزیابي مدیریت جهادی در 
 عرصه فرهنگ
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 مدیریت های مربوط بهاند، متغیرها و مؤلفهای سعي کردهشاخگي شامل ساختاری، رفتاری و زمینهمطالعات مبتني بر الگوی سه
با بكارگیری اصول مدیریت  یافته های این مطالعه  نشان داد.ان کنندجهادی و تأثیر آن در تحقق فرهنگ و تمدن اسالمي را بی

 را اسالمي تمدن و فرهنگ تحقق شرایط توانمي فرهنگ عرصه در ارزیابي و نظارت و ریزی،برنامه گذاریهادی شامل هدفج
 .کرد ایجاد

 

 پیشنهادها

 .گیردسیاسي و اقتصادی مورد بررسي قرارانجام مطالعه مشابه که در آن نقش مدیریت جهادی در  ابعاد  -1

 جهادی مدیریت نظری در رویكردهای اسالمي با سایر مدیریت حوزه محققاناستفاده از آراء   -2

 سیاستگذاری و هدایت نظام برنامه ریزی فرهنگي با مدیریت جهادی -3

 فهرست منابع

 .صادر دار-التوزیع و النشر و للطباعة الفكر دار: بیروت ،العرب لسان .(1414)مكرممحمدبن ابوالفضل منظور،ابن

 .11-34، نامه پژوهش فرهنگي، سال دهم، دوره سوم، شماره هشتم، صصفرهنگیتهاجم یا تعادل (. 2اسالمي، حسین)

 .دانشگاهي جهاد انتشارات: چاپ ششم، تهران ،اسالمی مدیریت(. 1384)اکبرسیدعلي ای،افجه

 ، تهران: انتشارات دستان.های انسانیارتباط ارزش(. 1372بابایي، عبداهلل)

، مدیریت جهادی و گفتمان ایثار و شهادت در انقالب اسالمی(. 1391عزآبادی، محمد ابراهیم)نیا، عبدالرضا. و راعيبیگي
 تهران: اولین همایش علمي مدیریت جهادی.

نقش فرهنگ ومدیریت جهادی در تقویت و توسعه سرمایه های اجتماعی و (. 1386پورفر، ولي اله)نقي پالوج، مجتبي. و
 .500-483، اولین همایش ملي فرهنگ و مدیریت جهادی، تهران:وزارت جهاد کشاورزی، صص مشارکت مردمی

 ، تهران: دفتر نشر معارف.مدیریت جهادی(. 1393پیرمرادیان، مسعود)

و تهران: مجموعه مقاالت برگزیده همایش فرهنگ مهندسی فرهنگی ) فرهنگ و مدیریت جهادی(، (. 1387پیروزمند، علیرضا)
 .78-141مدیریت جهادی با تاکید بر نوآوری و شكوفایي، وزارت جهاد کشاورزی، صص

 توسعه ماهنامه فرهنگي، دو مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه اسالمي، مدیریت شناخت برای الگویي .(1386)اهلل ،روح تولّایي
 .71-54، صص11چهارم، شماره پلیس، سال انساني

 .اسالمي آزاد دانشگاه علمي انتشارات مرکز:پنجم، تهران ، چاپاسالمی مدیریت از مباحثی. (1370)جاسبي، عبداهلل



14 

 

 قرآني، ای رشته میان پژوهشهای تخصصي فصلنامه ،اسالمی مدیریت به نظری رویکردهای بررسی (. 1388کاظم) سید چاوشي،
 .43-53دوم، صص شماره اول، سال

-154، صص23، راهبرد فرهنگ، شماره بیداری اسالمی و تمدن نوین اسالمیانقالب اسالمی، (. 1392خرمشاد، محمدباقر)
127. 

 شاخگی، سه مفهومی مدل از استفاده با( ع) علی امام دیدگاه بر مبتنی بومی مدیریت الگوی ارائه .(1384)خنیفر، حسین
 .101-146، صص8 شماره سازماني، فرهنگ مدیریت: مجله

 اولین ،جهادی مدیریت و فرهنگی رویکردهای و مبانی تبیین و شناخت. (1386)السادات موسوی، فروغ دانیالي،تهمینه. و
 .288-278صص کشاورزی، جهاد جهادی، تهران: وزارت مدیریت و فرهنگ ملي همایش

 .تهران دانشگاه :شهیدی، تهران جعفر و معین محمد نظر ، زیردهخدا نامه لغت(.1341)اکبر دهخدا، علي

 .القلم دار: بیروت ،1چ ،القرآن االلفاظ المفردات(. 1412)محمد بن حسین اصفهاني، راغب

 .سمت انتشارات: تهران ،مدیریت اصول(. 1384) علي رضاییان،

، 24راهبردی، شماره  مطالعات: ، مجلهریزی ملی و راهبردیدر برنامه گذاریهـدفهدف و (. 1383پیک، حسن)ره
 .217-232صص

 نشر. مهربان کتاب مؤسسه :دوم، تهران چاپآن،  الگوهای و اسالمی مدیریت مبانی و اصول. (1385)روشني،سكینه

 آشوب. شهر انتشارات :پنجم، تهران ، چاپاسالمی مدیریت مبانی و اصول. (1391)حسیننیا، محمدساجدی

 اسالمی انقالب فرهنگ در( ها شاخص و ها مولفه ، ابعاد)جهادی مدیریت مفهومی الگوی (.1393)محسن سلماني،

 .قم علمیه حوزه مدرسین جامعه اسالمي انتشارات :، قمالقرآن التفسیر فی المیزان. (1417)حسین محمد طباطبائي، سید

 جهادی مدیریت سراسری گردهمایي ،اسالمی نوین تمدن طرح در جهادی مدیریت الگوی بر رهیافتی(. 1393عباسي، روح اله)
1393. 

، تهران: انتشارات تولید های اسالمیمدیریت ارزشی با تکیه بر ارزش(. 1383احمدی، حسین)احمدی، علیرضا. و عليعلي
 دانش.

، اولین همایش ملي فرهنگ و مدیریت بازشناسی مفهومی و مبانی اعتقادی فرهنگ و مدیریت جهادی(. 1386فاطمي، مرتضي)
 .90-101جهادی، تهران: وزارت جهاد کشاورزی، صص
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بازسازی فرهنگ و مدیریت جهادی متناسب با تحوالت محیطی،تهران:دومین همایش ملی فرهنگ و  (.1388پژمان)، فتح الهي
 .167-178مدیریت جهادی، صص

، تهران: اولین همایش ای از بکارگیری مدیریت اسالمیمدیریت جهادی نمونه(. 1391علي،حمیدرضا. و عاشوری، مهدی)قائد
 اسالمي.علمي مدیریت 

 .ابجد: تهران اول، چاپ ،آموزشی مدیریت(. 1375)اهللامان مقدم،قرائي

 ، چاپ نهم، تهران: انتشارات سمت.هاشناسی سازمانجامعه(. 1388پور، آرین)قلي

 .دارالحدیث:، شهرریاخالق مدیریت در اسالم (.1369) محمد ،شهریمحمدی ری

،تهران مجموعه مقاالت دومین همایش ملي جهادی و شاخص های آن تبیین فرهنگ و مدیریت(. 1388محمدی، مظاهر)
 .215-225فرهنگ و مدیریت جهادی، صص

، مهندسي فرهنگ سازمانی جهادی،عامل کلیدی مدیریت جهادی(. 1391مرتضوی، مهدی. و زارع پور نصیرآبادی، فضل اهلل )
 .114 – 100، صص  72و  71فرهنگي، شماره های 

 از سازمانی فرهنگ تحول و تغییر مدیریت .(1388)واشرفي، وحید اصغر. و پورعزت، علي پور، آرین. قلي مهدی.و مرتضوی،
 .222-207کشاورزی، صص جهاد وزارت تهران: جهادی، مدیریت و فرهنگ ملي همایش دومین عمل، تا نظر

 .علم نور انتشارات همدان: ،اسالم در مدیریت متون و اصول. (1378) محمدحسین جوادی، مشرف

 ، تهران: مؤسسه امام خمیني.نیازهای مدیریت اسالمیپیش(. 1376یزدی، محمدتقي) مصباح

 .اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت ، تهران:الکریم القرآن کلمات فی التحقیق. (1368)حسن مصطفوى،

 صدرا. :، قمرهبری و امامت. (1365)مطهری، مرتضي

 جهادی، مدیریت و فرهنگ ملي همایش اولین مقاالت مجموعه ،جهادی مدیریت هایژگیوی تبیین(. 1386)خسرو موحد،
 .323-308صص کشاورزی، جهاد وزارت تهران،

 ، تهران: دانشگاه پیام نور.مبانی مدیریت اسالمی(. 1384نجاری، رضا)

 . جهادی مدیریت سراسری گردهمایي ،اسالمی مدیریت با جهادی مدیریت نسبت (.1393)سمانه اوانكي، نصیری

 


