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 نقش مدیریت جهادي در تحقق فرهنگ و تمدن اسالمی                                    

     1ثریا قطبی

  2عبدالرضا بیگی نیا

  3مریم رستمی    

   :چکیده 

 تالشبا روحیه جهادي و توام  است که عدل و حق مبناي برو  اسالمی مدیریت از برخاسته مدیریت جهادي مدیریت   
  تحقیق .اسالمی است تمدن و فرهنگ تحقق در جهادي مدیریت نقش شناسایی هدف از پژوهش حاضر .باشد می ناپذیر خستگی

  در هاي تحقیق حاکی از آن است که مدیریت جهادي یافته. است تحلیلی انجام شده_ توصیفی روشبا  و اسنادي نوع ازحاضر
 باوري، ورزي، خود جرأتاصل لحاظ با  کنترل و نظارت ریزي، برنامه گذاري، هدف فرایند در اسالمی تمدن و عرصه فرهنگ

 ،پذیري خطر نوآوري، ،مداري تکلیف ،خیر امور در پیشگامی دنیوي، پاداش از قبل معنوي ، توجه به اجرارزش مداري، ایثارگري
مدیریت جهادي در عرصه گیري شیوه نتیجه آنکه بکار .نماید می نقش ايایف نگري آینده و جویی ، صرفهاخالص، تعهد ،خالقیت

 هاي بنیان تضعیف یا بردن و میان از سلطه براي اقدامات نظام و تهاجم فرهنگی با جهت مقابلهحرکت روبه جلو  فرهنگ مهمترین
   .ارزشهاي معنوي است و اصیل اسالمی

  ، هدف گذاري، برنامه ریزي، نظارت اسالمی تمدن فرهنگ، جهادي، مدیریت :کلیدي واژگان

  

  مقدمه 

 جمعی به منظور رسیدن به هدف مطلوب با  هاي دسته علم و هنر هماهنگ کردن، رهبري و کنترل فعالیت عبارت از مدیریت   
و چگونگی شناخت خود از انسان اساس باورهاي بنیادین  مکاتب مختلف بر). 33: 1375مقدم،  قرائی(حداکثر کارایی است

انسان را صرفاً به شکل » مدل انسان اقتصادي«برخی بر پایه .)69:1391نیا، ساجدي(نمودندهاي گوناگونی از مدیریت را ارائه  طرح
از منظر آنان  استمرار حیات  ).26: 1370جاسبی،(یک ماشین می نگرد که تنها با مسائل مادي می توان در او ایجاد انگیزه نمود

دیگر از مکاتب نیز  در برخی). 10- 12: 1384اي، افجه(دوش تر مهمترین ارزش  محسوب می نبراي کسب مال بیشتر و رفاه افزو
  )109:1385روشنی،(.توجه  افراطی به روابط انسانی وجود دارد

رطرف نمودن نیازهاي مادي و است تا آنجا  که بتوان با ب  هدف غایی مدیریت، رشد و کمال انسان ،در مکتب انسان ساز اسالم   
از همین . رسانده و افراد تحت مدیریت را در کلیه سطوح، به قرب الهی نائل نمودبه ظهور ي انسانیت را در جامعه  ، جوهرهمعنوي
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که  بر ) 13:1369شهري، محمدي ري( ر مبانی فکري و عقیدتی اسالم استاي خاص از رهبري مبتنی ب مدیریت اسالمی شیوهروي 
). 3: 1378جوادي،  مشرف(اي الهی در جامعه اسالمی استه ارزش ونا شده و منطبق با اصول ، اهداف بینی توحیدي ب ي جهان پایه

تواند  به دنبال خود مسئولیت سنگینی را همراه دارد، میو آید  مدیریت یک امانت الهی به شمار میاز منظر اسالم همانطور که 
  ) 188- 190:1384نجاري،(.به  سعادت اخروي را فراهم آورد موجبات رسیدن انسان

در این شیوة مدیریت، اجر معنوي . برخاسته از مدیریت اسالمی و بر مبناي حق و عدل استمدیریتی  یوةمدیریت جهادي ش   
افزایش کارآمدي ). 491:1386پورفر، پالوج و نقی(هاي آن است ترین مولفه محورياداش دنیوي مدنظر بوده و تعهد از قبل از پ

قدرت نرم در  تولید نیت ملی از طریق کسب رضایتمندي مردم،حکومت دینی و نظام اسالمی در اداره جامعه، ارتقاء ضریب ام
و  هاي نهفته  و نوآوري، به فعلیت رساندن ظرفیتسازي خالقیت هاي فردي سازي تهدیدات نرم، شکوفا ابعاد مختلف و خنثی

در  .)1393کی،نصیري اوان( نقش آفرینی بیش از پیش مردم در فرآیند پیشرفت و توسعه مهمترین اهداف مدیریت جهادي است
بینی  الت شتابنده و غیرقابل پیش، تحورو هستند یا و در حال تغییر روبهاي با محیط پو ها به صورت فزاینده زمان کنونی سازمان

سازمانها براي مقابله با تهدیدات محیطی و استفاده از فرصتهاي احتمالی، . استموجب تغییر کارها شده  ،تکنولوژي است و
مسائل و مشکالت . بشناسند، نقاط ضعف را ترمیم و به تقویت نقاط قوت بپردازندهاي درونی خود را  یتها و توانمنديناچارند ظرف

درهم تنیده است که تشخیص مشکل به آسانی میسر نیست و ماهیت انسانی سازمانها و پیچیده بودن  مدیریت آنچنان پیچیده و
خود منبع  سازمانها نبایستی در انتظار موج  باشند، بلکه بایدبا چنین اوصافی . ستضاعف نموده ارفتارهاي کارکنان  پیچیدگی را م
فتح (.جهت بهبودي خود بکوشند تا بتوانند پاسخگوي نیازهاي جدید تمدن امروزي باشندموج و تحول گردند و در 

  )164:1388هی،ال

به دلیل گام برداشتن در مسیر تاسیس نظام و کسب موفقیت نظر به اینکه انقالب اسالمی ایران به واسطه ماهیت فرهنگی خود و    
که هرگونه حرکت و از آنجا  )127:1392،خرمشاد (داراي حدوث و بقاي تمدنی است ،در ابعاد فردي، داخلی، منطقه اي و جهانی

ریت جهادي را در حاضر بر آن است تا نقش مدیلذا پژوهش  ،جهادي در امر مدیریت بستگی داردو پیشرفتی به اتخاذ رویکرد 
  .تحقق فرهنگ و تمدن اسالمی مورد بررسی قرار دهد

 تحقیق پیشینه بر مروري سپس و بیان نظري مبانی ابتدا اسالمی تمدن و فرهنگ تحقق در جهادي مدیریت نقش شناسایی براي   
  .گردید خواهد  ارائه آن از حاصل نتایج آمده، بدست هاي یافته و پژوهش روش ادامه در. شد خواهد

     

  :  مبانی نظري

 هجري 50  توان در اوایل دهه ترین اثر در این حوزه را می اي نو در ادبیات علمی کشور است که قدیمی اسالمی، واژه مدیریت   
» مدیریت و رهبري در اسالم«هاي زه است در دو مقاله با عنوانکه از پیشگامان این حو) ره(شهید آیت اهللا مطهري. شمسی یافت

  .  )1391قائدعلی، عاشوري،.(به بررسی و تحلیل مدیریت در اسالم پرداخته است» رشد«و

دسته در پنج با  توجه به رویکرد نظري هر یک از محققان حوزه مدیریت اسالمی مدیریت اسالمی را  ه هاي نظری) 1388(چاوشی
 :بندي نموده است که عبارتند از طبقه
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 ؛ریت اسالمینظریه یا رویکرد نظري رشد در مدی-1

 ؛رویکرد اصول گرایی-2

 ؛رویکرد اخالق و ویژگیهاي مدیران اسالمی-3

 ؛رویکرد وظایف مدیران مسلمان-4

 )43:1388چاوشی،.(رویکرد تاثیر ارزشهاي اسالمی بر مدیریت-5

هاي گوناگون از  در عرصهزوایاي مختلف مدیریت جهادي را » مدیریت بر اسالمی ارزشهاي تاثیر «از میان رویکردهاي مذکور 
 لحاظ از که هستند رفتارهایی و حاالت ها بیانگر عقاید راسخ نسبت به اعمال، ارزش .سازد  می جمله در گستره فرهنگ آشکار

رفتارها،  و اشیاء، اعمال، حاالت مطلوبیت به نسبت خود ارزشهاي اساس بر افراد .شوند می شناخته برتر اجتماعی یا شخصی
 هنجارهاي و جمعی احکام هاي کلی رفتار،  هاي اجتماعی به مدل ارزش) 103:1388پور، قلی(.کنند می قضاوت غایتها و اهداف

هاي اجتماعی را  اگر نقش). 265:1372بابایی،(شود اند اطالق می مورد پذیرش عمومی و خواست جامعه قرار گرفته که کرداري
 و مرامی اخالقی، ضوابط را ها ارزش توان می مردم، رفتار قطعی معیارهاي را هنجارها و بدانیم منشاء رفتارهاي مورد انتظار از افراد

ایجاد می  درونی وحدت گروه براياعضا  رفتار ضعف و شدتتوجه به   با و بوده موثر اجتماعی گروه هر در که دانست بایدهایی
  )26:همان.(نماید

 مصداق اما. کنند نمی تغییر شرایطی هیچ تحت که هستند مطلق و ثابت کلی،اي از اصول  ها سلسله نظر فالسفه اسالمی، ارزشماز  
 آنچه یعنی است؛ انسان واقعی مصلحت و جامعه و فرد عمومی مصلحت اخالقی، ارزش کلی مالك منظر، این از. تغییرپذیرند آنها

  )155:1376یزدي، مصباح.(آنهاست خوشایند و افراد دلخواه که چیزي نه است، انسان واقعی کمال موجب

 در که دارد حقیقى ارزش عملىبه عبارت دیگر  آید؛ مى دست به نهائى هدف با انسان رفتار کیفیت از ها ارزش اسالم، دیدگاه از   
آن در کمال نفس انسان  تأثیراز دیدگاه اندیشمندان مسلمان مالك ارزش کار، ). 52:1388چاوشی،(باشد او نهایى هدف راستاى
 که کاري هرهمچنین  ترین تأثیر را خواهد داشت کاري که بیشترین تأثیر را در باالترین کمال انسان داشته باشد، عالیهر است ؛ 
 اخالقی هاي ارزش .بود خواهد ها رذیلت بدترین و ها ارزش ترین پست باشد، داشته خدا از انسان شدن دور در را تأثیر بیشترین

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

اعتقاد  بر اساسهاي الهی  برداري صحیح از نعمت اداره امور و بهره استمدیریت از دیدگاه اسالم در مسیر نزدیکی به خداوند    
بینی توحیدي، با اصول  انطباق با جهان کند که اعمال یک مدیر، عالوه بر و فلسفه توحیدي ایجاب می بینی توحیدي است به جهان

هاي مدیریت  شیوه البته باید به این نکته توجه داشت که   )3 :1378جوادي،  مشرف(.و اهداف جامعه اسالمی نیز تطبیق داشته باشد
از همین رو چگونگی ماهیت عناصر تشکیل . باشد هاي حاکم بر بافت سازنده یک جامعه یا تمدن می و رهبري تابعی از ارزش

  ).54:1386تولّایی، ( .کند خاصی از مدیریت را اقتضا میدهنده در جامعه، خود شیوه 

 از گیري بهره باو موانع است  از عبور و دشمن بر غلبه در مؤمنان انسجام براي ناپذیر خستگی تالشی جهادي مدیریتاز آنجا که  
که گفت توان  می  )19:1393پیرمرادیان،(مقدس ادامه می یابد معنوي مادي و آرمانهاي به رسیدن الهی تا امدادهاي و مادي امکانات
و همه عرصه ها از جمله فرهنگ و  )23 :1386فر،  ابراهیمی(استوار استنظام ارزشی  و پایه دانش مدیریتبر   جهادي مدیریت
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 گرایش و احساسات سنن، و آداب اعتقادات، و ها ارزش از اي پیوسته کلیت به عنوان  فرهنگ  .تمدن اسالمی را در بر می گیرد
 پدیده.)12:1388اسالمی،( است ملت و قوم هر اعمال و اخالق و شخصیت سازنده عناصر و ها بینش ها، اندیشه افکار، ها،

 معیارهاي و ها مولفه عوامل، بر گذاري تأثیر با و است مداخله و کنترل شناسایی، قابل اجتماعی هاي پدیده سایر همچون فرهنگ
 مرتضوي.(نمود اقدام آن تکامل و توسعه پرورش، حفظ، انتقال، تثبیت، فراگیري، تقویت، تغییر، به نسبت توان می فرهنگ به مربوط

هاي مغایر با  مستلزم مهندسی فرهنگی و تغییر فرهنگمدیریت جهادي در عرصه فرهنگ از این رو  )220:1388 دیگران، و
  )210:همان( .هاي دینی است شارز

 پیشینه ي پژوهش

 هاي  نقش فرهنگ و مدیریت جهادي در تقویت و توسعه سرمایه"در مقاله خود با عنوان ) 1386(فر  پور پالوج  و نقی
مدیریت جهادي در اي انجام شده  مطالعات کتابخانه که به صورت اسنادي و با استفاده از"مردمیاجتماعی و مشارکت 

گذشتگی، همکاري و تعاون، مشارکت و نیز نقش  منابع انسانی را داراي نقش نرم شامل افزایش روحیه ایثار، از خود
رهیافت اصلی . داند سرمایه اجتماعی می افزوده و افزایش ها، ایجاد ارزش سخت شامل ایجاد مزیت رقابتی، خلق مزیت

  .این پژوهش و توصیه آن بازنگري در فرهنگ و مدیریت اداري بر مبناي مدیریت جهادي است
  جهاد سازندگی "شناسی مفهومی و مبانی اعتقادي فرهنگ و مدیریت جهادي باز"در مقاله خود با عنوان ) 1386(فاطمی ،

و با ) السالم علیه(ه که با الهام از مبانی اعتقادي شیعه بویژه سیره، امیرالمؤمنین را نهادي انقالبی و مردمی معرفی کرد
این مقاله وي در . ، شکل گرفته استبرپایه اعتقاد و ایمان و ایثار و خدمتگزاريهدف محرومیت زدائی از مناطق محروم 

همچنین اصول اشتر را بیان کرده و وي به مالک  هاي جهادي و دستورالعمل) السالم علیه(مبانی تفکرات امام علی
آوري خراج، جهاد با دشمن،  کوشیدن در اصالح  هاي مدیریتی آن حضرت را در چهار محور اساسی شامل جمع برنامه

  .است ها، آبادانی و عمران بالد مورد بررسی قرار داده نابسامانی
 اصول و ارزشهاي  ،"شاخص هاي آن  تبیین فرهنگ و مدیریت جهادي و "در مقاله خود با عنوان )1388(محمدي

مورد ) زیرساختها(در فرهنگ و مدیریت جهادي بیشتر بعد معنوي فرهنگ . بنیادي جهاد سازندگی ترسیم شده است
 .تاکید قرار گرفته است

  مدیریت جهادي و گفتمان ایثار و شهادت در انقالب اسالمی"در مقاله خود با عنوان) 1391(عزآبادي نیا و راعی بیگی" 
و نتیجه گرفته  هاي مدیریت جهادي را مورد بررسی قرار داده  مفاهیم جهاد، مدیریت جهادي، فرهنگ جهادي و ویژگی

مسیر بسیار  و گام زدن در ایناما وارد شدن است، که هر چند جهاد ، ایثار و شهادت هم آموزش دادنی و هم آموختنی 
اما یاد  ،مقدمات را آموزش دهد و در به راه افتادن فرد به او کمک کندتواند  از نظر وي نظام آموزشی می.اهمیت دارد

و در پایان نیز آن را به جهاد فی شده  گیرنده ابتدا الزم است مفاهیم پایه اي را یاد بگیرد،سپس به خودسازي مشغول 
 . سبیل اهللا تبدیل سازد
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 با  "هنگ سازمانی جهادي؛ عامل کلیدي مدیریت جهاديفر"اي با عنوان  در مقاله) 1391(پور نصیرآبادي مرتضوي و زارع
از مدل سنجش فرهنگ رابینز، به تبیین فرهنگ سازمانی جهادي به عنوان عامل کلیدي مدیریت جهادي پرداخته   بهره

  .است
  شناخت و تبیین مبانی و رویکردهاي فرهنگی و مدیریت جهادي"در مقاله اي با عنوان ) 1386(دانیالی  و موسوي" 

  .هاي مردمی موفق ارزیابی نموده است ها و کمک رهنگ و مدیریت جهادي را در جلب حمایتف
 که از حیث "رهیافتی بر الگوي مدیریت جهادي در طرح تمدن نوین اسالمی "در مقاله خود با عنوان )1393(عباسی ،

مدیریت «انقالب در خصوص باشد، به آراء و نظرات رهبر معظم  رویکرد استقرایی و از حیث هدف، اکتشافی می
پرداز اسالمی که از یک سو در جایگاه عالم برجسته دینی و از سوي دیگر صاحب  در مقام یک متفکر و نظریه» جهادي

  .مسند رهبري یک جامعه؛ پرداخته است
 و به چیستی ، ") در فرهنگ و مدیریت جهادي(مهندسی فرهنگ سازمانی "در مقاله خود با عنوان) 1387(پیروزمند

راهبردهاي احیاء فرهنگ جهادي الگوي مهندسی فرهنگی سازمان، و  ،ندسی فرهنگی سازمان جهاد کشاورزيچرایی مه
ا تبلیغات، همایش و حرف از طریق مهندسی فرهنگی سازمان پرداخته و نتیجه گرفته که احیاء فرهنگ جهادي صرفاٌ ب

توأم با سراعت عمل، رفت و برگشت دایم بین مبنا و کاربرد شود بلکه محتاج اندیشه ورزي، دورنگري، تحمل  واقع نمی
  .و صرف وقت و هزینه است

 با توجه به ، "بازسازي فرهنگ و مدیریت جهادي متناسب با تحوالت محیطی "در مقاله خود با عنوان )1388(هیفتح ال
ل موثر بر بهبود و بازسازي اهمیت تغییر در فرهنگ ومدیریت جهادي متناسب با تحوالت محیطی تالش نموده تا عوام

 . فرهنگ و مدیریت جهادي متناسب با تحوالت محیطی مورد بررسی قرار دهد

  
  روش انجام پژوهش 

مورد در راستاي هدف تحقیق  موجود مدارك  بدین منظور. تحلیلی است_وبا روش توصیفی  اسنادي نوع از حاضر تحقیق    
براي تجزیه و تحلیل  .تحلیل کیفی مورد بررسی واقع شد هاي استفاده از تکنیک آن با از حاصل هاي داده قرار گرفت و بررسی

واحدهاي (و مانعیت) ها ربرگرفتن تمام واحدد(با در نظر گرفتن جامعیتاطالعات بدست آمده  بندي طبقه ها، از توصیف و یافته
  . پرداخته شدفسیر نتایج له پردازش  به بحث و تمرحاستفاده گردید و در ) ها ر مولفهکننده از سای جدا

 مفهوم مدیریت جهادي

  .که اولی ناظر به عمل و دومی گویاي یک ارزش دینی استزء مدیریت و جهاد تشکیل شده است مدیریت جهادي از دو ج   
 .گرددان قرار گرفته و سپس مدیریت جهادي بیمورد توجه است ابتدا مفهوم مدیریت و جهاد براي فهم بهتر مدیریت جهادي الزم 

). 52: 44، ج 1341دهخدا، (باشد اره به معنی اداره کننده میمدیریت به معناي اداره کردن است و مدیر اسم فاعل از مصدر اد   
ابن منظور، (چیزي و باز گشت به نقطه شروع استبه معنی گردیدن حول » دوران«گرفته شده که مصدر آن » دور«اداره از ماده 

ریزي،  گیري مؤثر و کارآمد منابع مادي و انسانی در برنامه یت در اصطالح عبارت از فرایند به کارمدیر). 296:4، ج1414
سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل است که براي دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول، 
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سیج کردن و بهتر سامان دادن و بهتر کنترل کردن نیروهاي انسانی و به ، همچنین فن بهتر ب)17:1384رضائیان، .(گیرد صورت می
  ).235: 1365مطهري، (کار بردن آنها مدیریت نام دارد 

است و طاقت به تاب و توان » طاقت«چه با فتح جیم و چه با ضم آن به معناي  گرفته شده،)ج ه د(ي از ریشهجهاد در لغت    
را عالوه بر طاقت به معناي مشقت نیز ) الجهد و الجهد(لبته برخی ا ).133:3،ج1414منظور،ابن (شود انسان گفته می

به معناي  "الجهد "اند که یعنی سختی و رنجی که در کار است و بعضی آن را تفصیل داده و گفته ،)208:1412راغب،(دانند می
 )133:3،ج1414ور،ابن منظ. (باشد به معناي طاقت می  "الجهد"مشقت است و 

است که عبارت از بکار بستن تمام توان ، نیرو و تالش تا رسیدن به نهایت قائل ) ج ه د(در ماده را واحدي مصطفوي اصل   
د در توان بدن و فکر  از روي خواست و رغبت است که می، تالش با مالاز همین ریشه  به معناي  "اجتهاد". باشد ممکن می

معتقد است جهاد مفهوم عالمه طباطبایی  )128:2،ج1368مصطفوي،.(و یا  فی سبیل اهللا  باشدی جهت اغراض مادي و شخص
شود اعم از اینکه عقیدتی باشد یا عملی با زبان یا با دست یا  دارد که شامل هرگونه تالش توأم با رنج در راه خداوند میوسیعی 

  ).411:14،ج1417طباطبایی،.(شود میگرچه غالباً به جهاد نظامی اطالق  با دل،

بر پایه ه بندگان او و گرامی داشتن مردم و مدیریت جهادي برگرفته از مدیریت اسالمی و با هدف قرب به خدا و خدمت ب   
از مدیریت جهادي تعاریف  .)309:1386موحد،(استي سازندگی رهبري و هدایت انسانها به سوي وظایف خودشان و به سو

 :مهم ترین تعاریف را موارد ذیل دکر می نماید)  1393(سلمانی .شده است متعددي ارائه

و ) عقلی و معنوي(است که مدیران ایثارگر و خداباور، با استفاده از منابع انسانیمدیریت جهادي مجموعه اقداماتی  -1
  .گیرند براي پیشبرد و تعالی سازمان به کار می) نرم افزاري و سخت افزاري(امکانات مادي 

گیرد و براي رشد توأمان  مدیریت جهادي و مدیریت انقالبی یک روحیه است که به عنوان ملکه در افراد شکل می -2
گران و مدیران جهادي هدفی جز کسب رضایت الهی در  هاست و تالش معنوي و مادي مردم و آبادانی دنیا و آخرت آن

  )همان.(ها و جامعه ندارند پرتو خدمت به انسان
ریزي، سازماندهی، اجرا و نظارت در اداره یک واحد سازمانی،  اي از عوامل موثر برنامه مجموعهي مدیریت جهاد  -3

نگري  جویی و آینده آفرینی، مشارکت مردمی، صرفه فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر اعتقاد، امید، خالقیت، نوآوري، ارزش
 .شود ه میگیرد مدیریت جهادي گفت که در چارچوب فرهنگ و روحیه جهادي شکل می

تا  ناپذیر براي انسجام و همراه کردن مؤمنان در غلبه بر دشمن و عبور از موانع، مدیریت جهادي تالشی است خستگی  -4
 .گیري از امکانات مادي و امدادهاي الهی رسیدن به آرمانهاي مادي و معنوي مقدس، با بهره

دهی و  جهت ریزي جهادي،  سازماندهی جهادي،هبرنامسیستمی عبارت است از فرایندهاي  مدیریت جهادي از دیدگاه -5
را به عنوان ) نسانی، مالی، مواد خام، تکنولوژیک و اطالعات، ارزش هاي دینی، شیعی و انقالبیا(کنترل جهادي که منابع

را شکل ) تحقق اهداف، محصوالت، خدمات، کارایی و اثربخشی(م از محیط دریافت نموده و عملکردورودي سیست
 .دهند می

پالوج (هاي آن است ترین مولفه در این شیوة مدیریت، اجر معنوي قبل از پاداش دنیوي مدنظر بوده و تعهد از محوري   
ت  که براي رسیدن این روش مدیریت  برخاسته از مدیریت اسالمی و بر مبناي حق و عدل اس ).491:1386پورفر، و نقی

نه اینکه هدف وسیله را توجیه کند و براي رسیدن به هدف از هر  وان از وسایل مشروع استفاده کردت به هدف تنها می



7 
 

یشگامی در امور خیر، ، پده مدیریت جهادي است؛ امانت داريارزشهاي الهی جهت دهنهمچنین . اي استفاده شود وسیله
با  ر برخورد، برخورداري از ظرفیت باال دلبانه و خود را خادم مردم دانستن، خدمتگزاري گسترده و داوطمداري تکلیف
ادن بر دیگران، آگاهی ساده زیستی، عدم افزون خواهی و منت نه ،در عمل و باور به ارزشهاي اسالمی، اخالص مسائل

اعتقاد  ،اعتماد به نفس، نشاط و سرزندگی ، ایثارگري،ت و توانایی، توان کار دسته جمعی، خود باوري، کفایاز تشکیالت
خالقیت از اهمیت برخوردار  ، پویایی ونوآوري، خطر پذیري ،ه استقالل و خودکفائی، جرأت ورزيب

 )218:1388محمدي،.(است

  اصول مدیریت جهادي- 2

  ؛حزبی و حتی ملی خانوادگی، و نه منافع شخصی،هاي الهی  اصل توجه به آرمان -1

  ؛پذیري و نه دوري از خطر و پرهیز از ریسکشجاعت در عمل اصل خطرپذیري و  -2

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

   ؛گیري از راه دور ي عملیات و نه تصمیم اصل حضور در خط مقدم و عرصه -4

  )46-47: 1393پیرمرادیان،( .گرایی طلبی و مصرف راحت اندوزي، مال زیستی  و نه تجمل گرایی ، اصل ساده -5

 ابعاد مدیریت جهادي -3

ه ارزشها و مفاهیم سازمانی را در این رابط. ایجاد یک سازمان، فرایندي است که به رفتار، زمینه ها و ساختار معطوف است    
اي  رفتاري و زمینه ارتباط بین عوامل ساختاري،. ارائه نمود)ساختار، رفتار و زمینه) (3c( 4توان در قالب نظري مدل سه شاخگی می

بدین معنی که نوع روابط . تواند خارج از تعامل این سه بعد صورت گیرد یا رویداد سازمانی نمیبه نحوي است که هیچ پدیده 
در چنین . باشند به مثابه سه شاخه روییده از تنه واحد حیات سازمان می موجود بین این سه بعد از نوع الزم و ملزومی بوده و

سیستمی دائماً با هم در تعامل به شکل روابط ناپذیر و  وقفه اي بطور الزاماً عوامل ساختاري، رفتاري و زمینه اي رابطه
 .لذا مدیریت جهادي نیز در قالب این مدل نظري قابل بررسی است ).316: 1376میرزایی اهرنجانی، (باشند می

  بعد ساختاري 1- 3

پوسته و  ،قالب ،قاعده نظم،  با  به استثناي عامل سازمان است کهو شـرایط فیزیکی   عوامل ،عناصر  منظور از بعد ساختار، همه   
همچنین بعد ساختاري مدل بر اساس یک رویکرد ). 318:1386،موحد(سازند بدنه و یا هیکل فـیزیکی و مـادري سازمان را می

هاي  مؤلفه .)8: 1384رضاییان، (پایه که مدیریت یک فراگرد استاي و فرآیندي به مدیریت تبیین شده است و بر این  وظیفه
ریت جهادي مدیریت براي خدا و مدیریت والیتی و  انعطاف پذیري ساختار و تشکیالت مناسب با شرایط در بعد ساختاري مدی

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

  بعد رفتاري 2- 3

                                                           
4 The three Dimentional Model of co – structure – content - context 
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و الگوهاي ) غیررسمی(ارتباطات ،هاي رفـتاري فـرمروابـط انـسانی در سـازمان که با   در  ، انـسان)محتوا(5منظور از بعد رفتاري   
واقع عوامل زنده سازمان محسوب که در  دهند میشکل   هم پیوسته و محتواي اصلی سازمان را  به  خاصی

مدیریت داوطلبانه، تحول آفرین، پویا هاي  مؤلفه. باشند می» درون سازمانی«تاري و رفتاريعوامل ساخ). 128:1384خنیفر،(شوند می
مؤلفه پرکاري،  هاي توجه به نیروي انسانی به عنوان منابع مهم کاري و خودباوري و مؤلفهپذیر در مأموریتها و عامل  ف انعطا و

  )319:1386موحد،(.بعد مد نظر قرار گرفته شده است در اینتگی ناپذیري و سرعت عمل درکارها کوشی، خس سخت

  ايبعد زمینه 3- 3

باشند که به سازمان محیط بوده و سیستم هاي اصلی یا  می» برون سازمانی«عوامل محیطی و تمام شرایط و  6منظور از بعد زمینه   
اي  بعد زمینه). 128:1384خنیفر،(ها ذینفع ،دولت ، رجوع  ارباب  دهند، مانند مخاطبین یا بر سیستم هاي سازمان را تشکیل میا

مدیریت قناعتی و ق و ارزشهاي دینی در محیط کار و نهادینه کردن اخال  پذیري و ترین بعد است که مشارکت مهمترین و اصلی
  ) 319:1386موحد،(.المال در این  قرار دارد به بیتاهمیت 

  

  نقش مدیریت جهادي در فرهنگ و تمدن اسالمی - 3
، توام با الهی آن تالش و مبارزه با انگیزه مدیریت جهادي مدیریت برخاسته از اسالم با ویژگی هاي جهادي است که در   

. گیرد بیرونی جامعه اسالمی صورت میو درایت و با عزم راسخ و مجاهدانه براي رهایی از چالش ها و مشکالت درونی 
این نوع . گیرد که مهمترین ساحت آن در حوزه فرهنگ و تمدن است هاي مختلفی را در برمی مدیریت جهادي عرصه

دهی و کنترل جهادي به منظور حرکت رو به  سازماندهی جهادي، جهتریزي جهادي،  ردارنده فرایند برنامهمدیریت در ب
 .گیري مفاسد اخالقی و نارضایتی از بروکراسی اداري است رهایی از شکلانبه فرهنگی کشور و جلو و توسعه همه ج

اسالمی  تمدن و فرهنگ جهادي دربا رویکرد   نظارت و کنترل ،ریزي برنامه گذاري، فرایند هدف در جهادي مدیریت
فرایندهاي مذکور براساس تلفیق مفهوم جهاد و مدیریت فرهنگی و برگرفته  در جهادي نقش مدیریت. نماید می ایفاي نقش

 . در ادامه خواهد آمدکه  است فرهنگی اسناد و کتب مرتبطاز 

  
  ري مدیریت جهادي در عرصه فرهنگ  هدف گذا )لفا-3

بایست به  هدف گذاري در عرصه فرهنگ می .استمدیریت جهادي در عرصه فرهنگ ترین مراحل  از مهمتعیین اهداف     
  هاي اسالمی تنظیم ها و ارزش مطابق با آرمان، منطقی و  پذیر، شفاف، قابل محاسبه کمیت اي کلی، زمان بندي شده، گونه
سیستم   انسجام برد، باال می  را  وري از آنها دهد و درجـه بهره قدرت جهت مـیکه به منابع   این  بر  اهداف، عالوه  عیینت .شود

ترین اهداف  ها بـاالترین و مـهم آرمان  ).217:1383پیک، ره(شود را نیز افزایش داده و موجب هماهنگی میان اجزاي آن می
ون سایر هاي فرهنگی همچ آرمان .شوند حی میآنها طرا  به  دستیابی  ها براي ریزي ها و برنامه سیستم هستند که استراتژي

حـفاظت و مـراقبت از آن  واسـت   ها آرمان  یستم دسترسی بهیک س  گیرند زیرا غایت در دسته اهداف جاي میها  آرمان

                                                           
5 content 
6 context 
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به آنها وجود  بسیار پایین است و امکان دسترسی مستقیم  ها آرمـان    پذیري بندي و کـمیت لبته زمانکامال ضروري است ا
  . یافت  دست  آنها  تر به هاي پایین از طـریق اهـداف و بـرنامهندارد و الزم است 

و تمامیت بـرخوردارند اهداف مدیریت جهادي در فرهنگ و تمدن اسالمی   تنوع و تکثر از نوعی وحدت  عین  در  اهداف
  :عبارتند از

  ؛ناپذیر و توجه به خدا در تمام امور و اعتقاد اسالمی با تالشی خستگی گسترش و تقویت ایمان )1
  ؛)جهاد اکبر(تهذیب و تزکیه نفس با مجاهدت )2
  ؛اعتالي سطح  دانش و بینش دینی توام با عمل صالح به منظور تأمین سعادت دنیوي و اخروي انسان )3
  ؛ناپذیر به دستورات اسالم با تالشی خستگیتعهد عملی نسبت  )4
   ؛شکوفایی بعد اصیل او  هاي کمال انسان ،فراهم آوردن زمینهأمین ت )5
  ؛واحده  انسجام و وحدت بخشی جهت تشکیل امت )6
  ؛آزاداندیشی )7
  ؛امیدواري به آینده )8
  ؛استقالل و خود اتکائی ،ها ه خودباوري و شکوفایی خالقیتافزایش روحی )9

  ؛خدمتگزاري به مردمافزایش توانمندي  کارگروهی و تشکیالتی  با هدف کسب رضاي الهی و  )10
  ؛ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی و گروهی )11
  ؛هاي فرهنگی  ایجاد جو رقابت مثبت در فعالیت )12
  ؛مداري فرهنگی و قانونمندي در فضاي مجازي  قانون )13
  ؛تولید محتواي فرهنگ اسالمی در فضاي مجازي با رعایت اصل پیشگامی در امور خیر )14
  هاي فرهنگی با سرعت باال؛ وانمنديامکانات و تها و  بهره گیري  از تمامی  ظرفیت )15
   ؛ترك ظاهرگرایی و پرداختن به اخالق دینی با نیت الهی )16
   ؛اي عمل کردن  و بروز رفتارهاي احساسی و هیجانی در فعالیت هاي فرهنگی عدم تک روي و سلیقه )17
  ؛ه مطالبات در حوزه فرهنگنقدپذیري و برخورداري از ظرفیت باال در برخورد با مسائل فرهنگی و پاسخگویی ب )18
  ؛تقویت وجدان کاري و مسئولیت پذیري توام با  نشاط و سرزندگی )19
   ؛سرعت باالهمراه با  تقدم عمل در حوزه فرهنگی )20
  ؛تفاوتی در مقابل ضد ارزشها و عدم خودباختگی در حوزه فرهنگ وارداتی مبارزه با سکوت و بی )21
  ؛بودن تخصص همراه با تعهدتامین نیروهاي فرهنگی با تاکید بر اصل تومان  )22
   ؛هاي مخالف ارزشهاي اسالمی ورزي در برابر جریان جرأت و پذیريخطر )23
  ؛همدلی و همزبانی میان دولت و ملت )24
    ؛طلبی و شانه خالی کردن از زیر بار وظایف با رعایت اصل پرکاري مبارزه با عافیت )25
  ؛جبهه فرهنگی ، پایان دادن به پشت میز نشینی و حضور در خط مقدمسختی پذیري )26
   ؛خواهی عدالتقویت روحیه انتظار منجی بشریت و ت )27
   ؛ستکبارستیزيا )28
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  ؛هاى دشمنان اسالم شناسى و شناخت ترفندها و توطئه تعمیق روحیه دشمن )29
  ؛گسترش گفتمان انقالب اسالمی و نقش فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در سطح جهان )30
  ؛اسالمیرتادگی در مبارزه با رفتارهاي غیاستقامت و ایس )31
  ؛عدم افزون خواهی و منت نهادن بر دیگران و اولویت بخشی به خدمتگزاري داوطلبانه )32
  ؛هاي فرهنگی ز هزینه هاي غیر ضروري در فعالیتصرفه جویی و قناعت در بیت المال و پرهیز ا )33
  ؛ساده زیستی )34
  .التزام عملی به اصل والیت فقیه )35

  
    فرهنگ عرصه در جهادي مدیریتریزي  برنامه )ب- 3
 جهادي مدیریتفرایند دیگري از در راستاي اهداف  مناسب کارهاي و ساز و تدابیر اتخاذ ریزي و برنامه دانش کارگیري به
  :از عبارتند اسالمی تمدن و فرهنگ در جهادي مدیریت ریزي برنامه . است  فرهنگ عرصه در

   ؛هاي فرهنگی توام با نیازسنجی برنامه  تنوع بخشی و تعالی )1

  ؛ها ارزش با منطبق و گذار تاثیر جامع، ، منسجم فرهنگی  برنامه تدوین و احصاء بررسی، )2
   ؛هدایت حرکت فرهنگی به سوي ترویج معارف اسالمی و فعالیت هاي قران  و عترت )3
    ؛سازي فرهنگی توام  با الگو دهیرفتار )4
    ؛ریزي به منظور بزرگداشت نماز و شعائر  و ارزشهاي مذهبی برنامه )5
   فرهنگ ایثار و شهادت؛ترویج  )6
  ؛ترویج فرهنگ عفاف و حجاب با انگیزه باال و پرهیز از ناامیدي مدیریتی و رهاسازي کار )7
  ؛و اتقان کار و ارتقاء کیفیت تولید داخلی  ترویج کسب حالل )8
  ؛دختران و پسران بر اساس شرعتنظیم روابط بین  )9

  ؛و پرهیز از اسرافترویج قناعت  )10
    ؛و به دور از تکلفدواج آسان ریزي به منظور از نامهبر )11
  ؛اجراي گفتمان علمی در حوزه باورها )12
   ؛حمایت از کار و سرمایه ایرانیداخلی با ترویج تولیدات فرهنگی  )13
  ؛ها ضرورت هاي فرهنگی با توجه به مقتضیات زمان و فعالیت  گرا در حوزه مند و قانون ریزي علمی، نظام برنامه )14
  ؛از هنر تعالی بخش  جهت تحکیم فرهنگ اسالمیریزي به منظور استفاده  برنامه )15
   ؛هاي نو و خالقانه  از ایدهحمایت و دهی فعالیت هاي فرهنگی به منظور عدم روزمرگی سامان )16
  ؛با  هدف جلب رضایت الهی و استفاده از فرصت عمر و جوانی ساماندهی اوقات فراغت )17
   ؛گروهی در حوزه فرهنگهاي  تقویت فعالیت )18
  ؛یت عزت و اقتدار اسالمیتحکیم هویت و تقو )19
 ؛هاي فرهنگی اي در فعالیت هاي نوین رسانه گیري فناوريریزي و بکار برنامه )20

     ؛رصد شبهات و پاسخگویی مستمر به پرسشها و چالشهاي موجود )21
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  ؛ایجاد سازوکار مناسب جهت گفتگوي همدالنه میان مردم و مسئولین )22
  ؛و فرهنگیهاي پرتالش و موفق در حوزه هاي دینی  معرفی چهره )23
   ؛فضاهاي فرهنگی بهینه سازي ریزي به منظور افزایش و برنامه )24
  ؛ن وعترت به صورت حضوري و مجازيآآموزش هاي قردینی و ب جهت گسترش اندیشه هاي ایجاد سازوکار مناس )25

  ؛اخالقیها و فضایل   در تبلیغ فرهنگ اسالمی و رشد آگاهی  ؤثر از نقش رسانه ریزي به منظور استفاده م برنامه )26
   ؛اختصاصی خواهرانناسب سازي فضاهاي فیزیکی فرهنگی به منظور متریزي  برنامه )27
جایگاه مادري و تقویت روابط خانوادگی و انواده با تاکید بر نقش تربیتی و ریزي به منظور تحکیم نهاد خ برنامه )28

   ؛خویشاوندي
 وهاي فرهنگی دشمن  ندانه با توطئههوشم جهت مواجههی جهت توانمند سازي اقشار جامعه ریزي دقیق علم مهبرنا )29

   ؛تحلیل مسائل فرهنگی بدون سطحی نگري
 ؛هاي اجتماعی و ارتقاء امنیت اجتماعی ها و آسیب ریزي پیشگیري و مقابله با نابهنجاري برنامه )30

    ؛معظم رهبريمقام  و) ره(دینى و سیاسى حضرت امام خمینى داشتن اندیشه  ریزى فرهنگی به منظور زنده نگه برنامه )31
  .ریزى و هدایت اوقات فراغت بر اساس ارزشهاي اسالمی برنامه )32

  

    فرهنگ عرصه در جهادي مدیریت نظارت و ارزیابیاصل )ج-3

 آن اجراي براي و شد تهیه برنامه یک که زمانی. کند مى تضمین سازمان در را ها فعالیت انجام تقد و صحت نظارت،   
 برنامه، اجراي در و کند پیدا تحقق برنامه هاي هدف که است این انتظار شد، مشخص آن هدایت و رهبري و آمد بعمل سازماندهی

 برنامه جزئیات حتی است ممکن گاهی. باشد می شده تعیین اهداف بسوي دقیقاً حرکت روند که باشد داشته وجود اطمینان
 اینکه از اطمینان. سازد دور هدف از را ما و بوده انحراف داراي برنامه اجراي در کلی گیري جهت اما ،گردد اجرا دقیق بصورت

 نیازمند آید، می بعمل آن تصحیح براي الزم اقدام انحراف، مشاهده صورت در و گیرد می صورت درست آن هدایت و برنامه اجراي
 فرهنگی هاي فعالیت و ها برنامه کلیۀ کنترل و نظارت ).273:1370جاسبی،(نامند می کنترل و نظارت را آن که است فرآیندي

 تمدن و فرهنگ در جهادي نظارت و کنترل مدیریت. است فرهنگ عرصه در جهادي مدیریت از دیگري فرایند شده ریزي برنامه
  :از عبارتند اسالمی

  ؛تعیین شاخصها و معیارهاي نظارت و ارزیابی فرهنگی )1
  ؛ها و عملکرد فرهنگی نظارت و ارزیابی دقیق مستمر بر فعالیت )2
  ؛هاي انتزاعی و نامتناسب فرهنگی جلوگیري از اجزاي برنامه )3
   ؛ونیازها و معضالت روزهاي فرهنگی  نظارت بر تناسب میان فعالیت )4
  .نظارت عمومی  با ترویج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه )5
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  :زیر رسم نمود  مدل بر اساس آنچه ذکر شد مدیریت جهادي در عرصه فرهنگ را می توان در قالب

 

  

  

  

  

  

 

  

  فرهنگ عرصه در جهادي مدیریت مدل) 1(شکل شماره 

 محقق پیشنهادي:منبع 

 

دارد که با بکاربردن سه اصل  مدل حاضر بستر تحقیقات مدیریت جهادي در عرصه فرهنگ را مطرح نموده و بیان می   
و نظارت و ارزیابی مدیریت  ریزي مدیریت جهادي در عرصه فرهنگ برنامه ،گذاري مدیریت جهادي در عرصه فرهنگ هدف

  .و تمدن اسالمی را ایجاد کرد توان شرایط تحقق فرهنگ جهادي در عرصه فرهنگ می

  

  جمع بندي و نتیجه گیري- 5

هاي  بعاد و مؤلفهدر این مقاله ا. اسالمی بود تمدن و فرهنگ تحقق در جهادي مدیریت نقش شناسایی هدف از پژوهش حاضر  
برخی . مورد بررسی قرار گرفت ،نقش آن در تحقق فرهنگ و تمدن اسالمی با تأکید بر مطالعات پیشین ي ومدیریت جهاد

تحقق فرهنگ و تمدن 
 اسالمی

ریزي مدیریت جهادي در عرصه  اصل برنامه
 فرهنگ

گذاري مدیریت جهادي در  اصل هدف
 عرصه فرهنگ

اصل نظارت و ارزیابی مدیریت جهادي در 
 عرصه فرهنگ
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 مدیریت هاي مربوط به اند، متغیرها و مؤلفه اي سعی کرده شاخگی شامل ساختاري، رفتاري و زمینه مطالعات مبتنی بر الگوي سه
با بکارگیري اصول مدیریت  نشان داد هاي این مطالعه یافته .ان کنندجهادي و تأثیر آن در تحقق فرهنگ و تمدن اسالمی را بی

 را اسالمی تمدن و فرهنگ تحقق شرایط توان می فرهنگ عرصه در ارزیابی و نظارت و ریزي ،برنامه گذاري جهادي شامل هدف
  .کرد ایجاد

  

  پیشنهادها

 .گیردسیاسی و اقتصادي مورد بررسی قرارانجام مطالعه مشابه که در آن نقش مدیریت جهادي در  ابعاد  -1

 جهادي مدیریت نظري در رویکردهاي اسالمی با سایر مدیریت حوزه محققاناستفاده از آراء   -2

  سیاستگذاري و هدایت نظام برنامه ریزي فرهنگی با مدیریت جهادي -3

 فهرست منابع

  .صادر دار-التوزیع و النشر و للطباعۀ الفکر دار: بیروت ،العرب لسان .)1414(مکرم محمدبن ابوالفضل منظور، ابن

  .11-34، نامه پژوهش فرهنگی، سال دهم، دوره سوم، شماره هشتم، صصتعادل فرهنگیتهاجم یا ). 2(اسالمی، حسین

  .دانشگاهی جهاد انتشارات: چاپ ششم، تهران ،اسالمی مدیریت). 1384(اکبر سیدعلی اي، افجه

  .انتشارات دستان: ، تهرانهاي انسانی ارتباط ارزش). 1372(بابایی، عبداهللا

: ، تهرانمدیریت جهادي و گفتمان ایثار و شهادت در انقالب اسالمی). 1391(عزآبادي، محمد ابراهیم و راعی. نیا، عبدالرضا بیگی
  .اولین همایش علمی مدیریت جهادي

نقش فرهنگ ومدیریت جهادي در تقویت و توسعه سرمایه هاي اجتماعی و ). 1386(پورفر، ولی اله نقی و. پالوج، مجتبی
  .500-483وزارت جهاد کشاورزي، صص :، اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادي، تهرانمشارکت مردمی

  .دفتر نشر معارف: ، تهرانمدیریت جهادي). 1393(پیرمرادیان، مسعود

و مجموعه مقاالت برگزیده همایش فرهنگ : تهران، )فرهنگ و مدیریت جهادي( مهندسی فرهنگی ). 1387(پیروزمند، علیرضا
  .78- 141مدیریت جهادي با تاکید بر نوآوري و شکوفایی، وزارت جهاد کشاورزي، صص

 توسعه ماهنامه فرهنگی، دو مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه اسالمی، مدیریت شناخت براي الگویی .)1386(اهللا ،روح تولّایی
  .71-54، صص11چهارم، شماره پلیس، سال انسانی

  .اسالمی آزاد دانشگاه علمی انتشارات مرکز:پنجم، تهران ، چاپاسالمی مدیریت از مباحثی. )1370(جاسبی، عبداهللا



14 
 

 قرآنی، اي رشته میان پژوهشهاي تخصصی فصلنامه ،اسالمی مدیریت به نظري رویکردهاي بررسی ). 1388(کاظم سید چاوشی،
  .43-53دوم، صص شماره اول، سال

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

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

 اولین ،جهادي مدیریت و فرهنگی رویکردهاي و مبانی تبیین و شناخت. )1386(السادات موسوي، فروغ و. دانیالی،تهمینه
  .288-278صص کشاورزي، جهاد وزارت: جهادي، تهران مدیریت و فرهنگ ملی همایش

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

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

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

-232، صص24راهبردي، شماره  مطالعات: ، مجلهریزي ملی و راهبردي در برنامه  گذاري هـدف  هدف و ). 1383(پیک، حسن ره
217.  

  .نشر مهربان کتاب مؤسسه :دوم، تهران چاپآن،  الگوهاي و اسالمی مدیریت مبانی و اصول. )1385(روشنی،سکینه

  .آشوب شهر انتشارات :پنجم، تهران ، چاپاسالمی مدیریت مبانی و اصول. )1391(حسین نیا، محمد ساجدي

  اسالمی انقالب فرهنگ در) ها شاخص و ها مولفه ، ابعاد(جهادي مدیریت مفهومی الگوي ).1393(محسن سلمانی،

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

 جهادي مدیریت سراسري گردهمایی ،اسالمی نوین تمدن طرح در جهادي مدیریت الگوي بر رهیافتی). 1393(عباسی، روح اله
1393.  

  .انتشارات تولید دانش: ، تهرانهاي اسالمی مدیریت ارزشی با تکیه بر ارزش). 1383(احمدي، حسین و علی. احمدي، علیرضا علی

، اولین همایش ملی فرهنگ و مدیریت بازشناسی مفهومی و مبانی اعتقادي فرهنگ و مدیریت جهادي). 1386(فاطمی، مرتضی
  .90- 101وزارت جهاد کشاورزي، صص: جهادي، تهران

دومین همایش ملی فرهنگ و :بازسازي فرهنگ و مدیریت جهادي متناسب با تحوالت محیطی،تهران ).1388(پژمان، فتح الهی
  .167-178مدیریت جهادي، صص
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اولین همایش : ، تهراناي از بکارگیري مدیریت اسالمی مدیریت جهادي نمونه). 1391(و عاشوري، مهدي. علی،حمیدرضا قائد
  .اسالمیعلمی مدیریت 
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  .انتشارات سمت: ، چاپ نهم، تهرانها شناسی سازمان جامعه). 1388(پور، آرین قلی

  .دارالحدیث:، شهررياخالق مدیریت در اسالم ).1369( محمد ،شهري محمدي ري

،تهران مجموعه مقاالت دومین همایش ملی فرهنگ جهادي و شاخص هاي آن تبیین فرهنگ و مدیریت). 1388(محمدي، مظاهر
  .215-225و مدیریت جهادي، صص

، مهندسی فرهنگ سازمانی جهادي،عامل کلیدي مدیریت جهادي). 1391(و زارع پور نصیرآبادي، فضل اهللا . مرتضوي، مهدي
  .114 – 100، صص  72و  71فرهنگی، شماره هاي 

 از سازمانی فرهنگ تحول و تغییر مدیریت .)1388(واشرفی، وحید .اصغر و پورعزت، علی .پور، آرین قلی و.مهدي مرتضوي،
  .222-207کشاورزي، صص جهاد وزارت :تهران جهادي، مدیریت و فرهنگ ملی همایش دومین عمل، تا نظر

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

 .مؤسسه امام خمینی: ، تهراننیازهاي مدیریت اسالمی پیش). 1376(یزدي، محمدتقی مصباح

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

  .صدرا :، قمرهبري و امامت. )1365(مطهري، مرتضی

 تهران، جهادي، مدیریت و فرهنگ ملی همایش اولین مقاالت مجموعه ،جهادي مدیریت هاي ژگی  وی تبیین). 1386(خسرو موحد،
  .323-308صص کشاورزي، جهاد وزارت

  .دانشگاه پیام نور: ، تهرانمبانی مدیریت اسالمی). 1384(نجاري، رضا

  . جهادي مدیریت سراسري گردهمایی ،اسالمی مدیریت با جهادي مدیریت نسبت ).1393(سمانه اوانکی، نصیري

 


