
 

 

 مديريت و فرماندهي نیامي هایدو فصلنامه پژوهش

 دانشگاه اميرالمؤمنين)ع( نزسا -دانشگاه افسری و تربيت پاسداری امام حسين)ع(

 11 -81صص (: 1044ستان تابو  بهار، )01سال چهاردهم، شماره 
 

 مقام معظم رهبری و  (رهامام خمينی)دیدگاه  ویژگی های شخصيتی مدیر جهادی از

 علی اصغرشول
 المؤمنين عليه السالم نزسادانشگاه امير مدرس

2یت اهلل احمدیآسيد  ،0عليرضا اكبری
 

 15/14/11 تاريخ پذيرش:           14/41/11تاريخ دريافت:  

  چکيده
 تقباا  بااا اساات براباار کااه اساات تكليااف ادای و خاادمت باارای اسااالم، ميااداني در مااديريت

 اشاكال  در تواناد يما  ماديريت  اسات   شاده  ساپرده  مادير  دسات  باه  امانات  که سنگين مسئوليتي

 تحقاق  را انتیاار  ماورد  بازرگ  دساتاوردهای  تواناد ماي  زمااني  اماا  دهاد؛  نشان را خود گوناگوني

 رويكارد  باا  خردمناد  ماديريت  کاه  صاورتي  در  باشاد  هماراه  جهاادی  هاای مؤلفاه  باا  که بخشد

 غيرماادی و  اهاداف  ماادی باه   اهاداف  بار  عاالوه  تواناد ماي  بپاردازد،  ساازمان  هدايت به جهادی

 و شااناخت تزمااه مااديريتي، رويكاارد هاار ارزيااابي و تحلياا   گااردد ناياا  نيااز سااازماني ليمتعااا

هااای يبررسااي ويژگاا لاازومو ماارتب  تحقيقااات فقاادان بااا توجااه بااه    اساات آن بهتاار تبيااين

ايان مقالاه نشاان     ،رهباری معیام   اماام خميناي )ره( و مقاام    شخصيتي مادير جهاادی از ديادگاه   

ی از جهااادی از دياادگاه آن بزرگااواران شااام  مااوارد هااای  شخصاايتي ماادير دهااد ويژگاايمااي

      استايثار و ازخودگذشتگي، تقوا و  ،تكليف گرايي ي،ستيز ساده سعه صدر،جمله 

 هااای مااديريت، مااديريت جهااادی، ويژگااي هااای مااديرجهادی، مؤلفااه :ی كليــدیهــاواژه

 جهادی، مديريت اسالمي

                                                           

 مدرس دانشگاه اميرالمؤمنين عليه السالم نزسا -۲

 مؤمنين عليه السالم نزسامدرس دانشگاه اميرال -2
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  مقدمه

 ياجتمااع  فلسفه و یاعتقاد یبنا ريز و عجوام بر حاکم یها ارزش به توجه با تيريمد

 علام  در ديا جد ميمفاه از يكي توان يم را یجهاد تيريمد  شود يم فيتعر جامعه هر

 يتا يامن و ياسا يس ،یاقتصااد  ،يفرهنگا  ،ياجتماع  يشرا با متناسب که دانست تيريمد

 تمادن  در ناه يريد یاساابقه  تيريماد  مفهاوم (  1155همكاران، و يخيمشا) است کشور

 قارن  اواخار  از علام،  کيا  عناوان  باه  تيريماد  تيا کل يول ؛دارد ينيد منابع و يخيرتا

 تيريماد  مفهاوم   اسات  گرفتاه  شك  تياسم آدام کار ميتقس یتئور با یالديم هجدهم

 و دارد اساالم  نيمبا  نيا د مناابع  و يرانيا تمدن در یانهيريد سابقه کهيحال در ،یجهاد

 شامار  باه  ديا جد مفهوم کي رد،يگيم منابع نيا از را خود يعلم یالگو و يفلسف يمبان

 در تواناد  يما  کاه  اسات  ييهاا  يژگا يو و اتيخصوصا  واجد یجهاد تيريمد  ديآيم

 هاا،  هيدستورها،توصا  بطن در ها يژگيو نيا  دينما فايا ياساس نقش ها سازمان تيموفق

 ؛ددار ينا يع وجاود  و حضور ،نيد انيشوايپ توس  شده گرفته کارهب یها وهيش و نیرها

 باه  ازيا ن ها،سازمان در آنها کردن یکاربرد و يسازمان سطوح در آن از استفاده یبرا يول

 دارد پاژوهش  و تيريماد  نیران صاحب ينيب کم خود و هراس از دور و شگامانهيپ ارک

 (   6:1155 )تاج آبادی و مرادی نژاد،

 ژوهشاي باا  های تحقيقاتي در اين زمينه، محققان بار آن شادند تاا  پ   با توجه به خأل

عنوان مروری بر ويژگي های شخصيتي مدير در مديريت جهادی از ديدگاه مقام معیام  

 سازماني ابعاد در موضوع اين )رضوان اهلل تعالي عليه( انجام دهند  رهبری و امام خميني

اين مقاله مروری بر ويژگي هاای    گرددمي قوت نقاط بهبود و ضعف نقاط رفع به منجر

)رضاوان اهلل تعاالي    و امام خميناي  ی از ديدگاه مقام معیم رهبریشخصيتي مدير جهاد



 مقام معیم رهبری و  امام خميني)ه(ديدگاه  ويژگي های شخصيتي مدير جهادی از

 

33 

 

تواند در عملكرد سازماني مديران مورد ارزيابي قرار گيارد  ها ميعليه( است  اين ويژگي

 و مالکي برای سنجش بعد شخصيتي آنان نيز باشد 

  شود يم محسوب سازمان آن هيسرما نيتر ارزش با يسازمان هر يانسان یروين

 بلكه شود، يم ييکارا شيافزا موجب تنها نه ،ارزش با یروين نيا از نهيبه ادهاستف

 یها يژگيو به توجه نيبنابرا داشت؛ خواهد بر در زين را سازمان و فرد رشد و شرفتيپ

 يخاص تياهم از که است یادهيپد رهبران سازمان، عنوان به مديران يتيشخص

 ( 51:1111 )وات، است برخوردار

 و انساني منابع اثربخش و کارآمد استفاده فرايند هنر و علم از است بارتع مديريت

 جهت در پويا محي  يک در کنترل و هدايت سازماندهي، ، ريزی برنامه طريق از مادی،

 با تيريمد  (15:1151 احمدی،)ارزشي  نیام اساس بر جامعه يا سازمان اهداف تحقق

 جامعه هر ياجتماع فلسفه و یاعتقاد یناب ريز و جوامع بر حاکم یها ارزش به توجه

 آن، یمبنا که است دانش و علم بر يمبتن تيريمد ،یجهاد تيريمد  شود يم فيتعر

 یها وهيش اساس و تيريمد نيقوان یمبنا ،يارزش نیام يعني ؛است اسالم يارزش نیام

 ريثأت تيريمد ستميس در هدف نييتع قيطر از و رديگ يقرارم رانيمد تيريمد يعلم

 در ديجد ميمفاه از يكي توان يم را یجهاد تيريمد  (1151فر، يميابراه) گذارديم

 و ياسيس ،یاقتصاد ،يفرهنگ ،ياجتماع  يشرا با متناسب که دانست تيريمد علم

را از  140ايران رتبه نازل  گزارش مجمع جهاني اقتصاد،بر اساس   است کشور يتيامن

بدست آورده است  بنابراين با توجه کشور  114لحاظ شاخص سرمايه انساني در بين 

به بيانات رهبر معیم انقالب و شراي  کنوني کشور خأل مديريتي موجود، برای پيشبرد 

های نیام و مقابله با شراي  تحريمي و اقتصادی دشمن، اهميت برخورداری سياست

 کشور از مديران جهادی دو چندان مي شود  
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مديريت »ريف مديريت جهادی مي فرمايند: رهبر معیم انقالب اسالمي در تع

جهادی يعني کار، تالش، با خدا حساب کردن، به علم تكيه کردن، به درايت و تدبير 

طور قاب  اداره  تكيه کردن  اگر اين ها محقق شود کارها پيش مي رود  کشور نيز همين

جهادی مي شود  گونه اداره کرد  با کارشدن است  ما معتقديم کشور را نيز مي توان اين

رهه ای از زمان قرار گرفته ايم که فشارها و تهديدها اداره کرد؛ نه فق  برای ما که در بُ

و تعصب های خباثت آلود قدرت های غرب و طاغوت بر ما زياد است؛ در همه 

طور است  در شراي  جنگ و صلح، در شراي  گشايش و سختي و انواع  شراي  همين

 اناتيب) «ودرانسان  با اين روحيه وارد شود کارها پيش مي  شراي  اين جور است  اگر

 ( 61/14/1116 ،تهران شهردار و شهر یشورا یاعضا با داريد در یرهبر معیم مقام

ترين گزارش در مورد وضعيت سرمايه انساني در مجمع جهاني اقتصاد در تازه

ری، همچنان وجود پيشرفت روزافزون فناو کشورهای مختلف جهان تأکيد کرد: با

طوری که در  به ،استفاده مانده بخش قاب  توجهي از ذخيره سرمايه انساني جهان بال

 .درصد از اين سرمايه مورد بهره برداری کام  قرار گرفته است 16حال حاضر تنها 

را از لحاظ شاخص سرمايه  140در گزارش مجمع جهاني اقتصاد، ايران رتبه نازل 

بررسي به خود اختصاص داد و در مقايسه با کشورهای  وردکشور م 114انساني در بين 

مجمع جهاني اقتصاد  .قرار گرفت 11بررسي، در رتبه  کشور مورد 16خاورميانه از بين 

 :زيرشاخص متمايز استفاده کرده است 0برای برآورد شاخص سرمايه انساني از 

م  زيرشاخص ظرفيت که سطح کنوني تحصيالت گروه های سني مختلف را شا

زيرشاخص استقرار نيروی ست  بوده ا 15/11 شود و امتياز ايران در اين زيرشاخصمي

دهد، کار که به کارگيری و انباشت مهارت های کارکنان در محي  کار را مدنیر قرار مي

زيرشاخص توسعه که به کميت و   بوده است 84/04 امتياز ايران در اين زيرشاخص
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به منیور گسترش آموزش های عمومي و مهارتي برای  کيفيت برنامه های در حال اجرا

 41/11 محصالن و جمعيت در سن کار مربوط مي شود، امتياز ايران در اين زيرشاخص

زيرشاخص چگونگي استفاده از مهارت های تخصصي که با وسعت و عمق   بوده است

اين استفاده از مهارت های تخصصي در محي  کار ارتباط دارد، امتياز ايران در 

 ( 1111)بورس پرس، بوده است  85/08 زيرشاخص

نتايج سرمايه انساني در ايران، خأل  با توجه به گزارش مجمع جهاني اقتصاد و

شود  در نتيجه بايد از الگوی مديريت جهادی در بهبود مديريتي کارآمد مشاهده مي

 های سرمايه انساني کشور استفاده شود  شراي  فعلي و رونق شاخص

 (1111 )بورس پرس، های سرمايه انساني( شاخص1)شك 

مقام معیام رهباری بارهاا از ماديريت جهاادی باه عناوان ياک الگاوی ماديريت           

کارآمد و راهگشا بارای مشاكالت کشاور ناام بردناد؛ زيارا ايان ناوع ماديريت دارای          

 محاسن زير است:
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رادايم اثير نیااام ارزشااي اسااالم و درچااارچوب پاا   أمااديريت جهااادی ،تحاات تاا   -1

 يت اسالمي از کارآمدی تزم برخوردار است مدير

 مااديريت جهااادی، مبتنااي باار تفكاار و فرهنااگ جهااادی اساات کااه باار ارکااان و     -6

کارکردهااای مااديريت حاااکم اساات و فرهنااگ جهااادی، شاااکله اصاالي فرهنااگ     

 دهد سازماني را شك  مي

هااای دانشاااي، تكنيااک هاااا، فرآينااادها و   همااه ظرفيااات  مااديريت جهاااادی، از  -1

هااا کناد و آن ت درساطوح و ابعاااد مختلاف اساتفاده ماي    يمادير دساتووردهای علاوم   

 گيرد جهت تحقق اهداف خود به کار مي را در

مديريت جهاادی باه لحااظ مفهاومي و کاارکرد جاامع تار و کارآمادتر از الگوهاا و           -0

هااای موجااود مااديريت را در توانااد گاارههااای مرسااوم مااديريت اساات و ماايساابک

 شراي  دشوار و بحراني ح  کند 

تاالش، نيات الهاي، علام      يت جهادی، سه ضلع ياا عنصار اساساي دارد: کاار و    مدير -8

 ( 1:1111 )پورمنصور، و درايت

 :مي شودخالصه  زير ابعاد در حاضر پژوهش ضرورت و اهميت

 در شخصاايت ماادير مطالعااه باارای را مناسااب بسااتر و زمينااه ،پااژوهش اياان انجااام -1

 چاه  هار  شاناخت  نیاور م باه  را تزم هاای آگااهي  و کارده  فاراهم  جهادی مديريت

 .کندميفراهم  موضوع اين بهتر و بيشتر

 پااژوهش در ،جهااادی مااديريت در شخصاايت ماادير  مطالعاااتي خااأل دلياا  بااه -6

  کرد طرف بر را موجود شكاف توانمي حاضر
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 بهبااود و ضااعف نقاااط رفااع بااه منجاار ،سااازماني ابعاااد در موضااوع اياان بررسااي -1

 گرددمي قوت نقاط

 :هدف تحقيق

امااام دياادگاه  ی شخصاايتي ماادير در مااديريت جهااادی از  هااابررسااي ويژگااي 

 مقام معیم رهبری  و  )رضوان اهلل تعالي عليه( خميني

 ال تحقيق:ؤس

)رضوان اهلل امام خميني ت جهادی از ديدگاهيهای شخصيتي مدير در مديرويژگي

 کدام است؟  رهبر معیم انقالب و تعالي عليه(

 تحقيق  و مبانی نظری پيشينه

 تيريمد كرديرو نيب رابطه يبررس( در پژوهشي با عنوان 1118) باقری رضايي منش و

، به بررسي رابطه رويكرد مديريت جهادی و سبک خدمتگزار یرهبر سبک و یجهاد

 تيريمد كرديرو انيم رهبری خدمتگزار پرداخته اند  که نتايج پژوهش بيانگر اين است:

 ابعاد نيب نيهمچن  دارد وجود رمعنادا و مثبت رابطه خدمتگزار یرهبر سبک و یجهاد

 یرهبر سبک از يسازمان تعامالت و خرد ،يعاطف سالمت دوستانه، نوع احساسات

  دارد وجود معنادار مثبت رابطه یجهاد تيريمد با خدمتگزار

( در کتابي تحت عنوان رفتار سازماني، باه بررساي شخصايت،    1111رابينز و جاج )

 اند  صفات، اصول و شاخص های آن پرداخته
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 سازمان در افراد را از نفر چند يا يک عملكرد مسئوليت که است مدير: شخصي

رهبرگروه،  مث : سرپرسااات، عناوين از متعددی مجموعه با را مديران  است دارعهده

  (64:1151 احمدی،) برندمي کاربه آن نیاير اداره، معاون و بخش، مديار مديار

 اسالم يارزش نیام یمبنا و بر دانش و علم بر يمبتن تيريمد ی:جهاد تيريمد

 قرار رانيمد تيريمد يعلم یهاوهيش اساس و نيقوان یمبنا ،يارزش نیام يعني ؛است

 يميابراه) گذارد يم ريثأت تيريمد ستميس در ،هدف نييتع قيطر از و رديگيم

  (68:1151فر،

و  زهااای واکاانش و تعاماا  افااراد بااا ديگااران )رابيناا   شخصاايت: مجمااوع شاايوه 

 ( 111:1111 جاج،

 سنجش شخصيت: الف(

گيری در های شخصيت سنجي برای تصميم تحقيقات نشان داده است که آزمون

زمينه استخدام مفيد است  بنابراين مديران بايد نحو  سنجش شخصيت را به خوبي 

 بدانند 

کند تا بهترين هايي به مديران کمک ميهای به دست آمده در چنين آزمونامتياز

خواهند امتياز افراد را در انديدا را برای يک شغ  انتخاب کنند  بعضي از مديران ميک

آزمون شخصيت سنجي بدانند تا بر آن اساس کارمند خود را به شكلي بهتر و اثربخش 

مديريت کنند  متداول ترين ابزار سنجش شخصيت، بررسي خودگزارش دهي است که 

 «من بسيار نگران آينده هستم» هايي نیير مينهدر آن فرد با نمره دادن به خود در ز

شود  اگر اين ارزيابي به درستي تدوين شود، کارآيي خوبي دارد، اما يكي از ارزيابي مي

كه در پي به آننقاط ضعفش اين است که امكان دارد افراد پاسخ نادرست بدهند يا 
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جعلي »ت پاسخ اتؤبه سبه گونه ای کارگيری تكنيک مديريت اثرگذار باشد؛ يعني 

بدهد که احساس خوبي در مخاطب ايجاد کند  اين مشك  به خصوص « درست

ثير زيادی داشته أگيری استخدامي تشود که آزمون در نتيجههنگامي بيشتر نمايان مي

هاست  به عنوان مثال ممكن است فردی که برای باشد  مشك  ديگر، روايي اين آزمون

 حال نباشد  دارد، در روز آزمون از لحاظ روحي سرشغ  مورد نیر بهترين شراي  را 

کند  در بررسي مبتني بر سنجش ناظر، امكان ارزيابي مستق   شخصيت را فراهم مي 

جای آنكه فرد درباره خود نیر بدهد، يک همكار يا  ناظر ديگری ارزيابي  اين روش به

فرد مورد نیر دارد و  دهد )در بعضي از موارد اين ناظر، اطالعاتي دربارهرا انجام مي

و بررسي مبتني بر  «خود گزارش دهي»گاهي هم ندارد(  با توجه به اينكه نتايج بررسي 

سنجش ناظر، همبستگي زيادی باهم دارند، تحقيقات نشان داده است که بررسي مبتني 

تر است  به هر حال هر بر سنجش ناظر، برای پيش بيني موفقيت فرد در يک شغ  دقيق

ها، اطالعات منحصر به فردی در خصوص رفتار فرد در محي  در اين روشکدام از 

 (  111:1111 جاج،و  )رابينز دهنداختيار قرار مي

    عوام  تعيين کننده شخصيت: ب(

له است که آيا أيكي از بحث های قديمي در تحقيقات شخصيت، مربوط به اين مس

جاد مي کند؟ مشخص است که به رسد يا اينكه محي  آن را ايشخصيت فرد به ارث مي

رسد که شخصيت پيامد توان پاسخ قطعي مثبت يا منفي داد  به نیر ميال نميؤاين س

 هر دو عام  وراثت و محي  باشد      

اند  قامت بدني، وراثت به عواملي اشاره دارد که هنگام تشكي  نطفه مشخص شده

ضالني، سطح انرژی و ريتم ها وترکيب عجذابيت چهره، جنسيت، خلق و خو، رفلكس
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ثير والدين شما قرار داشته اند  بر أبيولوژيک به طور کام  يا در حد زيادی تحت ت

ها اساس رويكرد وراثتي، تبيين نهايي شخصيت فرد در ساختار مولكولي کروموزوم

 ( 111:1111 جاج،و  )رابينز گيردصورت مي

 تشكي  صليا بعد پنج از شخصيت ،يتاشخص املياع نجاپ ((FFM لدام قاطب

 از: تندرعبا که ستا هشد

1) (E)  يياگر ونبر  

6) (A)  یپذير توافق  

1) (C)  يااشناس هااظيفو   

0) (N) ریواانجر روان  

8) (O)  (1:1111 و منجم زاده، )محمودی مقيد تجربه به نسبت بودن اذيرااپ 

 : سازمان

 به يافتن دست برای افراد متقاب  رواب  از يافته نیام فرآيندی از است عبارت

  (15:1150 جوادين، سيد) معين هایهدف

 مرز و حد با شده و هماهنگ آگاهانه که رودمي شمار به اجتماعي ایپديده سازمان

 سيدجوادين،) نمايد مي فعاليت مشترک اهدافي يا هدف تحقق برای مشخص، نسبتا 

15:1150 ) 

 :مدير وظايف 

 صورت اين در  تزم اقدامات و برنامه نتدوي و بيني پيش از است عبارت :ريزی برنامه 

 بهترين انتخاب و هاراهكار ارزيابي در گيریتصميم فراگرد تحقق و مسای  تشخيص

  (14:1150 جوادين، سيد) است ضروری و تزم راهكار
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 ديگر عبارت به  رواب  تنیيم و مراتب تعيين کار، تقسيم از است عبارت: سازماندهي 

 منیم طور به ،دهندمي انجام که را کارهايي و کارکنان که است یفراگرد سازماندهي

  (14:1150 جوادين، سيد) نمايند کمک اهداف کسب به تا ساخته مرتب  يكديگر به

 نمايد، مي فراهم را کارکنان در نفوذ زمينه که ارتباطات ايجاد فراگرد  به هدايت: هدايت 

  (14:1150 جوادين، سيد) گرددمي اطالق برانگيزاند، اهداف کسب برای را آنها تا

 ها،برنامه بر آمده عم  به اقدامات سنجش ها،برنامه اجرای بر نیارت فراگرد به: کنترل 

  (14:1150 سيدجوادين،) گرددمي اطالق اصالحي اقدامات انجام و انحراف تشخيص

 :مديريت

 از کارآمد استفاده و ديگران طرق از و ديگران با کردن کار فرايند از است عبارت 

  (15:1151 احمدی،) سازماني اهداف اثربخشي  تحقق برای محدود منابع

 : جهاد

، تالش، مبالغه در مشقت یمعنا بهاست  «جهد» شهير از يعرب یاکلمه «جهاد»  واژ

 ( 1:1111 )ترک زاده و همكاران، کار، توانايي و به نهايت چيزی رسيدن

يي با دشمن و چاره جويي در مقاب  موانع مبارزه و رويارو ،معنای جهاد چند که هر

شود؛ بلكه هر جا ولي فق  به مبارزه در ميدان جنگ و نبرد مسلحانه، ختم نمي؛ است

که مانعي باشد و در نتيجه تالشي خالصانه و با نيت الهي برای رفع آن مانع انجام گيرد، 

 تال و مبارزه مسلحانه داردتر از قتوان آن را جهاد ناميد  بنابراين جهاد، معنايي وسيعمي

  (614:1111 زاده، ميکر)

  ی:جهاد تيريمد

 يتمام در مبارزه بر يمبتن ،يجمع دسته یهاتيفعال کنترل و یرهبر هنر و علم يعني

 کالن و یراهبرد اهداف به  ين برای     و يفرهنگ ،یاقتصاد ،ياسيس ،يعلم یها عرصه
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  واقع در یجهاد تيريمد  دارد وجود آن به دنيرس در که يموانع رفع و ستميس کي

 است رانيا ياجتماع و يفرهنگ اتيمقتض با متناسب و يبوم تفكر از برخواسته يسبك

  (1155 همكاران، و يخيمشا)

به شرح زير « مدظله العالي» رهبریمقام معیم مديريت جهادی از ديدگاه ده شاخصه 

 :است

 توک  به خدا  -1

  در جامعاه اساالمي،   استهای جامعه ايماني  نشانه از جمله ،توک  به خدای متعال

های الهي، تمام کارهای فردی و اجتماعي خود را باا توکا  باه     مؤمنين بر اساس وعده

 خااادا آغااااز کااارده و حمايااات الهاااي را بااارای خاااود کاااافي ماااي دانناااد       

(paydarymelli.ir www)  

توکّ  و اعتماد هر   دانند که غنا و عزت، ثمرمياطهار ایمه   مؤمنين بر اساس وعد

ای خواهند جامعهو اگر مي (11، ص6اصول کافي، ج) فرد يا جامعه به خداست

در کارهای خود، خدا را در نیر داشته و به او توک  کنند   مدار داشته باشند، بايدعزت

به همين جهت، رهبر معیم انقالب، توک  و اعتماد به امداد الهي را از جمله 

فرمايند: در همه کارها توک  به خدای کار جهادی دانسته و ميهای مديريت و ويژگي

شما از خدای  های الهي اعتماد کنيم  وقتيمتعال و استمداد از کمک الهي کنيم؛ به کمک

  (611:1111 زاده، ميکرشود )ها به سوی شما باز مي خواهيد، راهمتعال کمک مي

 دباوری و اعتماد به نفسخو -6

ای که خودباوری زنده و فعّال است  جامعه ةهای جامعالمتخودباوری يكي از ع

با نشاط و پوياست  با شور و حرارت وصف ناشدني به هدف خود باور دارد و  ،دارد

کند  ها مبارزه ميهر لحیه برای رسيدن به آن در حال کوشش بوده و با موانع و دشمني

کند  افراد ورکورانه دوری ميای مسئوليت پذير است و از تقليد منفي و کچنين جامعه

های مثبت و منفي خود، آگاهي دارند و در فكر و عم ، در اين جامعه، از ويژگي

کنند  بر اين اساس، مقام معیم رهبری، خودباوری و اعتماد به استقالل خود را حفظ مي
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شمارند: عام  مهمّ ها و عوام  مهم در مديريت جهادی بر مينفس را يكي از ويژگي

يريت جهادی عبارت است از خودباوری و اعتماد به نفس و اعتماد به کمک الهي مد

  (616:1111  زاده،ميکر)

 دشمن شناسي -1

ای که نتواند دشمن خود را بشناسد و از تهديدهای او اطالع طبيعي است، جامعه

فاعي و سياست د باشد تواند برای مقابله با او برنامه ريزی صحيحي داشتهپيدا کند، نمي

مناسبي اتخاذ کند  به همين جهت، دشمن شناسي در رهنمودهای رهبری، جايگاه 

دانند؛ بايد های مديريت جهادی را دشمن شناسي ميايشان يكي از شاخصه داردای ويژه

ين شد ا دشمن را شناخت  دشمني او را بايد فهميد، نقشه او را بايد تشخيص داد 

دانشگاه، چه مديريت وزارت، چه  تمديريدستگاه؛ چه  تحرکت جهادی و مديري

های گوناگون اين عرصه عیيم، خواهد شد مديريت مديريت هر بخشي از بخش

  (616:1111 زاده، ميکرجهادی )

 دوری از اختالفات  -0

رين فرامين الهي در قرآن تتوصيه به وحدت و دوری از اختالف و تفرّق، از مهم

آنان از طينت واحد خلق  ان برادران يكديگرنداز نگاه قرآن کريم، مؤمن  تکريم اس

بر همين اساس، وحدت مؤمنين در   شده، آينه يكديگر و شريک ديني همديگر هستند

که بر پايه اعتقاد ديني بنا شده و الفت و است اسالمي، يكي از اصول اجتماعي  جامعه

 آيديني به شمار ميي از تكاليف دمهرباني مسلمانان در رفتار و گفتار آنان با يكديگر يك

  (610:1111 ، زاده ميکر)

 کارآمدی -0

خور بودن، به کار  کارآمدی آن است که کارها به نيكويي انجام شود  کارآمدی، در

  در فرهنگ اصطالحات ست آمدن، مورد استعمال يافتن، مفيد بودن و خدمت کردن ا
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انجام ماموريت است ها و يا مديريت، کارآمدی به مفهوم ميزان موفّقيت در تحقق هدف

توان يک نیام اجتماعي را زماني مي .است درجه رسيدن به اهداف  که نشان دهند

کارآمد دانست که با در نیر گرفتن امكانات و موانع موجود به اهداف تعيين شده، 

  (paydarymelli.ir www) رسيده و بتواند مشكالت جامعه را ح  کند

 اهاستفاده از امكانات و ظرفيت -1

گيری از امكانات ها و بهرههای مديريت جهادی، استفاده از ظرفيتيكي از ويژگي

موجود برای ني  به اهداف متعالي جامعه است  مقام معیم رهبری با تأکيد بر وجود 

فرمايند: اگر ملّتي به خود نيايد، خود را قوی استعداد و ظرفيت پيشرفت در جامعه، مي

ها هستند که تا قوی شدن، فاصله زيادی گويند  بعضي ملّتنكند، ديگران به او زور مي

دارند؛ اميدی وجود ندارد که بخواهند نيرويي در خود ايجاد کنند که بتوانند با 

 وت زورگويان و گردن کلفت های دنيا، مقابله کنند؛ امّا ملّت ما اين گونه نيست؛ ما ا

ا هم زياد داريم؛ ملّت ما به سمت هاستعداد قوی شدن، زياد داريم؛ امكانات و ظرفيّت

اقتدار ملّي هم راه افتاده است و راه زيادی پيموده است؛ من بر اين اساس نقشه کلّي 

را در اين دو عنصر مي بينم که در پيام اوّل سال عرض کردم: اقتصاد و فرهنگ  11سال 

  (paydarymelli.ir www) با عزم ملّي و مديريّت جهادی

 نگاه نقادانه -1

نگاه نقادانه به خصوص از سوی اه  فن در هر سيستمي، بهترين راه شناخت نقاط 

قوت و ضعف آن سيستم است  اگر در جامعه، علما، اساتيد، روشنفكران متديّن و 

هنرمندان متعهد با نگاه تخصصي خود، نقاط ضعف فرهنگي، سياسي، اجتماعي، 

جامعه، گوشزد نمايند، جامعه مسير در جامعه را به مسئولين و مديران غيره  اقتصادی و

 .رشد خود را سريع تر و بهتر طي خواهد کرد
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 :فرمايندمقام معیم رهبری، درباره نگاه نقادانه در عرصه فرهنگي مي

علما، اساتيد، روشنفكران انقالبي، هنرمندان متعهّد، نگاه نقّادانه خودشان را نسبت 

تذکّر بدهند  البتّه من در مورد  به اوضاع فرهنگي کشور همچنان داشته باشند و

تذکّرات، معتقدم بايد با منطق محكم و بيان روشن، نقطه نیرات صحيح را ارایه بدهند  

بنده با تهمت زني و جنجال آفريني، با تكفير و متهم کردن اين و آن، موافق نيستم  

ها در  از آنشماری انقالبي کشور که بحمداهلل تعداد بي ةاعتقاد من اين است که مجموع

های ما حضور دارند، ها و صاحبنیران، اساتيد، بزرگان و تحصي  کردهبين جوان

توانند با منطقِ محكم وارد ميدان بشوند، نقّادی کنند، نقاط ضعف و نقاط منفي را به مي

شود که مسئول، متوجّه نيست در متن جامعه چه رخ ما مسئولين بكشانند  گاهي مي

فهمد؛ آن عزم ملّي و مديريّت جهادی جوان در متن جامعه است، او ميگذرد، امّا آن مي

  (611:1111 زاده، ميکر) که عرض کرديم در زمينه فرهنگ، اين است

 حرکت مبتني بر علم و درايت -5

رفع  برایمديريت جهادی، مبارزه با مشكالت و موانع از روی علم و آگاهي، 

ي از اصول اساسي اين نوع مديريت، علم و   لذا يكاستاصولي اين مشكالت و موانع 

اگر مديريت جهادی يا همان کار و تالش با نيت الهي و مبتني بر علم و  درايت است؛

های درايت حاکم باشد، مشكالت کشور، در شراي  کنونيِ فشارهای خباثت آميزِ قدرت

واهد جهاني و در شراي  ديگر، قاب  ح  است و کشور حرکت رو به جلو را ادامه خ

  (paydarymelli.ir www)  داد

 انگيزه خدمت يهمراه به همت -1

های بلند است، نه به )تفاخر به گذشتگان( شرافت به همت: دنفرمايعلي )ع( مي امام

ای به اندازه تالش و همتي که از های پوسيده آنان  بنابراين هر فرد يا جامعهستخوانا
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فت و موفقيت، دست خواهد يافت  قطعا  های رفيع شرابه قله ،دهدخود نشان مي

های وات و عالي و به تعبير مقام معیم ای، نتيجه همتکارهای بزرگ در هر جامعه

شود پيش رفت؛ با حرکت عادی نمي»رهبری همت جهادی افراد در جامعه خواهد بود؛ 

م شود کارهای بزرگ را انجاحرکت عادی و احيانا  خواب آلوده و بي حساسيت نمي با

يک همت جهادی تزم است، تحرک جهادی و مديريت جهادی برای اين کارها   داد

 شود بايد علمي، پر قدرت، با برنامه و هم مجاهدانه باشدتزم است  حرکتي که مي

  (611:1111 زاده، ميکر)

 حضور مردمي )عزم ملي( -14

 ،پيرو آنشاه بيت سخنان حضرت امام خميني)ره( از همان روزهای اول انقالب و 

بيانات مقام معیم رهبری اين بوده و هست که پيشرفت و سازندگي در کشور، بدون 

های اساسي ، يكي از اصول اوليه و ويژگيدلي   به اين نيستمشارکت مردم امكان پذير 

مديريت جهادی، مشارکت و حضور مردمي و يا به تعبير رهبر معیم انقالب، عزم ملي 

گي و سازندگي آينده مورد انتیار است، بدون مشارکت مردم آنچه برای بنای زند است 

تحقّق پذير نيست    بدون حضور مردم کار پيش نخواهد رفت و مقصود تحقّق پيدا 

توانند های گوناگون مردمي با اراده و عزم راسخ ملّي مينخواهد کرد  مردم در گروه

به درستي پيش ببرند، احتياج  نقش آفريني کنند  مسئولين هم برای اينكه بتوانند کار را

ها هم بايستي با توکّ  به خدای متعال و با استمداد از به پشتيباني مردم دارند  آن

 زاده، ميکر) توفيقات و تأييدات الهي و کمک مردمي، مجاهدانه وارد ميدان عم  بشوند

615:1111)  

رحمه اهلل ) امام خمينيت جهادی از ديدگاه يويژگي های شخصيتي مدير در مدير

 رهبر معیم انقالب چيست؟ و عليه(
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 نگاه به مديريت به عنوان عرصه خدمت -1

 عدم اصالت عنوان و ظاهر خدمت -6

 خود گزينشي برای عم  به تكليف -1

 تكليف گرايي -0

 غنيمت شمردن فرصت خدمت -8

 عدم سوء استفاده از پست و سمت -1

 تخصص داشتن -1

 حفظ تقوای فردی -5

 تقوا    -1

 قوا معيار مشروعيتت -1-1

  تقوا عام  قدرت زايي -6-1

 ريمد یتقوا لهأمس بودن يشخص عدم -1-1

 شتريب یتقوا باتتر سطوح -0-1

 تيريمد در اخالص -14

 مشكالت کننده سه  اخالص -1-14

 یماندگار و یاثرگذار عام  اخالص -6-14

 اسباب ريتأث زانيم دهنده ارتقا اخالص -1-14

 المال تيب برابر در تيمسئول احساس -11

 كانينزد و ريمد شخص يخواه ازيامت عدم -1-11

 مردم بر يمنف اريبس ريثأت -6-11
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 المال تيب از يشخص استفاده با قابلهم -1-11

 ديمف یها برنامه یبرا کرد نهيهز در یبند تيولوا -0-11

 اسراف از زيپره و ييجو صرفه-16

 ي ستيز ساده -11

 انقالب یشعارها به اعتقاد -10

 ها آرمان تحقق تنها راه ،انقالب یعارهاش به اعتقاد -1-10

 تيريمد در نیام يکل یها استيساز  تيتبع -18

 اعتقاد عدم از ای نمونه ریباو غرب -1-18

 اعتقاد عدم از ای نمونه ریباو غرب -6-18

 مشخص کار کي بر تمرکز -11

 انتيخ نوعي ،تمرکز عدم -1-11

 رهيغ و ياسيس يحواش از زيپره -6-11

 مشخص فهيوظ بر تمرکز -1-11

 ييگو پاسخ و تيمسئول احساس -11

 ييگو پاسخ ، مبدأخود از پرسش -1-11

 خداوند برابر در تيمسئول احساس -6-11

 مجموعه ک  عملكرد به نسبت یريپذ تيمسئول -1-11

 قصورات به نسبت ييگو پاسخ -0-11

 يتيمسئول يب یفضا در یريپذ تيمسئول -8-11

 رصد سعه و استقامت ،صبر -15

 موانع برابر در مواضع بر استقامت -1-15
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 نامساعد  يشرا در صبر -6-15

 صدر سعه -11

 انتقادات و سوء غاتيتبل برابر در صدر سعه -1-11

 جامعه یبرا ريمد بودن الگو  به التفات -64

 شدن نمونه یالگو یبرا تالش -1-64

 گيخودگذشت از و ثاريا -61

ارایه  پژوهشي تحقيق چند پيشنهاديشينة پوری شده در آبا توجه به مطالب گرد

 :گرددمي

های جهادی از ديدگاه مقام معیم رهبری در حوزه برنامه ريزی مديران در سازمان -1

 پژوهش انجام شود 

امام در حوزه عملكرد سازماني در مديريت جهادی از ديدگاه پژوهش هايي  -2

 د گيرمقام معیم رهبری انجام  و خميني )رضوان اهلل(

بر طبق شاخصه های مديريت  پژوهش هايي ه کارکرد مسئوتن دولتيدر حوز -3

  گيردجهادی انجام 

 

 منابعفهرست 

 هایپژوهش انتشارات :تهران  مديريت و سازمان مباني ( 1151) مسعود احمدی،

 فرهنگي 

های مديريت جهادی از ديدگاه قرآن، سرويس شاخصه(  1111) اسماعي  پورمنصور،

 کد  64/41/1111به تاريخ: www.kayhan.ir:اينترنتي يخبری کيهان به نشان

   1086خبر

http://www.kayhan.ir/
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 های مديريت جهادی برلفهؤارزيابي م ( 1111سجاد ) ،شكوهيار و روح اهلل توتيي،

 مجله چشم انداز مديريت دولتي  سازماني با رويكرد کارت امتيازی متوازن  عملكرد

  18-11صص   1111يزیاپ  11شماره

تدوين الگوی  ( 1111) قدرت اهللمحمدی،  ومسلم  ،اميری طيبيجعفر،  ترک زاده،

فصلنامه مطالعات راهبردی  مديريت جهادی مبتني بر بيانات مقام معیم رهبری 

 تابستان   18 شماره سال بيستم   بسيج

انتشارات  هدی زارع   ترجمه مرفتار سازماني(  1111) جاج تيموتي و رابينز، استيون

  چاپ هفتم ،نص

 دانش  نگاه انتشارات :تهران  مديريت و سازمان مباني(  1150) رضا سيد جوادين، سيد

  بندی صفات شخصيت در منابع اسالمي(  الگوهای طبقه 1111محمد صادق ) شجاعي،

، 10، سال هشتم، شماره دوفصلنامه علمي پژوهشي مطالعات اسالم و روان شناسي

 و تابستان  بهار

ثير و رتبه بندی ابعاد أ(  بررسي ت1111) نازلي ،منجم زاده و محمودی مقيد، محمد

 ،81 شماره سال بيستم، ،های مديريت راهبردیپژوهش شخصيت روی کارآفريني 

 تابستان  بهار و

نقش فرهنگ جهادی در   (1155امير ) ،مرادی نژادو رضا  تاج آبادی،مشايخي،کريم، 

نماينده  دفترنشر وزارت جهاد کشاورزی دفتر تهران   بروز فساد اداریپيشگيری از 

 ولي فقيه در وزارت کشاورزی 

 و يتيشخص یهايژگيو رابطه يبررس ( 1111)محمدرضا  ،جمالي آرایيو وات، رضا 

فصلنامه بصيرت وتربيت   ناجا ژهيو یها گاني کارکنان مطالعه مورد -ينيد یباورها

  51-111صص    تابستان61 شماره  ، سال يازدهماسالمي
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 منابع اينترنتي:

های مديريت فيش -نشر آثار آيت اهلل العیمي خامنه ای )مدظله العالي( دفترحفظ و

 http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=5386جهادی 

های مديريت جهادی از منیر مقام شاخصه -مجله معارف ،ساني حوزهپايگاه اطالع ر

 معیم رهبری 

https://hawzah.net/fa/Magazine/View/5211/8176/107808 

/ 61/14،انتهر شهردار و شهر یشورا یاعضا با داريد در یرهبر معیم مقام اناتبي

 := پايگاه اطالع رساني مقام معیم رهبری قاب  دسترس در سايت1116
www.leader.ir 

درباره رتبه ايران در شاخص سرمايه انساني در سال  بورس پرس گزارش پايگاه خبری

 .paydarymelli.ir.wwwو  www.borspress.irيت قاب  دسترس در سا 6411
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