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مقدمه
هر انقالب یا تغییر گسترده مترادف با معنای انقالب در طول تاریخ، نیاز به نرم افزارهای 
ویژه خود برای تغییر جهت ها، استفاده از فرصت ها، نهادینه سازی نگاه ها و تعیین وضعیت 
مطلوب برای رسیدن به اهداف آرمانی اش دارد. انقالب اسالمی نیز از این قاعده مستثنی 
نبــوده و امام خمینی )ره( و یاران همراهش، پایه گذار نگاهی نو به ســبک اداره و مدیریت 
کشور و ترویج و تثبیت فرهنگ انقالب اسالمی در عرصه های مختلف بوده اند؛ نگاهی که 
به شکل گیری نوعی رفتار، فرهنگ و سبک مدیریت سازمانی منجر شد و بعدها به عنوان 
مدیریت جهادی نام برده شــد. این ســبک مدیریت در نام گذاری مجموعه هایی همچون 
جهاد ســازندگی، جهاد دانشــگاهی و نظایر آن و به صورت عمومی به ســبک مدیریت و 
فرماندهی نیروهای انقالبی در ســال های اولیه انقالب اسالمی به ویژه دوران دفاع مقدس 

نسبت داده می شود. 
دریغا که این تجربه های بســیار ارزشــمند کشــور در ســال های پس از انقالب؛ از 
جمله تجربه گران ســنگ هشت ســال دفاع مقدس با آن همه لطافت ها، برجستگی ها و 

درخشندگی ها از نظرها دور مانده و گاه مورد بی مهری قرار گرفته است.
جنگ یکی از مقاطع حســاس تاریخ برای همه ملت هاست؛ چه در آن جنگ شکست 
بخورند، چه پیروز بشــوند؛ بررســی این حادثه برای آن ملت ها، سرشار از درس است. نه 
اینکه فقط افتخار کنیم؛ افتخار کردن، یکی از بخش های قضیه اســت؛ اطالعات فراوان، 
آگاهی های گوناگون، نشــان دادن وضعیت هایی که وجود داشته است و وضعیت هایی که 
می تواند در آینده وجود داشته باشد، از بخش های دیگر قضیه است. در دنیا روی جنگ هایی 

که اتفاق می افتد، خیلی کار می کنند... . )امام خامنه ای، 1385/729(1
ویل دورانت2؛ فیلســوف و مورخ قرن بیســتم و نویسنده کتاب معروف تاریخ تمدن، 
با اشــاره به آموخته های بی شمار بشر از جنگ ها در بیش از 3500 سال تاریخ مکتوب و 
مدون موجود که تنها در کمتر از 270 سال آن بشریت جنگی به خود ندیده است، دانش 
و هنر مدیریت و رهبری را بیشــتر ساخته و پرداخته شده در میدان ها و اتاق های جنگ 
می داند تا در کشــتزارها و کارخانه ها و حتی دانشگاه ها. )محجوب، 1387: 10( وانگهی، 
در کشورهای مختلف دنیا از جنگ ها و تجربیات و دستاوردهای آن استفاده های بسیاری 
1.درایــنمتــن،ازاینپسفقطتاریخبیاناترهبرمعظمانقالبذکرخواهدشــد.پسهرجاکه

داخلدوهالل،تاریخیذکرشد،جملهقبلازآن،ازبیاناتامامخامنهایاست.
2. William James Durant (1885-1975)



93

می کننــد و حتی با تبدیل تجربه های آن به دانش، قدم هایی در گســترش مرزهای علم 
برمی دارند. به عنوان مثال نشریه »بررسی کسب و کار هاروارد«1 موضوع محوری اش را در 
شماره نوامبر 2010، به بحث »درس های رهبری از ارتش«2 اختصاص داده و به موضوع های 
مختلفی از جمله »رهبری در عرصه نبرد«3 حاصل تجربیات ژنرال پاگونیس4 از فرماندهان 
نیروی دریایی آمریکا و  »چهار درس از رهبری سازگار«5 شامل درس هایی از تجربه رهبران 
نظامی نیروهای مسلح در جنگ ها و درگیری های نظامی پرداخته است. همچنین راه اندازی 
برنامه »رویارویی با رهبران نظامی« در مدرسه وارتون دانشگاه پنسیلوانیا6 برای دانشجویان 
رشته مدیریت ارشد کسب و کار7 شامل حضور مستقیم فرماندهان ارتش، تفنگداران دریایی 
و وزارت دفــاع در کالس ها و همچنین تجربه آموزش های میدانی و بازدید از صحنه های 

نبرد توسط دانشجویان، نمونه های روشنی از موضوع هستند.
رهبر انقالب اسالمی در طول سال های گذشته به این مسئله توجه بسیاری داشته اند 
و از طــرق مختلف بــه این موضوع پرداخته اند. از این رو، در این پژوهش بیانات ایشــان 
مورد بررسی و برای استخراج داده های مورد نظر از بیانات معظم له، این سؤاالت اساسی 
و تعقیبــی مبنای کاوش گری گردید: مدیریت جهادی از دیدگاه ایشــان، چگونه تجربه 
شــده و چه تعریفی از آن دارند؟ تمایز اصلی مدیریت جهادی با سایر سبک ها و نظریات 
موجود در چیســت؟ مدیران جهادی چه ویژگی هایی دارند؟ آیا مدیریت جهادی در همه 
سازمان ها قابلیت به کارگیری دارد؟ آیا این سازمان ها از فرهنگ خاصی پیروی می کنند؟ 
در صورت اجرای چنین سبکی از مدیریت، چه عوائدی نصیب سازمان و جامعه می شود؟

این نوشــتار می کوشــد تا از منظر پدیدار شناسی به بررسی جوهره مدیریت جهادی 
بپردازد. از این رو، پس از نگاهی کوتاه به پیشینه پژوهش های انجام شده در این حوزه، به 
سازه ها و واژگان اساسی مرتبط با موضوع پرداخته شده، چارچوب کلی دیدگاه های موجود 
درباره مدیریت جهادی مورد توجه قرار گرفته و در نهایت سیر تطور مدیریت جهادی پس 
از انقالب اسالمی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین از آنجا که برخی از نظریه های 

1. Harvard Business Review
2. Leadership Lessons from the Military
3. Leadership in a Combat Zone
4. Lieutenant General William G. Pagonis
5. Four Lessons in Adaptive Leadership
6. Wharton School of the University of Pennsylvania
7. MBA: Master of Business Administration

پژوهشیپدیدارشناسانهبرایفهمجوهره...
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مدیریت و رهبری موجود، اشــتراک لفظی با ســازه های اساسی مدیریت جهادی دارند، 
بخشی از مقاله نیز به این موضوع اختصاص داده شده است. در بخش بعدی پژوهش ضمن 
تشریح روش پدیدارشناسی به عنوان راهبرد پژوهشی مورد استفاده، به بررسی بیانات رهبر 
معظم انقالب اســالمی، استخراج مضمون ها و سرانجام تبیین جوهره مدیریت جهادی و 

سایر بعدهای اساسی به دست آمده در فرآیند تحقیق اختصاص یافته است.

پیشینه پژوهش
هــر چند مدیریت جهــادی به عنوان یک موضوع جدی، در جامعه علمی مورد توجه قرار 
نگرفته بوده اســت، اما وجود یک سند راهبردی دانشگاهی و قرار گرفتن تجربه مدیریت 
جهادی با عنوان »مدیریت بســیجی« به عنوان یکی از مباحث ده گانه خط مشی های کلی 
پژوهشی دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران در همان سال های جنگ 
تحمیلی توجه مخاطبان را به خود جلب می کند. در مبحث ششــم این خطی مشی  نامه 
با عنوان »طرح تبیین و تئوریزه کردن مدیریت بســیجی به عنوان یک موضوع تحقیقی و 
تدریسی« به موضوعاتی همچون مطالعه و بررسی فرآیندهای اجرایی و کارآیی ارتش در 
دو نوع کالســیک و مدرن و فناورانه و مقایســه آن با یک ارتش غیرکالسیک و بسیجی، 
تبیین و تئوریزه کردن و تسری مدیریت جنگ تحمیلی به سایر امور و نیز بررسی مدیریت 
بســیجی در سایر ساختارهای نظام جمهوری اسالمی اشاره شده است. )لطیفی، 1367: 
11( این راهبردهای پژوهشــی  بنا بود جزء جدانشدنی فرآیندهای آموزشی آن دانشکده 

تلقی شود هر چند که از سرنوشت آن ، اطالعی در دسترس نیست.
اما در سال های اخیر، نشانه هایی از بازتوجه به این سبک مدیریتی و فرهنگ سازمانی 
بومی مشاهده شــده است. برگزاری همایش های ملی فرهنگ و مدیریت جهادی توسط 
وزارت جهاد کشاورزی به ویژه در سال های 1386 و 1388 و نیز همایش علمی مدیریت 
جهادی1 در ســال 1391 زمینه برای طرح مباحث مربوط به فرهنگ و مدیریت جهادی 
را ایجاد کرده و پژوهش هایی در این زمینه انجام شــده است. در این سه مجموعه، 147 

مقاله منتشر شده که به طور غالب، در دو دسته زیر قابل تقسیم و تحلیل هستند:
1. شماری از مقاله ها به تحلیل فرهنگ و مدیریت جهادی و تبیین ابعاد و مؤلفه های 
آن پرداخته و با استفاده از مبانی دینی و قرآنی، یا بر اساس سابقه فعالیت های جهادی 

http://www.jahadiconf.com:1.رک
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و یا انجام مطالعه تطبیقی و تکمیلی در حوزه دانش مدیریت و ســازمان، آنها را تشریح 
کرده اند. مقاله »شناسایی مؤلفه های فرهنگ و مدیریت جهادی با روش فراترکیب« تألیف 
سعید حجازی فر، »تبیین ویژگی های مدیریت جهادی« تألیف خسرو موحد، »باز شناسی 
ماهیت عناصر و فراگردهای توسعه و ترویج فرهنگ جهادی در سازمان« تألیف علی اصغر 
پورعــزت، »مدیریت جهادی، نمونــه ای از به کارگیری مبانی مدیریت اســالمی« تألیف 
حمیدرضا قائدعلی و مهدی عاشــوری و نیز »راه های توســعه و ترویج و نهادینه کردن 
فرهنگ و مدیریت جهــادی در نظام اداری« تألیف علیرضا زواره نمونه های قابل توجهی 

از این مقاله ها هستند.
2. محور اصلی برخی دیگر از مقاله ها، به آسیب شناسی و ارزیابی آثار فرهنگ و مدیریت 
جهادی اختصاص پیدا کرده و به طورکلی، با تأکید بر عملکرد جهاد ســازندگی به نقد و 
بررســی آن دوران پرداخته شده اســت. مقاله »فرهنگ و مدیریت جهادی از پیدایش تا 
تعلیق« تألیف مهدی طالب، »راه های مؤثر در جلوگیری از افت مدیریت و فرهنگ جهادی« 
تألیف حمید فغفور مغربی و »چالش های شالوده شکنی مدیر جهادی در ساختار بوروکراتیک 
رســوب گذاری شــده غربی« تألیف آرین قلی پور و »شناخت نقطه عطف در عمر سازمانی 
جهادسازندگی و ویژگی های مدیریت و فرهنگ جهادی طی دوره )1368-1358(« تألیف 

محسن جاجرمی زاده و همکاران از جمله مقاله های این بخش است. 
عــالوه بر مقاله های فوق، مقاله »احصاء و بررســی مبانــی، اصول و روش های کار و 
تالش جهادی از منظر قرآن کریم« تألیف سلمان رضوان خواه و مهدی فاضلی دهکردی 
و نیــز مقاله »جهاد، ســازمانی که بود: تأملی در باب نحوه اســتحاله نظام اداری ایران« 
تألیــف علی اصغــر پورعزت ازجمله دیگر پژوهش های مطرح در این زمینه هســتند که 
به صورت موردی به چاپ رســیده اند. همچنین پژوهش های مختلفی در عرصه مدیریت 
دفاع مقدس به عنوان یکی از مصادیق مدیریت جهادی نیز صورت گرفته که اشــاره به 

آنها در این مقال نمی گنجد.1
به هر حال، حاکم نبودن یک منطق مشخص بر پژوهش های انجام شده و گستردگی 
موضوع، باعث تولید مجموعه وسیعی از داده ها ذیل عنوان مدیریت جهادی شده است و 

در حالی که اصل توجه و پژوهش در این حوزه، بسیار ارزشمند است، اما:

http://:1.برایمشاهدهپژوهشهایمنتشرشدهدربارهمدیریتجهادیومدیریتدفاعمقدسرک
hdmstudy.ir

پژوهشیپدیدارشناسانهبرایفهمجوهره...
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1. برخی از مقاله ها، هیچ تمایز معینی میان مدیریت اسالمی )به معنای آنچه تاکنون 
مطرح شــده( و مدیریت جهادی قائل نشده اند به گونه ای که در برخی از موارد، جابجایی 

واژه »اسالمی« با »جهادی«، لطمه ای به ساختار پژوهش وارد نمی کند.
2. بیــم آن می رود که وجود انبوهــی از مؤلفه ها، داده ها و دیدگاه های صاحب نظران 
مختلف، باعث فراموشــی جوهره اصلی و مؤلفه های متمایزکننده آن با ســایر دیدگاه ها 

می شود.
از این رو، این پژوهش در پی شناخت این مؤلفه ها و عوامل تمایزبخش است؛ تمایزهایی 
که در عمل، عامل حیات ســبک و اندیشــه جهادی هستند و مدیریت جهادی بر مبنای 

آنها، تعریف، تبیین و عملیاتی می گردد.

ادبیات پژوهش
الف( تعریف جهاد

جهاد از ماده »ج ه د« اســت که َجهد ]به فتح[ به معنای مشــقت و به قولی مبالغه و ُجهد 
]بــه ضم[ به معنای طاقــت )روحی و فیاض بخش، 1392: 111( یا تالش فراوان )راغب، 
1387: 162( و به طور کلی به نوعی واداشتن بدان چه بر آن دشوار و سخت باشد، اطالق 

شده است. )طباطبایی، 1374، ج 12: 247(
واژه جهاد نیز به معنی مبارزه و نبرد )آذرنوش، 1385: 98( و بذل جهد و کوشش در 
دفع دشــمن است و بیشتر بر مدافعه به جنگ اطالق می شود و لیکن گاهی به طور مجاز 
توســعه داده می شود به طوری که شــامل دفع هر چیزی که ممکن است شری به آدمی 
برســاند، می شــود. )طباطبایی، 1374، ج14: 582( عالمه طباطبایی در ذیل آیه »َو َمْن 
َّما یُجاِهُد لَِنْفِســه« )ســوره عنکبوت، آیه 6(، مجاهده و جهاد را مبالغه در جهد،  جاَهَد َفإِن
معنا کرده و جهد نیز به معنای به کار بســتن طاقت و قدرت است، پس مجاهده و جهاد، 

یعنی به کار بستن نهایت درجه قدرت و طاقت. )طباطبایی، 1374، ج16: 152(
همچنین جهاد در اصطالح شــرع عبارت اســت از بذل جان، مال و توان خویش در 
راه اعتالی کلمه اســالم و اقامه شــعائر ایمان. )جواهرالکالم، ج21: 3 به نقل از هاشــمی 

رفسنجانی، 1385، ج10: 82(
از دیدگاه حضرت آیت اهلل خامنه ای، جهاد، آن عرِض عریض و آن عمِل شــامل و عام 
و نافِع تمام نشــدنی است که در انواع و اَشکاِل مختلف تحقق پیدا می کند. از نظر ایشان 
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معیار جهاد، همان چیزی اســت که امروز در زبان فارســی در کلمه »مبارزه« وجود دارد. 
به عنوان مثال می گویند نویســنده مبارز؛ نویسنده غیرمبارز؛ عالِم مبارز؛ عالِم غیرمبارز؛ 
دانشجوی مبارز و طلبه مبارز؛ دانشجوی غیرمبارز و طلبه غیرمبارز؛ جامعه مبارز و جامعه 
غیرمبارز؛ پس، جهاد یعنی »مبارزه«. از طرفی این مبارزه را متقوم بر ارکانی می دانند که 
وجودشان باعث شکل گیری جهاد می شود. این ارکان عبارت اند از: »اول اینکه در آن جّد 
و جهد و تالش و تحرک باشد. دوم، در مقابلش دشمنی باشد. مبارزه، در آنجا که دشمن 

نیست، معنا ندارد«. )1373/6/20(

ب( رفتار و روحیه جهادی
رفتــار و روحیه جهــادی به عنوان عاملی مهم در بهبود عملکــرد در بخش های مختلف 
سازمان های ایرانی که در دهه اول انقالب اسالمی در سطح جامعه و به طور خاص در جهاد 
ســازندگی، سپاه و بســیج مورد تجربه قرار گرفته، ویژگی هایی را به خود اختصاص داده 
است. برخی از این ویژگی ها عبارت اند از: کار برای خدا، اعتقاد به این که »ما می توانیم«، 
کاِر با جدیت، بی وقفه و خستگی ناپذیر، استفاده از همه ظرفیت وجودی و ذهنی و اعتماد 

به جوان ها. )1384/10/14 و 1390/1/1(

ج( فرهنگ جهادی
بر اســاس نظر شــاین )1992(، فرهنگ بر روی سه سطح پیش فرض ها  به عنوان جوهره 
فرهنگ، ارزش ها به عنوان اصول، اهداف و اســتانداردهای اجتماعی و جلوه های ظاهری 
به عنوان بروزها و نمودهای هسته فرهنگی شکل می گیرد. )هچ و کانلیف، 1389: 345-349(

جلوه های ظاهری

ارزش

پیش فرض ها

نمایان اما غالباً پر رمز و راز

سطح باالتر از آگاهی

مسلّم فرض شده اما غیر نمایان

شکل1: سطوح سه گانه فرهنگ از نگاه شاین )هچ و کانلیف، 1389: 345(

پژوهشیپدیدارشناسانهبرایفهمجوهره...
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بر همین مبنا پورعزت و قلی پور، با تأمل بر فرهنگ جامعه جهادگران به ویژه در دهه نخستین 
انقالب، برخی از پیش فرض های بنیانی اندیشه جهادگران را به صورت زیر تبیین کرده اند: 

ـ خدمت به مردم یکی از بهترین راه های کسب رضایت خداوند یکتاست؛
ـ شیوع فقر مهم ترین عامل ذلت و انحطاط بسیاری از جوامع بشری است؛
ـ شعار دادن برای از بین بردن فقر کافی نیست؛ برای آن باید اقدام کرد؛

ـ فقر را نمی توان فقط اقتصادی تلقی کرد، گاهی اوقات فقر سیاســی و فقر فرهنگی 
جلوه های وحشتناک تر و نگران کننده تری داشته اند؛

ـ جهــاد علیه جلوه های گوناگون فقر، همزمان و همــراه با جهاد در جبهه های نبرد 
مستقیم، ضروری و ارجمند است.

با این پیش فرض ها، ارزش هایی چون از خودگذشتگی و ایثار، اخالص، سخت کوشی و 
قناعت و استقامت و جهادگری میا ن بدنه نیروی انسانی، شیوع یافته و جلوه های رفتاری، 
فیزیکی و شفاهی برگرفته شده از این ارزش ها در سازه های ادبی، سطح زندگی و سلوک 
اجتماعی و ساخته ها و بناهای اقتصادی و اجتماعی به جای مانده از این دوران بروز پیدا 
کرده اســت. افراد با کمترین هزینه، بیشــترین تالش خویش را به کار گرفته و بی پروا و 
شجاع، سخت ترین وظایف و مسئولیت ها را در جبهه سازندگی در روستا و جنگ برعهده 
گرفته و ســازمان جهاد به طور کامل به نماد ایثار، اســتقامت و سازندگی تبدیل شده و 
تفسیر رفتار و ساخته های آن، به صورت دائمی پیش فرض ها و باورهای بنیادین جهادگران 

را بهبود بخشیده است. )پورعزت و قلی پور، 1388(
در بررسی دیگری، بر اساس پیام امام خمینی )ره( برای تشکیل جهاد سازندگی )رک: 
صحیفه امام، ج8: 180(، ویژگی های فرهنگ جهادی، در قالب هشت محور کلی شناسایی 
و عنوان شده است که عبارت اند از: اسالم گرایی و دین محوری، مردم داری، تعهد و سالمت 
نفس، خودســازی، اخالص، کمک به محرومان، قانون مداری، هماهنگی در مسیر هدف. 

)رستمی، 1378(
پژوهشگر دیگری، با توجه به گستردگی ویژگی های برشمرده برای فرهنگ جهادی، 
این ویژگی ها را در قالب مؤلفه های فرهنگی ســازمان جهاد به شــکل نظام مند و نمادین 
ارائه نموده است. بر این اساس، هفت مؤلفه زیر برای فرهنگ جهادی به دست آمده است:

1. ارزش گرایی: شامل شاخص های اسالم گرایی و دین محوری؛ تعهد و سالمت نفس؛ 
خودسازی و اخالص در انجام وظایف؛
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2. نوآوری و خالقیت: تحول آفرینی و فرهنگ سازی، ریسک پذیری، ابتکار و خالقیت؛
3. روحیه جهادی: خودباوری برای کارهای نشدنی، خوداتکایی و جسارت و شهامت، 

روحیه شهادت طلبی و ایثارگری و خستگی ناپذیری؛
4. مؤلفه رسالت و مأموریت: آرمان گرایی، جهت گیری راهبردی، داشتن چشم انداز و 

هماهنگی در مسیر اهداف و قصدها؛
5. انطباق پذیری: ایجاد تغییر، مشتری گرایی و یادگیری سازمانی

6. کارمداری: شاخصه های توانمندســازی، تیم سازی، توسعه قابلیت های کارکنان و 
سرعت و صداقت در کارها با روحیه قانون پذیری؛

7. سازگاری: توافق و هماهنگی، پیوستگی، انعطاف و مأموریت پذیری، انسجام سازمانی 
و تعلق و وفاداری کارکنان به سازمان. )صادقی و قاسمی، 1388(

د( مدیریت جهادی
مدیریت جهادی هنر توانســتن و ارائه طرح و ایده جدیدی بود که با ظهور پدیده انقالب 
اســالمی در ایران شــکل گرفت. در همین راستا، محققان و صاحب نظران تالش در ارائه 

تعریف از مدیریت جهادی داشته اند. از جمله:
مدیریت جهادی برگرفته از مدیریت اســالمی و بــا هدف قرب به خدا و خدمت به 
بندگان او و گرامی داشتن مردم است و هدف آن، انجام کار به شیوه مناسب و ارزشمند 
و کســب رضای خدا می باشــد تا رضایت درونی برای فرد ایجاد شود. در این شیوه ، اجر 
معنــوی قبل از پاداش دنیوی مدنظر بوده و تعهد از محوری ترین مؤلفه های آن اســت. 
)پالوچ و نقی پورفر، 1386( مدیریت جهادی ســبکی از مدیریت اســت که اســتوار بر 
ارزش های اســالمی است. همان گونه که جهاد به معنای کوشش تمام و همه جانبه برای 
رســیدن به هدف اســت، مدیریت جهادی نیز نوعی مبارزه و تالش مقدس برای حذف 
استثمار گری و اســتبداد می باشد که به دنبال ایجاد فضای نوع دوستانه و ارزش محور بر 
مبنای اصول اسالمی برای اعضای ســازمان و حذف محرومیت های سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و صنعتی جامعه می باشــد. در این ســبک از مدیریت، هدف ایجاد 
بســتری مناسب برای رشد کارکنان و در نتیجه رسیدن به قرب الهی است. )قائدعلی و 

عاشوری، 1391(
همچنیــن در پژوهش های مختلفی، به بررســی بعدها و مؤلفه های مدیریت جهادی 
پرداخته شــده اســت. به عنوان مثال، خسرو موحد در مقاله ای مدیریت جهادی را دارای 

پژوهشیپدیدارشناسانهبرایفهمجوهره...
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سه بعد اصلی ساختاری، رفتاری و زمینه ای می داند: 
1. بعد ســاختاری: مدیریت بــرای خدا، مدیریت والیتی، انعطاف پذیری ســاختار و 

تشکیالت مناسب با شرایط؛
2. بعد رفتاری: مدیریــت داوطلبانه، تحول آفرین، پویا و انعطاف  پذیر در مأموریت ها، 
خودباوری، توجه به نیروی انســانی به عنوان منابع مهم کاری، پرکاری، سخت کوشــی، 

خستگی ناپذیری و سرعت عمل در کارها؛
3. بعد زمینه ای: مدیریت مشــارکت پذیر،  نهادینه کردن اخالق و ارزش های دینی در 

محیط کار، مدیریت قناعتی با اهمیت دادن به بیت المال. )موحد، 1386(
هر چند هیچ یک از نظریات فوق به صورت کامل و شــامل نیســتند، اما به طور کلی 
در همه مباحث فوق، ویژگی های کلی زیر دیده می شــود. بدیهی اســت که در انتخاب 

ویژگی های مذکور، وجه اشتراک ویژگی مدنظر بوده است.

جدول 1: ویژگی های کلی مطرح شده در نظریه های مربوط به فرهنگ و مدیریت جهادی

ویژگی کلیموضوع

قرب الهی و کسب رضای خداوندهدف کالن

بر اساس ارزش های اسالمی و به نوعی برگرفته از مدیریت اسالمیمبنای نظری

تعریف چارچوب نظریه بر اساس »مبارزه«بنیان اساسی

نگاه آرمانی، تعهد، پرکاری و سخت کوشی، روحیه کار داوطلبانه، خودباوریمفهوم محوری

هـ( بررسی تطبیقی نظریه های علمی 
نظریه بوم شناسی جمعیت سازمانی

به کارگیری مفهوم »مبارزه« ـ در قالب و معنایی متفاوت ـ در نظریات سازمان نیز سابقه 
دارد. در نظریه مدرنیست سازمان، ایده های مطرح شده در مورد فرایندهای شکل گیری1، 
گزینش2 و بقاء3، شــالوده نظریه بوم شناسی جمعیت سازمانی را شکل می دهند. در این 
نظریه، فرض بر این اســت که محیط ســازمان دارای قدرتی اســت که می تواند از میان 

1. Variation
2. Selection
3. Retention



101

گروهی از سازمان های رقیب، سازمان هایی را انتخاب کند که نیاز محیط را به بهترین وجه 
برآورده می سازند و سازمان ها برای بقاء، با یکدیگر مبارزه می کنند. )هچ و کانلیف، 1389: 
173-171( البته همین جا باید به این نکته توجه کرد که واژه مبارزه در نظریه های سازمان 
مانند نظریه بوم شناسی جمعیت، تنازع برای بقاء است اما مبارزه در دیدگاه اسالمی، مبارزه 
برای تعالی و کســب اهداف عالی است. از همین رو، حضرت  آیت اهلل خامنه ای در تعریف 
جهــاد و کار جهادی عالوه بر دو رکن پیش گفته، ویژگی های دیگری همچون ایمان های 
عمیق به کار، به مردم و مهم تر از همه، ایمان به خداوند و پاداش الهی )1380/10/12(، 
احســاس تکلیف و تعهد )1389/8/26( و هدفمندی، توجه درست به آرمان ها و عاقالنه 

بودن )1386/4/25( را نیز برای کار جهادی ذکر نموده اند. 

نظریه ها و الگوهای مبتنی بر ارزش، اخالق و معنویت
زندگی در قرن بیســت و یکم، هر چه پیشــرفته تر و جهانی تر می شــود، پیچیده تر نیز 
می شود و احساس نارضایتی از وضع موجود را در اذهان مردم بیشتر بروز می دهد. بروز 
بحران ها و مســئله های حل نشــدنی در جامعه و ســازمان های مختلف، زمینه پیدایش 
الگوها و نظریه های مدیریتی همچون مدیریت ارزشی )مارتین و پتی1، 2001(، سازمان 
فضیلت مدار )کلیر2، 1995(، ســازمان اخالقی )هارتمن3، 1994( رهبری بصیر، سازمان 
معنوی )میتروف و دنتون4، 1999(، رهبری معنوی )بیشاب جان5، 2001( و مشابه آن 

را فراهم آورده است. 
مبنــای پیدایش این دیدگاه ها یعنی نیاز جامعه و ســازمان بــه اخالق و معنویت، 
می تواند جنبه های مشــترکی با مدیریت جهادی داشــته باشــد از جمله اینکه شهید 
مطهری معتقد است که بحران های حل ناشدنی و مشکالت امروز بشر، همه بحران هایی 
معنوی و اخالقی هســتند و بشر در آینده، چاره ای جز تسلیم به ایمان ندارد. )مطهری، 
1372: 245( همچنین رهبر معظم انقالب اســالمی این قرن را، قرن معنویت دانســته 
)10/11/1390( و اصرار دارند که »معنویت را نباید فراموش کنید. هر چه هســت؛ زیر 
سایه همین معنویت است. بدون این معنویت نمی شود یک قدم به صورت موفق برداشت... 
1. Martin & Petty
2. Collier
3. Hartman
4. Mitroff & Denton
5. Bishop John

پژوهشیپدیدارشناسانهبرایفهمجوهره...
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کما اینکه شما هم در جنگ هر وقت معنویت تان بیشتر بود، پیشرفت تان بیشتر بود؛ هر 
جایی که ناکامی داشــتید، اگر بروید تحلیل کنید، خواهید دید که معنویت  تان کسری 

داشته است«. )1370/11/18(
اما نگاه به معنویت و کاربرد آن در ســازمان، محل اختالف این دیدگاه ها با مدیریت 
جهادی اســت. در واقع هرچند که امروزه توجه به معنویت در ادبیات مدیریت غربی نیز 
دیده می شود، اما مبانی و اهداف آن متفاوت از معنویتی است که در اسالم ارائه می شود. 
)ســعدآبادی، 1389: 60-42( به اعتقاد غالــب محققان غربی، اگرچه تعاریف معنویت از 
مفهوم دین عاریه گرفته شــده است اما معنای دین با معنویت یکی نیست به گونه ای که 
دیوید ولف1 معتقد است زندگی معنوی فرد در سایه روح القدس یا یک قدرت الهی دیگر 
نظام نمی یابد، بلکه معنویت در سایه توانایی ها و امکانات بالقوه خود روان آدمــی شکل 
می گیرد. )ولف، 1997( همچنین، میتروف و دنتون در پژوهش های گسترده میدانی خود، 
به این نتیجه رسیدند که دین و معنویت مبتنی بر آن در محیط کار نمی توانند کاری را 

از پیش ببرند. )میتروف و دنتون، 1999(
حال این معنویت در دیدگاه اسالمی چیست و چه ارتباطی به جهاد و مدیریت جهادی 
دارد؟ »معنویت عبارت از نوعی ارتباط با خدای متعال از راه ایمان به خدا و غیب جهان، 
عواطف  و انگیزه های الهی و نیز اســتعانت از نیروهای غیبی بر اثر قرب الهی اســت. آثار 
عملی این ایمان و ارتباط در جهت بخشــی به زندگی و نوع نگاه به آن دیده می شــود که 
در قالــب اخالق الهی بروز و ظهور می یابد. همه ایــن عناصر یا بعضی از آنها را می توان 
معنویت نامید«. )ســقای بی ریا، 1387( ایجــاد نقطه اتکاء معنوی برای یک ملت جز در 
سایه جهاد محقق نخواهد شد چرا که »جامعه ای که عدالت، معنویت، عزت و استغناء را 
ســرلوحه هدف های خود می داند، از آراســته شدن به ایمان و عزم و جهاد، ناگزیر است« 
)1385/6/23( موضوعی که در دوران دفاع مقدس و به رغم وجود کاســتی ها و مانع های 
فراوان، ضعف ها را جبران کرد )1385/6/23( و این تجربه، نشان از ضرورت پرداختن به 
معنویت همراه با کار و مدیریت جهادی در دهه چهارم انقالب به عنوان ابزار مهم در مسیر 
تحقق تمدن نوین اســالمی دارد؛ ضرورتی است که به سبب غفلت، در سال های گذشته 

به صورت متقن و روشمند مورد توجه قرار نگرفته است.

1. Wulff
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و( سیر تطور مدیریت جهادی پس از انقالب اسالمی
به طور کلی، تجربه مدیریت و کار جهادی در کشــور را می توان در قالب چهار موج کلی 

پیشنهادی زیر مورد بررسی قرار داد:
1. دوره اول؛ دوره شکل گیری و کارآمدی. اگر نمادهای مدیریت جهادی در سال های اولیه 

انقالب را جهاد ســازندگی، جهاد دانشگاهی و سپاه پاسدارن باشند، به وضوح دوران اوج 
کارآمدی این نهادها در عملکردشــان بروز یافته اســت. ارائه خدمات گسترده و بی وفقه 
برای بهبود وضعیت رفاهی و آبادانی روســتاها، مشارکت در تولید علم و کاربردی سازی 
آن در حوزه نیازهای جامعه، مشــارکت مؤثر در تأمین نیازهای عمرانی جبهه های جنگ 
از ســوی جهادگران و تأمین امنیت و حضور موفق در جنگ نظامی با عراق، بخشــی از 

خدمات ارزشمند این نهادها در این دوره می باشد.
2. دوره دوم؛ دوره افول. شیوع اندیشه های وارداتی توسعه کالسیک در میان مسئوالن 

و تبدیل نهاد جهاد سازندگی به وزارتخانه، افول جهاد دانشگاهی به یک واحد دانشگاهی 
شــبیه بسیاری دانشگاه های دیگر، حرکت به ســمت ایجاد سازمان رزم مشابه ارتش های 
کالســیک در ســپاه، توســعه نگاه منبع محوری و ایجاد فرآیندهای بوروکراتیک در این 
مجموعه هــا، باعث افول روحیه جهادی، کاهش ابتکار عمــل، نوآوری و قابلیت های کار 

تیمی در این نهادها گردید. )رک: پورعزت و قلی پور، 1388: 60(
3. دوره ســوم؛ دوره فراموشــی و انقطاع. اوج غلبه تفکر وارداتی که در واقع با ادغام دو 

وزارتخانه جهاد ســازندگی و کشاورزی و ایجاد وزارتخانه جهاد کشاورزی، پایانی بر دوره 
تفکر جهادی محســوب می شــود. تفکر و تجربه ای که به دلیل همجواری و ادغام با یک 

سیستم بوروکراسی سنتی، دیگر چیزی از آن برجای نمانده بود. 
4. دوره چهارم؛ دوره نوزایی و بازخوانی. توجه مجدد به شعارهای انقالب در دهه هشتاد؛ 

طرح شــعار عدالت و توجه به محرومین و نیز ضرورت دســتیابی به پیشــرفت با الگوی 
اســالمی ایرانی برای تحقق تمدن نوین اسالمی باعث شد تا کار و روحیه جهادی دوباره 
مورد بازخوانی قرار گیرد. اما در این دوره، جهاد در همه عرصه ها بازتعریف شــد و جهاد 
اقتصادی، جهاد علمی، جهاد فرهنگی و... مورد توجه و تبیین قرار گرفتند. احیای گفتمان 
جهــاد و فرهنگ جهادی در اردوهای راهیان نور و اردوهای جهادی، بازدید رهبر انقالب 
از پژوهشــگاه رویان در سال 1386 و تبیین و تأکید بر جهاد علمی و کار جهادی، نقطه  

عطفی در این دوران محسوب می گردد. 

پژوهشیپدیدارشناسانهبرایفهمجوهره...
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به هر حال در سال های اخیر مجدداً تجربه مدیریت در سازمان جهاد و دوران جنگ 
تحمیلی در قالب تفکر جهادی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.

روش پژوهش
روش این پژوهش، از نوع کیفی و از جمله مطالعات تفســیری اســت که با اســتفاده از 
راهبرد پدیدارشناسی، به دنبال تبیین و تفسیر جوهره مدیریت جهادی و شناخت عمیق 
این پدیده بر اساس تجربه های تبیین شده حضرت آیت اهلل خامنه ای؛ رهبر معظم انقالب 

اسالمی ایران در این خصوص می باشد. 
ویژگی بارز راهبرد پدیدارشناسی این است که به مبنا و ریشه پدیده ها و نه نظریه ها 
اشاره می کند. )دانایی فرد و دیگران، 1391: 158( پدیدارشناسی ریشه در نهضت فلسفی 
ادموند هوســرل1 دارد. وی بر این باور بود که نقطه شــروع دانش، تجربه درونی فرد از 
پدیده  هاســت که شامل احساسات، ادراک و تصورهایی است که به هنگام متمرکز کردن 
توجه بر شــی در آگاهی آشکار می شود )برقی، 1389: 138( به اعتقاد وی، »نخست باید 
از خود بپرسیم چگونه می توانم روشی را بیابم که راه رسیدن به معرفت حقیقی را به من 
بنمایاند«. )هوســرل، 1384: 33( در واقع، او در صدد اســت که ویژگی ماندگار، اصلی و 
ناب تجربه آگاهانه از طریق توصیف دقیق را نشان دهد. )چناری، 1386: 119( هوسرل 
عناصر اصلی روش پدیدارشناســانه خود را پیرامون چهارمحور از جمله تعلیق2 حکم در 
مــورد موضوع مورد مطالعه و نیز تمرکز بر ذات و ماهیت آنها به منظور معنی بخشــیدن 
به آنها تنظیم نموده اســت )خاتمی، 1382: 79( بر این اســاس پدیدارشناس برای آنکه 
به توصیف صحیح پدیده توفیق یابد، باید در برابر وسوســه فرضیه سازی مقاومت کند تا 
توصیف واقعیت ها با مفروضات و آنچه باید از آن اســتنتاج شــود، همخوانی داشته باشد. 
در واقع پدیدارشناســی، چارچوبی نظری ارائه نمی دهد بلکه بیشــتر به معاینه و توصیف 

پدیدار ها بدون پیش داوری قبلی می پردازد. )توسلی، 1388(
برخی از ویژگی های روش تحقیق کیفی پدیدارشناسی عبارت اند از: )الوانی و بودالیی، 

)36 :1389
ـ نقطه تمرکز: فهم ماهیت و جوهر یک تجربه 

1. Edmund Husserl
2. Suspension (Epoche)
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ـ مسائل مناسب جهت بررسی: مسائلی که نیاز به توصیف ماهیت یک پدیده زنده دارند.
ـ راهبرد تحلیل داده ها: تحلیل داده ها برای گزاره های مهم، واحدهای معنی، توصیفات 

ساختاری و متنی )زمینه ای(، توصیف جوهر پدیده
ـ گزارش مکتوب: توصیف جوهر یک تجربه 

دلیل اصلی ترجیح اســتفاده از روش پدیدارشناســی در این پژوهش نسبت به سایر 
روش های کیفی، همین تمرکز بر فهم جوهره و ماهیت یک تجربه و تالش برای توصیف 

ویژگی های ماندگار، اصلی و ناب تجربه آگاهانه است. 
دو رویکرد اصلی در مطالعات پدیدارشناسی ظهور یافته اند. رویکرد اول را پدیدارشناسی 
توصیفی1 گویند چرا که قائل به ذات عمومی و فراگیر پدیده ها هستند و پدیدارشناس را 
فردی مســتقل و جدا می دانند که ذات یک پدیده را در آگاهی افراد شناسایی و توصیف 
می نماید. رویکرد دوم را پدیدارشناســی تفســیری2 می نامند بــه این دلیل که احصاء و 
توصیف ذات پدیده ها را در حالت ذهنیت استعالیی و جهان شمول نه ممکن و نه مطلوب 
می دانند و معتقدند که توصیف همیشــه عنصر تفسیر را در خود دارد و انسان ها همگی 
مفســرانی هســتند داراِی درک و فهم پیشینی که به واسطه حضور آنها، در بافتی خاص 
شــکل گرفته اســت. )دانایی فرد و کاظمی، 1390: 126-124( در زمینه انتخاب این دو 
رویکــرد می توان گفت که وقتی هدف پژوهش کشــف ابعاد عمومی و فراگیر یک پدیده 
است که تاکنون مفهوم سازی نشده و یا به طور ناقص در پژوهش های پیشین مفهوم سازی 
شده اند، پدیدارشناسی توصیفی سودمند تر است و هنگامی که پژوهشگر در پی بررسی و 
کشــف ابعاد و ویژگی های خاص یک پدیده در چارچوب یک زمینه یا بافت خاص است، 

پدیدارشناسی تفسیری مناسب تر است. )دانایی  فرد و کاظمی، 1390: 157(
از آنجا که پژوهش حاضر در پی کشــف و تحلیل ویژگی های خاص پدیده مدیریت 
جهادی در چارچوب تجربه انقالب اسالمی است و نقطه تمرکز آن، فهم ماهیت و جوهر 
تجربه مدیریت جهادی به عنوان یک پدیده زنده اســت، از این رو رویکرد تفســیری مورد 

توجه ما قرار گرفته است. 
توجه به این نکته الزم است که انتخاب بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای)مدظله( به عنوان 
مبنا در بررســی این پدیده، از این بابت مورد توجه قرار گرفته اســت که عالوه بر تجارب 

1. Descriptive Phenomenology
2. Interpretive Phenomenology
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شخصی ایشان در طول دهه های گذشته در مسئولیت های متعدد کشوری و نیز اشراف عالی 
نسبت به تجارب دیگر مدیران جهادی کشور، برداشت ها و تبیین های عالمانه و محققانه 
از این تجربه درک شــده دارند. ضمن اینکه بی شک، دیدگاه برجسته فقاهتی معظم له در 
حوزه جهاد به عنوان یکی از مباحث مهم فقه و بررسی گسترده و عمیق آن در درس خارج 
فقه ایشان در سال های ابتدایی دهه 70، در تقویت، پاالیش و بهبود تجارب مذکور مؤثر 
بوده و قابلیت بهره گیری از آن تجارب علمی و عملی را بیش از پیش افزایش می دهد. 

هفت مرحله زیر توسط دیکلمن1 و همکاران )1989( برای تحلیل داده های استخراج 
شده در رویکرد تفسیری ارائه شده است:

1. خواندن متن برای دستیابی به درکی کلی از آنها؛
2. نوشتن خالصه های تفسیری و کدگذاری مضمون های ظاهرشده؛

3. تحلیل گروهی همه خالصه های توصیفی به منظور مشــخص کردن مضمون های 
اصلی؛

4. رجوع به متن اصلی یا به مشارکت کنندگان به منظور مشخص کردن ناسازگاری ها 
یا عدم موافقت ها با تفاســیر صورت گرفته و نوشتن یک تحلیل ترکیبی برای هر یک 

از مصاحبه ها )کدگذاری گزینشی(؛
5. مقایسه و مقابله متن مصاحبه ها برای شناسایی و توصیف فعالیت ها و معانی مشترک؛ 
6. مشخص ســاختن الگوریتم الگوهایی که مضمون های مختلف را به یکدیگر پیوند 

می زنند؛
7. کســب نظرات تیم پژوهش و دیگر افراد آشــنا به محتوا و شیوه مطالعه و نوشتن 

گزارش نهایی. )دانایی فرد و کاظمی، 1390: 150-151(

اعتبارسنجی پژوهش
اغلب برای اعتباربخشــی بــه داده های کیفی از مدل لینکلن و گوبا2 )1985( اســتفاده 
می شود. ایشان برای قابل اعتماد بودن3 پژوهش های کیفی، معیارهایی همچون باورپذیری4، 

1. Diekelmann
2. Lincoln & Guba
3. Trustworthiness
4. Credibility
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اتکاپذیــری1، انتقال پذیری2 و تصدیق پذیری3 را ارائه داده اند که اولین این معیارها یعنی 
باورپذیری به عنوان معیار اصلی در نظر گرفته می شود. یکی از راهبردهای ارائه شده برای 
افزایش باورپذیری، شیوه ممیزی بیرونی است که بر اساس آن، از فرد یا افرادی که هیچ 
رابطه ای با پژوهش نداشــتند )اما متخصص این حوزه بودند( در مورد صحت جنبه های 
مختلــف پژوهش )از گردآوری تا تحلیل داده( نظرخواهی شــد. در این پژوهش، مراحل 
و نتایج، توســط ســه نفر از اساتید رشــته مدیریت که در این حوزه نیز مطالعاتی دارند،  
مورد تأیید واقع شد. اساتید مذکور عالوه بر سابقه تدریس روش تحقیق و نیز راهنمایی 
پایان نامــه و مقاله هــای متعدد با محوریت بیانات حضرت آیــت اهلل خامنه ای، با موضوع 

مدیریت جهادی نیز آشنا بودند.
همچنین مــرور، بازبینی  و تحلیل های چندباره داده ها، تفســیرها و نتیجه های این 
پژوهش با نگاهی به سایر مطالعه های انجام شده در این زمینه نیز یکی دیگر از روش های 
افزایش باورپذیری است که در این پژوهش انجام شد به گونه ای که سایر پژوهشگران نیز 
قادر به درک پدیده مدیریت جهادی و پیگیری داده ها و دســتیابی به نتایج آن باشــند. 

)دانایی فرد و کاظمی، 1390: 155-156(

روایت پژوهش
از آنجــا که مدیریت جهادی در طول دهــه اول انقالب، دوران تکامل خود را طی کرده، 
این پژوهش به بررسی بیانات حضرت آیت اهلل خامنه ای در طول سال های 1368-1393 
پرداخته اســت. با توجه به حجم زیاد بیانات ایشــان و ضرورت مطالعه هدفمند و عمیق 
مطالب، نسبت به انتخاب موارد پرارتباط با جهاد و مدیریت جهادی اقدام شده است. در 
این سخنرانی ها که بیش از 60 مورد می شوند به نحوی به تجارب درک شده یا مشاهده شده 

در حوزه کار و مدیریت جهادی اشاره گردیده است. 
بر اســاس مدل دیکلمن و همکاران، همه بیانات استخراج شده، با هدف دستیابی به 
درکی کلی از آنها مورد مطالعه قرار گرفت. ســپس مضمون های ظاهرشــده یادداشت و 

کدگذاری شدند. 

1. Dependability
2. Transferability
3. Confirmability

پژوهشیپدیدارشناسانهبرایفهمجوهره...
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جدول 2: نمونه ای از ثبت مضمون ها و کدگذاری انتخابی

کدگذاری انتخابیمضمون های ظاهرشده

A01روح عرفانی و معنوی انسان؛ شرط اثرگذاری مجاهدت

A02معادل معنایی جهاد: مبارزه

A03جّد و جهد و تحرک

A04مقابل دشمن بودن

A05ایمان، عزم و توکل

A06اعتماد به نفس و بلندپروازی؛ مایه انجام کارهای بزرگ در اول انقالب

A07دوری از تنبلی و تن آسایی و محول کردن امور به دیگران

A09حضور در میدان جهاد

A10توکل به خدا و اعتماد به کمک الهی

A11مجاهدت دائم و همه جانبه

A12خدمت درایت مندانه به مردم

A13دستیابی سریع تر به هدف

و با تحلیل گروهی مضمون های مذکور، مضمون های کلی، اصلی و فرعی معین شدند: 

جدول 3: جدول مضمون های کلی، اصلی و فرعی مدیریت جهادی

مضمون های فرعیمضمون های اصلیمضمون های کلی

جوهره 
مدیریت جهادی

تمایز مجاهدت با سایر 
فعالیت های مشابه

ایمان و تعبد )ایمان به غیب و فعل و انفعاالت غیبی( و 
تکلیف به عمل شرعی )تقوا(

روح عرفانی و معنوی انساندورن مایه کار جهادی

مدیریت مبتنی بر مبارزهماهیت مدیریت جهادی

1. جّد و جهد و تحرکارکان مدیریت جهادی
2. مقابل دشمن بودن

ویژگی های
مدیر جهادی

ویژگی های رفتاری

1. حضور در میدان ]مدیریت میدانی[
2. حرکت جهشی و پیداکردن راه های میانبر

3. انجام کار بی وقفه و خستگی ناپذیر
4. دارای انگیزه باال و شوق به کار  5. ریسک پذیری معقول

6. عدم تکیه به بیگانگان             7. اعتماد به نیروی جوان
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مضمون های فرعیمضمون های اصلیمضمون های کلی

ویژگی های
مدیر جهادی

ویژگی های شخصیتی

1. اعتماد به نفس                  2. بلندپروازی
3. اصرار و پیگیری            4. جدیت و اهل عمل بودن

5. عزم و همت بزرگ           6. استقالل
7. هوشیاری                         8. نشاط

9. جوشش، ابتکار و استعداد     10. تخصص و تجربه الزم

ویژگی های ارزشی

1. ایمان عمیق )به کار، به مردم و باالخص به خداوند و 
پاداش الهی(

2. توکل به خدا و اعتماد به کمک الهی
3. توجه به آرمان ها و جهت گیری ها           4. اخالص

5. احساس تکلیف ]برای حضور در میدان[   6. تعهد

بایسته های 
فرهنگ

مدیریت جهادی

تعیین چارچوب ها

1. مجاهدت دائم، همه جانبه، هوشمندانه و درایتمندانه، 
پرقدرت و با برنامه، مخلصانه، امیدوارانه و هدف دار برای خدا 

در مسیر پیشرفت و تمدن سازی
2. معلوم بودن مرزها با دشمنان

3. حفظ وحدت سازمانی ]عدم منافات کار جهادی با نظم 
تشکیالتی[

ارائه الگوها

1. ترویج فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی ]حل شدن انسان در 
ایمان،  آرمان و خدمت به دیگران[

2. الگوسازی از ائمه و نیز شهیدان به عنوان قله ها و اسوه های 
کار جهادی

استفاده از همه 
ظرفیت ها

1. اعتقاد به »ما می توانیم«
2. استفاده ازهمه ظرفیت های ذهنی و وجودی

3. ایجاد ظرفیت های جدید

مواجهه با مانع ها و 
محدودیت ها

1. موانع کوچک را بزرگ ندیدن
2. اسیر حدود تحمیلی نشدن 
3. منتظر تأمین امکانات نشدن

4. قانع به گیرندگی قطره چکانی نشدن
5. دوری از گوشه نشینی و نظاره گری

6. دوری از تنبلی و تن آسائی و محول کردن کار به یکدیگر

هدایت و نصرت الهی در صورت مبارزه و مجاهدههدایت الهی

پیامدها و برکات 
مدیریت جهادی

1. شوق و نشاط آفرینی و امیدبخشی         2. تقویت ساخت درونی ملت
3. دستیابی سریع تر به هدف                  4. توفیق در انجام کارهای بزرگ

5. کسب عزت و موقعیت                      6. رسیدن به پیشرفت و تمدن سازی

اکنون به شرح هر یک از مضمون های کلی و اصلی مستخرج شده می پردازیم. 

پژوهشیپدیدارشناسانهبرایفهمجوهره...
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1. جوهره مدیریت جهادی
شناسایی این جوهره موضوع اصلی این پژوهش بوده و شامل چهار مضمون زیر می شود. 
این مضمون ها، جنبه های اصلی تمایز و تفاوت مدیریت جهادی با سایر نظریه های مشابه 

است و نقص در هر یک از آنها، موجب دوری از فضای مدیریت جهادی خواهد شد. 
1.1. ایمان به غیب؛ تمایز اصلی فعالیت های جهادی از سایر فعالیت های مشابه

اولین مضمون شناسایی شده، تمایز و برجستگی فعالیت های جهادی را با سایر فعالیت های 
مشابه نشان می دهد. این مضمون شامل تعبد و ایمان به غیب می شود و راه به دست آوردن 
آن، تقوا به معنی عمل به تکالیف شــرعی اســت. مقام معظم رهبری به تبیین این تمایز 
بین نیروهای مجاهد نظامی ایران با ســایر نیروهای نظامی که دارای توصیفات مشابهی 

در برخی زمینه ها از جمله شجاعت، فداکاری و... هستند می پردازند:
آن چیزی که شما ]سپاه[ را از یک ارتِش مجهِز مدرِن مجرِب از همه جهت کامل، 
لیکــن بی ایمان ممتاز می کند، ایمان و تعبد اســت؛ یعنــی اعتقاد به غیب و تأثیر 
فعل و انفعاالت غیبی، که در اختیار من و شــما نیست و راه رسیدن به آن و کلید 
رمزش، عبارت از تقواست؛ یعنی عمل کردن به تکلیف شرعی. این، تنها وسیله ای 
اســت که می تواند شــما را از سایر نیروهای انقالبی و نظامی عالم ممتاز کند؛ و ااّل 
نیروی نظامِی مجرِب کارکشــته زرنِگ باهوِش درس خوانده شجاع و حتی فداکار، 

در دنیا کم نداریم. )1369/6/20(
1.2. درون مایه مجاهدت و مدیریت جهادی

دومین مضمون، درون مایه پدیده مدیریت جهادی اســت که بر اثرگذاری روح معنوی و 
عرفانی انســان مجاهد در عمل داللت دارد. هر چند بیان در این مقام شــامل هر انسان 
مجاهدی اســت اما میــزان و کیفیت اثرگذاری فعالیت های یــک مدیر جهادی )هم در 
اندیشــه و هم در عمل( تابعی از این روح عرفانی و معنوی اســت. مقام معظم رهبری در 

این خصوص می فرمایند: 
»خیلی ها مؤمن اند و می روند مجاهدت می کنند، به شهادت هم می رسند ـ شهادت 
است، هیچ چیزی کم ندارد ـ اما یک شهادت هم هست که بیش از روح ایمان، از 
یک دل ســوزان، از یک روح مشــتعل و بی تاب در راه خدا و در محبت پروردگار و 
غرقه در ذات و صفات الهی، سرچشــمه می گیرد. این گونه مجاهدتی، طعم دیگری 
پیدا می کند... این، اثر دیگری در تکوین می گذارد. رشــحاتی از این را ما در جنگ 
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مشــاهده کردیم... راهی را که یک عارف و یک ســالک در طول ســی سال، چهل 
سال طی می کند ـ ریاضت می کشد، عبادت می کند، حضور پیدا می کند، از اساتید 
فرامی گیــرد، چقدر گریه ها، چقدر تضرع ها، چقدر کارهای بزرگـ  این راه طوالنی 
را یــک جوان در ظرف ده روز، پانزده روز، بیســت روز در جبهه پیدا کرده و طی 

کرده است...«. )1376/9/13(
1.3. ماهیت مدیریت جهادی

آنچه که جداکننده نظریه مدیریت جهادی از ســایر نظریه های مشــابه است، به ماهیت 
منحصربه فرد آن برمی گردد. برای کشــف این ماهیت توجه بــه جزء »جهاد« در تعریف 
مدیریت جهادی راهگشا خواهد بود. معادل معنایی جهاد یعنی »مبارزه«، مفهوم مدیریت 
مبتنی بر مبارزه را تشکیل می دهد و جهت گیری کالن این رهیافت مدیریتی را به خوبی 

ترسیم می کند:
»جهادی عمل کردن، مفهوم خاصی دارد. هر جور کاری، جهادی نیســت. جهاد با 
جهد و تالش از لحاظ ریشه یکی اند؛ یعنی در آن معنای جهد و کوشش وجود دارد؛ 
اما جهاد فقط این نیســت؛ جهاد یعنی مبارزه؛ مبارزه  در همین اصطالح متعارف 
فارسِی امروز ما. مبارزه انواع و اقسامی دارد: مبارزه علمی داریم، مبارزه مطبوعاتی 
داریم، مبارزه سیاســی داریم، مبارزه اقتصادی داریم، مبارزه نظامی داریم، مبارزه 
آشــکار داریم، مبارزه پنهان داریم؛ اما یک نقطه مشترک در همه اینها وجود دارد 

و آن اینکه در مقابِل یک خصم است؛ در مقابِل یک مانع است«. )1386/4/25(
1.4. ارکان اساسی مدیریت جهادی

چهارمین مضمون اصلی پدیده مدیریت جهادی به ارکان مبارزه به عنوان محور و ماهیت 
معنایی مدیریت جهادی، اشاره دارد که از ارکان اساسی و سوگیری های آن تلقی می شوند 
و در تبیین چارچوب کلی مدیریت جهادی باید مدنظر قرار گیرند. در واقع اگر این ارکان 
از نظریه مدیریت جهادی حذف و تضعیف شود، مفهوم حاصل شده دیگر مدیریت جهادی 
نیست و به نظریه یا سبک دیگری از مدیریت تبدیل می شود. این ارکان عبارت اند از یک؛ 

جد و جهد و تحرک و دو؛ در مقابل دشمن بودن.
»در مبارزه، دو چیز حتماً الزم است: یکی اینکه در آن جّد و جهد و تحرکی باشد. 
انسان در رختخواب یا در پستوِی خانه که نمی تواند مبارزه کند! در مبارزه، باید جّد 
و جهدی وجود داشته باشد... پس، جهاد متقوم بر این دو رکن است: یکی اینکه در 

پژوهشیپدیدارشناسانهبرایفهمجوهره...
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آن جّد و جهد باشد؛ دیگر اینکه در مقابل دشمن باشد. اگر کسی علیه دوست جّد و 
جهد کند، این جهاد نیست؛ بلکه فتنه و اخالل است«. )1373/06/20( »شرط اوِل 
جهاد این اســت که در آن، تالش و کوشــش باشد و شرط دومش اینکه، در مقابل 

دشمن صورت گیرد«. )1375/3/20(

2. ویژگی های مدیر جهادی
»مدیر جهادی« یک برچسب یا عنوان نیست که به صورت صوری یا دائمی به فردی تعلق 
پیــدا کند، بلکــه وجود جوهره مدیریت جهادی در ســیره مدیریتی وی از ضرورت های 
جدایی ناپذیر آن می باشد. چنین فردی، دارای ویژگی های خاصی خواهد بود که دربرگیرنده 
طیف وســیعی از صفت های فردی شامل جنبه هایی از شــخصیت، روحیه ها، انگیزه ها و 
ارزش هاست. )ازگلی و قنبری، 1382: 354( این ویژگی ها در قالب سه مضمون ویژگی های 

ارزشی، ویژگی های شخصیتی و ویژگی های رفتاری شناسایی گردید.
»ویژگی ها« دربرگیرنده طیف وسیعی از صفت های فردی شامل جنبه هایی از شخصیت، 

روحیه ها، انگیزه ها و ارزش هاست. )ازگلی و قنبری، 1382: 354(
2.1. ویژگی های شــخصیتی، همان روحیه های تاحدودی پایدار در بروز رفتار به گونه ای 
خاص اســت. از جمله ایــن ویژگی ها می توان به عزم فرد، همــت واال، اعتماد به نفس، 
اســتقالل طلبی، روحیه اصرار و پیگیری، ابتکار و اســتعداد، جدیت و دوری از تنبلی و 

تن آسائی اشاره نمود. 
مــا از اول انقالب، هر کار بزرگی که توانســته ایم انجام بدهیم، به برکت اعتماد به 
نفس و بلندپروازی و کار جهادی بوده است. )1384/10/14( »...در سازندگی درونی 
به شکل جهادی، به شکل بسیجی، به شکل انسان های انقالبی، بدون انتظاِر فراهم 
آمدن همه جزئیاتی که برای آدم های معمولی الزم و مؤثر است، سر از پا نشناخته، 
عاشقانه، با جوشش ابتکار و استعداد، بدون اینکه گفته شود این را نداریم و آن را 

نداریم، حتی با دست خالی شرکت کنند«. )1370/10/12(
2.2. ویژگی های ارزشــی عبارت از نگرش های نهادینه نسبت به آنچه درست یا نادرست، 
اخالقی یا غیراخالقی، معنوی یا مادی است. ویژگی هایی همچون ایمان عمیق، اخالص، 

تعهد، توکل به خدا و اعتماد به کمک الهی نمونه هایی از این نگرش است. 
عامل مهم مدیریت جهادی عبارت اســت از خودباوری و اعتماد به نفس و اعتماد 
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به کمک الهی. )1393/2/10( به خدای متعال باید توکل کرد، به خدا باید اعتماد 
کرد، به خدای متعال باید حســن ظن داشــت. خدای متعال وعده کرده است: »و 
لینصرّن اهلَلّ من ینصره«؛ آن کســانی که در راه نصرت دیِن خدا حرکت می کنند، 
وقتــی حرکت کنند، خدا آنها را نصرت می دهد. )1388/7/15( کارهای بزرگ، به 
همت های بزرگ و به ایمان های عمیق ـ ایمان به کار، ایمان به مردم و پشــت سر 
و مهم تــر از همــه اینها، ایمان به خداوند و پــاداش الهیـ  احتیاج دارد و یک کار 

جهادی الزم است؛ جهاد یعنی همین. )1380/10/12(
2.3. ویژگی های رفتاری یا رفتارهای بارز مدیر، شامل ویژگی هایی همچون ریسک پذیری 
معقول، کار بی وفقه و خســتگی ناپذیر و حرکت جهشی و پیدا کردن راه های میانبر برای 

دستیابی به اهداف می باشد. 
»از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه اقتصادی با حرکِت جهادگونه کار کنند، 
مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و 
مجاهدانه داشــته باشیم«. )1390/1/1( »در این حرکت ]پیشروی علمی[، تنبلی و 
تن آســائی و محول کردن کار به یکدیگر جایز نیست؛ حرکِت جهادگونه باید کرد. 
جهاد فقط در میدان جنگ نیســت، در میدان علم هم مثل بقیه میادین زندگی، 
جهاد الزم اســت. جهاد یعنی تالش بی وقفه، همراه با خطرپذیریـ  در حد معقول 
البته ـ و پیشــرفت و امید به آینده«. )1387/7/3( با حرکت عادی نمی شود پیش 
رفت؛ باحرکت عادی و احیاناً خواب آلوده و بی حساسیت نمی شود کارهای بزرگ را 
انجام داد؛ یک همت جهادی الزم اســت، تحرک جهادی و مدیریت جهادی برای 

این کارها الزم است. )1392/12/20(

3. فرهنگ  مدیریت جهادی
حاکمیت جوهره مدیریت جهادی بر روح فعالیت های یک ســازمان و توجه به مؤلفه های 
اصلی آن، موجب شــکل گیری یک فرهنگ خاص در سیســتم مدیریت آن خواهد شد. 
فرهنگ مدیریت جهادی که متأثر از ماهیت آن شکل می گیرد، چهار محور اساسی دارد 

که در قالب مضمون های زیر توضیح داده شده است. 
3.1. تعیین چارچوب هایی برای تبیین فرهنگ ســازمان و مدیریت جهادی با مؤلفه هایی 
همچــون لزوم مجاهدت دائم و همه جانبه و هدف دار برای خدا در مســیر پیشــرفت و 

پژوهشیپدیدارشناسانهبرایفهمجوهره...
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تمدن ســازی، خدمت درایت مندانه به مردم با نیت الهی، حفظ وحدت سازمانی و تعیین 
مرزبندی با دشمنان و رقبا.

جهاد مداوم، نیاز همه است. همه پیشرفت ها، همه تمدن سازی ها، به برکت مجاهدِت 
دائم شــده اســت. )1392/2/11( جهتی... که در مفهوم جهاد حتماً باید مالحظه 
بشــود، استمرار و همه جانبگی است، هوشمندانه بودن است، مخلصانه بودن است. 
این جور تحرکی اســمش جهاد است. بنابراین جهاد اقتصادی یعنی حرکت مستمِر 
همه جانبــه هدفداِر ملت ایران با نیت خنثی کردن و عقیم کردن تالش خصم آلود و 

غرض آلود دشمن. )1390/5/26(
3.2. ارائه الگوها و اسوه های قابل تقلید برای تبیین دقیق تر فرهنگ کار و روحیه جهادی 
در ســازمان و تبیین فرهنگ ایثار و از خودگذشــتگی برای حل شــدن انسان در ایمان، 
آرمان و خدمت به دیگران. بدیهی اســت که بهترین اسوه های فرهنگ ایثار و جهاد ائمه 
معصومین به عنوان قله  ها و شــهیدان به عنوان الگوهایــی در مراتب بعد قابل معرفی و 

الگوگیری می باشند.
امیرالمؤمنین الگوســت؛ الگوی شــما جوان هاســت. علــم امیرالمؤمنین، تقوای 
امیرالمؤمنین، پاکدامنی امیرالمؤمنین، الگوســت. اینها را رها نکنید. جهاد در راه 
خدا را، تالش در راه خدا را ـ که هر میدانی، جهاد متناســب خودش را دارد ـ رها 
نکنیــد. )1388/9/15( زندگی جهادی فاطمه زهرا بســیار عظیم، بی نظیر و یک 
نقطه درخشان و استثنایی است. )1368/10/26( »این هشت سال ]دفاع مقدس[، 
مظهری از برترین صفاتی اســت که یک جامعــه می تواند به آنها ببالد و از جوانان 
خودش انتظار داشته باشد... اگر بخواهید یک نمونه برای آنچه که شایسته ماست، 
پیــدا کنید، نگاه کنید به دوران دفاع مقدس... آنها نمونه های خوبی اســت. البته 
نمی گوئیم نمونه اعالست، اما نمونه های بسیار خوبی بود. ما باید به همان سیاق، با 

همان آهنگ و نواخت، پیش می رفتیم؛ ما پیش نرفتیم...«. )1386/2/24(
3.3. استفاده از ظرفیت ها با اعتقاد به شعار »ما می توانیم« و استفاده از همه ظرفیت های 

ذهنی و وجودی موجود در سازمان.
روحیــه جهادی یعنی چه؟ یعنی اعتقــاد به این که »ما می توانیم« و کاِر بی وقفه و 
خســتگی ناپذیر و اســتفاده از همه ظرفیت وجودی و ذهنی و اعتماد به جوان ها. 

)1384/10/14(
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3.4. مقابله با مانع ها و محدودیت ها به معنای موانع کوچک را بزرگ ندیدن، اســیر حدود 
تحمیلی نشدن، منتظر تأمین امکانات نشدن، قانع به گیرندگی قطره چکانی نشدن و... .

روحیه انقالبی یعنی اســیر حدود تحمیلی نشــدن؛ قانع به گیرندگی قطره چکانی 
نشدن؛ با امید دنبال هدف حرکت کردن و با انگیزه، بانشاط، با اصرار و پیگیری آن 

را به دست آوردن. این، انقالب و حرکت انقالبی است. )1383/4/1(

4. هدایت و نصرت الهی در صورت مجاهدت و مبارزه
در آیــات مختلفی از قــران کریم، بر هدایت و نصرت الهی به کســانی که در راه خدا 
مجاهدت می کنند، تأکید شــده اســت. در واقع بر طبق نص صریح آیات قرآن، هر نوع 
مجاهدتی که راه خدا باشــد، با نصرت و هدایت الهی همراه اســت. بر همین اســاس، 
در صــورت حاکمیت جوهره مدیریت جهادی، همه بخش ها و فعالیت های ســازمان و 
مدیریــت مورد نصرت و هدایــت الهی خواهد بود تا جایی که موفقیت های قابل توجهی 

را نصیب آنها خواهد نمود.
خدای متعال وعده داده است که اگر کسی او را نصرت کند، او هم نصرتش خواهد 
کرد. برو برگرد ندارد! اگر کســی برای خدا تالش و حرکت کند، پیروزی نصیبش 
خواهد شــد. نه اینکه به هر یک نفر پیــروزی می دهند! وقتی مجموعه ای حرکت 
می کند، البته، شــهادت ها هست، سختی ها هســت، رنج ها هست؛ اما پیروزی هم 
هست: »ولینصرّن اهلل من ینصره« )سوره حج، آیه40( نمی فرماید که نصرت می دهیم؛ 
خون هم از دماغ کســی نمی آید. نه! »فیقتلون و یقتلون« )ســوره توبه، آیه 111(؛ 
می کشند و کشته می شــوند؛ اما پیروزی به دست می آورند. این، سنت الهی است. 
)1375/3/20( به خدای متعال باید حســن ظن داشت. خدای متعال وعده کرده 
اســت: »و لینصرّن اهلَلّ من ینصره«؛ آن کســانی که در راه نصرت دیِن خدا حرکت 
می کنند، وقتی حرکت کنند، خدا آنها را نصرت می دهد. )1388/7/15( هزاران هزار 
نفر رفتند در جبهه ها جنگیدند؛ از جان مایه گذاشتند؛ از خواب و خوراک گذشتند؛ 
از گرمای روزهای ســرد زمســتان در کنار پدر و مادرشان گذشتند؛ از پای کولر و 
آب خنِک یخچال در گرمای تابســتان گذشتند؛ سختی ها را به خودشان خریدند؛ 
عده ای از آنها جان شــان را دادند؛ عده ای از آنها سالمت شان را دادند، ...عده ای در 
دست دشمن اسیر شدند. خدای متعال به این تالِش جانانه و مخلصانه برکت داد؛ 

پژوهشیپدیدارشناسانهبرایفهمجوهره...
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»و اخری تحّبونها نصر من اهللَّ و فتح قریب و بّشر المؤمنین« )سوره صف، آیه 13(؛ 
خــدا نصرت خودش را بر این ملت نازل کرد. خــدا نصرتش را به آدم های تنبل و 
بی مجاهدت نمی دهد. خدا از انسان های بیکاره و تنبل و بی خیال و الابالی حمایت 

نمی کند؛ ولو مؤمن باشند. )1384/2/12(

5. پیامدهای مدیریت جهادی
اعتقاد به جهاد در عرصه های مختلف، داشتن همت جهادی و اجرای مدیریت جهادی در 
هر جامعه و سازمانی، پیامدها و برکات بسیار زیادی خواهد داشت. از جمله این پیامدها 

می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
ـ شوق و نشاط آفرینی جهاد و ایجاد طراوت و امید در مجموعه، 

ـ دستیابی سریع تر به هدف و کسب موفقیت در انجام کارهای بزرگ، 
ـ تقویت ساخت درونی افراد جامعه و چشیدن طعم عزت و کسب موقعیت، 

ـ و نهایتاً رسیدن به پیشرفت و تمدن سازی.
؛ و این است که یک ملت را رشد می دهد، طراوت  ... این می شود جهاد فی سبیل اهللَّ
می دهد، تازگــی می دهد، امید می دهد و یک ملت پیش می رود. )1389/8/26( 
وقتی جهاد؛ یعنی تالش هدف دار برای خدا، وجود داشــت، بدون تردید موفقیت 
هم با آن همــراه خواهد بود. )1383/4/1( مجاهدِت دائم هم همه اش به معنای 
رنج کشیدن نیست. جهاد، شــوق آفرین است. جهاد، شادی و نشاط آفرین است. 
)1392/2/11( اینکه اســالم انسان ها را به مجاهدت دعوت می کند به خاطر این 
است که اگر به این توصیه الهی عمل کردیم، به هدف الهی زودتر خواهیم رسید. 

)1381/3/9(
با بررســی مجدد بیانات رهبر انقالب، تعارضی بین مضمون ها و بیانات دیده نشد. از 
این رو، با بررسی رابطه بین مضمون های موجود، الگوریتم الگوی ارتباطی بین مضمون ها 
ترسیم گردید. این الگوریتم از پنج مضمون کلی تشکیل شده به گونه ای که مبنا و اساس 
آن، جوهره مدیریت جهادی یعنی ایمان به غیب و مبارزه است. در صورت مبارزه مؤمنانه، 
ســنت هدایت و نصرت الهی نازل می شــود و در همه ابعاد سیستم از مدیریت گرفته تا 
فرهنگ سازمان اثر می گذارد و نهایتاً به نتایجی منتهی می شود که از ویژگی هایی همچون 

سرعت، دقت، قوت و عزت برخوردار است.
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نتیجه گیری 
نیاز کشــور در دهه پیشــرفت و عدالت به نرم افزارهای ویژه برای حرکت سریع به سمت 
تمدن ســازی اســالمی خصوصاً در حوزه اداره، به نظریه و سبکی فراتر از توان و سرعت 
ســبک های موجود مدیریت نیاز دارد. احیای نظریه مدیریــت جهادی به عنوان نرم افزار 
بومی انقالب اســالمی، بهترین راهکار مدیران ایرانی برای کار جهشــی و کسب موفقیت 

در این عرصه می باشد.
در واقــع مدیریت جهادی، یک مجاهدت دائم، همه جانبه، هوشــمندانه، مخلصانه و 

پژوهشیپدیدارشناسانهبرایفهمجوهره...

شکل2: الگوی روابط بین مضمون های اصلی و فرعی

فرهنگ مدیریت جهادی

ترسیم چارچوب ها

ارائه الگوها

استفاده از ظرفیت ها

مواجهه با مانع ها

ویژگی های  مدیریت جهادی

ویژگی های ارزشی

ویژگی های شخصیتی

ویژگی های رفتاری

1. شوق و نشاط و امیدبخشی   2. تقویت ساخت درونی ملت
3. دستیابی سریع تر به هدف    4.کسب موفقیت در انجام کارهای بزرگ

5. طعم عزت و کسب موقعیت  6. رسیدن به پیشرفت و تمدن سازی

پیامدها و برکات مدیریت جهادی

هدایت الهی در مبارزه و مجاهده

ارکان مدیریت جهادی
جد و جهد/ مقابل دشمن بودن

ماهیت مدیریت جهادی
مدیریت مبتنی بر مبارزه

ممیزه مدیریت جهادی
ایمان به غیب

جوهره مدیریت جهادی
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هدف دار برای خدا در مســیر پیشرفت و تمدن ســازی اسالمی است که بر محور جوهره 
جهاد یعنی ایمان به غیب و مبارزه بنا شده است و وجه تمایز اصلی آن با سایر نظریه ها 

و سبک های موجود در همین جوهره است. بر همین اساس: 
1. مدیریت جهادی با ســایر فعالیت های مشابه به دلیل وجود تعبد و ایمان به غیب، 

متمایز است.
2. میزان اثرگذاری در کار و مدیریت جهادی به روح عرفانی و ایمانی فرد بستگی دارد. 

3. مدیریت مبتنی بر مبارزه ماهیت مدیریت جهادی را تشکیل می دهد.
4. مدیریت جهادی بر دو رکن اساســی قوام یافته اســت: جد و جهد و تحرک ـ در 
ســطح مجاهدت به معنای به کار بردن نهایت وسع و طاقت خویش ـ در راه رسیدن 

به هدف و نیز مقابل دشمن و مانع بودن. 
فهم و نهادینه شدن جوهره مدیریت جهادی، شرط اساسی حیات و موفقیت سازمان ها 
و مدیران جهادی اســت و هر ســازمان و مجموعه ای که این مؤلفه ها و مضمون ها بر آن 

حاکم باشد، می تواند از مصداق های مدیریت جهادی به شمار رود.
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