
 

 

با تاکید بر بیانیه گام   مدیریت جهادی حکمرانی اسالمی مردم پایه بر اساس 
 دوم انقالب 

 1سهیلی  حمیدرضا
 2 مرادی بهرام

 چکیده
 این تالش  اسـت،شـده جهان  کشـورهای  دیگر  از   ایران اسـالمی جمهوری  امتیاز  و  تفاوت موجب  امروز   آنچه
 از  منظور .  اسـت  اسـالم  های آموزه  مبنای  بر  حکمرانی و  حکومت زندگی،  از   جدیدی  سـبک ارائه برای نظام
ــیوه  «اســـــالمی  حکمرانی»  اجزای  تـعاـمل  مردم،  و   حکومـت  بین  روابط  ابـعاد  آن  در   ـکه  اســـــت  حکومتی  شـــ

  ها، مشـی خط و   قوانین ها، ـسیاسـت و   اهداف  در   ها، حکومت سـایر  با  آن رابطه و  حکومت دهنده تشـکیل
 این در .  گرددمی  تنظیم اسالمی  های روش و   اصول مبانی، اساس  بر  ارزیابی و   نظارت و   اجرا و   ریزی برنامه

  پردازد،می  مردم  عمومی  امور   ســاماندهی  به اســالمی حکمرانی  افزار   نرم با که  اداری  تشــکیالت  چارچوب،
 برای موضـوعه اصـل عنوان به دینی سـاالری مردم  نظریه پژوهش، این در .  شـودمی  نامیده «معیار   دولت»

ــتـفاده  مورد  اســـــالمی حکمرانی  الگوی  طراحی ــت  گرفـته  قرار   اســـ بر همین مبـنا مـقام معظم رهبری ـبا  .اســـ
ی این دو  شـــــدههـای خود در ـباب اقتصـــــاد و فرهنـگ و ارتبـاط وثیق، ولی مغفول واقعتوجـه ـبه دغـدغـه

ـــیدن ـبه این  مقوـله،   ی مـدیران ممکن  هـادگوـنهو مـدیرـیت جمردم دو مقوـله را ـبدون عزم همگـانی  راه رســـ
  1397بهمن ماه  22دیگر در چهلمین ســالگرد پیروزی شــکوهمند انقالب اســالمی در  از   اند،دانســتهنمی

ــوع محوری در نظام و حکومت  گام دوم انقالب بر مدیریت جهادی به عنوان یک موضـــ مجددا در بیانیه 
کید نمودند. بنابراین     بر   پایه  مردم اسـالمی حکمرانیبازشـناسـی اسـالمی به عنوان یک حکمرانی متعالی تا

کید با جهادی  مدیریت  اســـاس در جمهوری اســـالمی ایران بر اســـاس تدابیر و    انقالب  دوم گام  بیانیه بر   تا
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ک  یجهاد تیریبر اساس مد هیمردم پا یاسالم یحکمران   108     گام دوم انقالب  هیانیبر ب دیبا تا
کید و بهرهفرمایشـات فرماندهی معظم کل قوا)حفظه گام دوم  اهلل( و با تا جسـتی از بیانیه مهم و ارزشـمند 

ژه آنکه در طی این سـالها، یر اسـت؛ به ویانقالب، به صـورت کامل در جامعه امروزى ضـرورتی اجتناب ناپذ
ق  ین اســـــاس، نوع تحقیو نابودى این نوع مدیریت بوده اســـــت. بر ا فیهمواره ســـــعی دشـــــمنان در تحر

کیتوصــــیفی با رو-ق تحلیلییو روش تحق یکاربرد از اســــناد و مدار  تاریخی،   یریگبوده و با بهره یفیکرد 
ن اسـت در این یانگر ایج حاصـل بیشـده اسـت. . نتا یآوراطالعات الزم جمع  یمقاالت و کتابخانه تخصـصـ

گر کسـی باشـد. خصـوصـا  بعد از مالحظهدرخور تأمل می یت جهادی«مدیر» مقولهمیان،   که ا ی این نکته 
کـند، ـبا اختالف زـیادی در تعریف این   ـکه در همین مـدت مطـالعـه  برخورد خواهـد نمود؛   مقوـلهمقـاالتی را 

رآن شــدیم ای از ظن خود با این مقوله یار شــده و برداشــت خود را ارائه داده اســت. لذا بگویا هر نویســنده
که نگاهی به این قید و به قدر وســـــع ناچیز خود، در شـــــناســـــایی آن و در جهت ارایه راهکارهای علمی و  

 داشته باشیم.مردم پایه عملی در جهت اعتالی حکمرانی اسالمی 
گان کل  ، مردم ساالری ، گام دوم، الگوی بومیی، انقالب اسالماسالمی  : مدیریت جهادی، حکمرانییدیواژ
 دینی. 

 
 
 کلیات تحقیق -1
 و بیان مساله:  مقدمه . 1-1

پ  نیچهلم  یدر حال  رانیا  یاسالم  شکوهمندانقالب   به   یروزیسالگرد  و قدم  گذاشت  را پشت سر  خود 
ح  یدهه گمان  اتیپنجم  مستکبرش  دشمنان  گرچه  ا که  نهاد  داشتند  یباطل  یها خود  سر  اما   ؛در 

ام جهان،  سراسر  در  چالش  دوارانهی دوستانش  از  گذر  در  را  پآن  آوردن  دست  به  و   یهاشرفت یها 
 .انددهیهمواره سربلند د کننده،رهیخ
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 ی ادامه  ی« و برا1گام دوم انقالب   یهی انیبا صدور »ب  یانقالب اسالم  میرهبر حک   ،یعطف  ینقطه  نیچن  در 
تب  نیا به  روشن،  دهه   یدستاوردها  نییراه  چهار  توص  یشگرف  و  پرداخته   یاساس   ییهاه یگذشته 
 اند.بزرگ« ارائه فرموده یاسالم رانیساختن ا یمنظور »جهاد بزرگ برابه
تجد  یهیانیب انقالب«  دوم  ا  ی مطلع  دی»گام  ملت  به  خطاب  به  رانیاست  به  ژهیوو  که  مثابه جوانان 

  دیخواهد بود و »فصل جد  «یسازو تمدن  یپردازجامعه  ،یخودساز  یمرحله   نی»دوم  یبرا  یمنشور
 را رقم خواهد زد. «یاسالم یجمهور یزندگ
 تی وال  دیطلوع خورش  یبرا  یو آمادگ  یاسالم  نیتمدن نو   جادیگام دوم، انقالب را »به آرمان بزرگش که ا  نیا

کرد  کی)ارواحنافداه( هست« نزد  ی  عظم کل قوا در این بیانیه می  خواهد  کنون به فرمایند: »فرماندهی  ا
: علم فصل  سر   نی. اکنمی م  ییهاهیتوص  ی فصل اساس  در مورد چند سر   زمیشما فرزندان عز ها عبارتند از
 ی و روابط خارج   یعّزت ملّ   ،یو اخالق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقالل و آزاد  تیّ و پژوهش، معنو

 .(22/11/1397ای، ی«)امام خامنهبا دشمن، سبک زندگ یو مرزبند
اند و در ها و اصطالحات متعددی استفاده نمودهایشان برای تحقق این بیانیه و افق روشن کشور از واژه 

که در این مقاله این بین مدیریت جهاد گام چهل ساله دوم است  ی و عزم راسخ جوانان برای تحقق این 
کید  با جهادی مدیریت اساس بر  پایه مردم اسالمی حکمرانیبه آن بخصوص در ارتباط با   گام بیانیه  بر  تا

که    ؛نمایمپردازیم و ان را تبیین و بررسی میمی    انقالب  دوم مفهوم ک  ی  یفرهنگ و مدیریت جهادچرا 
که از جمله مصاد  یکل گرای، ایت مداری، والین محوریق آن دیاست  ، مردم  ، ی، نوآوریباور  ، خود ییثار

 یانسان   یها در مرتبه نخست بر جنبه  یت جهادیریه و عملکرد مدیباشد. نظریو... م  یریت پذیمامور 
گیرا م  یت جهادیریسازمان توجه دارد. فرهنگ و مد ، پیتوان عمل فرا که برا  یحالت  ایامد  یر  یدانست 

پدانسان  یتعال میها  ایآید  و  معنید  به  نوبه خود  به  ساز یپ  ین  روان  بردن،  کردن   یش  متحول  رشد، 
تامین   است. دستیابی به تمدن اسالمی با  یا باال بردن امور انسانیدن  یبخش   یها، کامل کردن، برترفرصت
و   اقتصاد و   به عنوان مقدمه  به عنوان جهت دهنده  یک اصل   همچنین غایت حرکت تمدنی،  فرهنگ 

  مدیریت جهادی است.  تامین عناصری چون عزم ملی و  اساسی است که نیازمند
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ک  یجهاد تیریبر اساس مد هیمردم پا یاسالم یحکمران   110     گام دوم انقالب  هیانیبر ب دیبا تا
 : اهمیت و ضرورت تحقیق. 1-2

ـکل قوا    فرامین و منوـیات ـــته كـیـبه عنوان  فرـماـندهی معظم  ــمـند برجســـ و متفکر زـمان    یاســـــالم یدانشـــ
کامل به  ینا تأسـیقی.  راهگشـاسـت  رانیا یاسـالم یدر جمهور یاسـالم یحکمران  گاهیجا  میشـناس در ترسـ
کریم و ســـ ــر ی، حالل تمامو والیت فقیه و فرماندهی معظم رهبری  ره اهل بیت)ع(یقرآن  ت  ی مشـــکالت بشـ

گون به شـمار م گونا که با طرح موضـوع   نیا  رود. و از طرف دیگر اهمیت و ضـرورت تحقیقیدر ابعاد  اسـت 
ــاس  بر   ـپاـیه  مردم اســـــالمی  حکمرانی)) کـید ـبا جـهادی ـمدیرـیت  اســـ   ی (( ـبه نـکاتانقالب  دوم ـگام  بـیانـیه بر   ـتا

کنون    میشـو ادآور یرا   آن  خصـوص در از موارد موجود  یگرید یو قسـمتها  افتهیدسـت  یتازه و کاربرد که تا
کمتر به ا  نیو با ا نیچن  نیا  دیشــــا کاســــت  باشــــد.موضــــوع پرداخته شــــده   نیعنوان  هاى  یبا وجود آنکه 

ـکه نقطـه آـغازى براى تحقـین مـقاـله وجود دارد امیفراوانی در ا ــت  ـــهاى دید اســـ ن یگر در ایـقات و پژوهشـــ
ــوع ـب ــدموضـــ ــد و مورد قبول محقـقان و دانش پژوهـان یاى بـیاى از در و قطره  اشـــ کران علم و معرـفت ـباشـــ
 .دریگرامی قرار گ

 اهداف تحقیق:  .1-3
ــعی ما در ا  ــت تا مجموعه مدّونی آن مقاله بر  یسـ ــالمی حکمرانی  هایمؤلفهاز ن بوده اسـ   بر   پایه  مردم  اسـ

  جهادی مدیریت اساس
کـید  ـبا کریماز      انقالب دوم  ـگام  بـیانـیه  بر   ـتا ـکل قوا در  و رواـیات    قرآن  و فرامین و منوـیات فرمـاـندهی معظم 

گام دوم انقالب   بتواند باعث ارتقای مســـــئولیت و ســـــالمت و    بررســـــی و تبیین تارا با ذکر مآخذ آنها  بیانیه 
کوتاه نمیهر چند که در این مقاله فرهنگ دفاعی جمهوری اســالمی ایران را می شــود برشــماریم   توان  ی 

که شایسته ای از این است پرداخت و تنها به قطرهبنام ایران اسالمی  اسالمی-دینی  کشور یک  ی آنچنان 
ــاره می ــرت کنیم، لیک امید اســـــت با این تحفهدریای پهناور و پر عظمت اشـــ ک حضـــ کوچک، قلب پا ی 

ی دلهای عاشــقان در همه اعصــار بوده برلوح دلها جاودانه مهدی)عج( که نمونه راســتین و زینت دهنده
 سازیم. 

 پژوهش: وال . س1-4 
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ــاس  م  یتوانیچگونه م ــتای یجهاد تیریمد  هایمؤلفه،  گام دوم انقالب هیانیببر اسـ   ی در اعتال  را در راسـ
معظم کل   یفرمانده  شاتیو فرما ر یبر اساس تداب  رانیا یاسالم یدر جمهور  مردم پایه یاسالم یحکمران

 ؟ تبیین و تشریح و عملیاتی نماییم  قوا
 فرضیه تحقیق: . 5—1

ــد با جهاد علمی، روحیه انقالبی، امیدواری، عدم ترس، و اتکا به ظرفیتهای علمی و  چنین به نظر می رســ
با  رانیا یاسالم یدر جمهور یاسالم یحکمران یدر اعتالعملی و دانش و علم نیروهای انسانی جوان در 

 پیاده سازی نمود. گام دوم انقالب هیانیبرا بر اساس  یجهاد تیریمدتکیه بر 
 پیشینه تحقیق:   .1-6
ــیـبا توجـه ـبه اینکـه، پ  ــرورت دارد در  ق و پژوهشـــــی میینفـك هر تحقیق جزء الیـنه تحقیشـــ ـکه ضـــ ـباشـــــد 

که صورت نگرفته یرد. تا محققان به سمت تحقیان قرار گیدسترس محققان و پژوهشگران و دانشجو قاتی 
ـکه در زمیا اـیبروـند و  ــوـعاتی را  ــد تکمـهاى مختلف ـناقص میـنهینـکه موضـــ ــتجوى ـند. ـبا  یل نـماـیـباشـــ جســـ

در  ن عنوان  یبا ا  یانامهانیا پایا مقاله و یهاى دانشـگاهی کتاب  ار در فهرسـت کتب و مقاالت و رسـالهیبسـ
ــوص  ــالم یحکمران  یاعتالنقش مدیریت جهادی در در خصــ ــالم یدر جمهور یاســ م  ایهدیند  رانیا یاســ

که در جدول زیر به چند نمونه  کار شـــــده بود.مقاله    یهااز بخش یدر مورد بعضـــــ ت متعددیمقاال یول
 گردد: اشاره می
 سال نویسنده  عنوان  ردیف 
 محور لتیفضـ  یهاسـازمان  یابیارز   یالگو  یارائه 1

 یو جهاد
ــا ــر  وبیـ ــهـ ــکـ ــ  ؛یزیـ   دیـــســـــــعـ

 فر   یحجاز
1397 

امــام   انــاتیــدر ب  یجهــاد  تیــریمــد  یهــامؤلفــه 2
 (یالعال)مدظلهیاخامنه

ــا ــر  وبیـ ــهـ ــکـ ــ  ؛یزیـ   دیـــســـــــعـ
 فر   یحجاز

1397 

در انقالب    یجهـاد  تـیریمطلوب مـد  یاراـئه الگو 3
رهبر انقالب    یرهنمودهــا  ی»موردکــاو  یاســـــالم
 «یاسالم

  د یـــحـمـ-یـنـیالـــدنـیز   دیـــمـجـ
 یاهبومیس  یرضا محمد

1397 



ک  یجهاد تیریبر اساس مد هیمردم پا یاسالم یحکمران   112     گام دوم انقالب  هیانیبر ب دیبا تا
  تی ریمد یۀاســتمرار روح  ۀعوامل بازدارند یبررســ 4

 پس از دوران دفاع مقدس یجهاد
اهلل ؛ روحپور انـیمخـتار   دـیمج
 یکوثر

1397 

 یاســـــالم  یارتش جمهور  یهـانـامـهنییآ  نیتـدو 5
 یجهاد تیریبا اعمال مد  رانیا

 1398 رضا پرواس  دیس

ــی  هــای  مولفــه  و   الگو   طراحی 6  حکمرانی  اســـــــاســـ
 اسالمی
  اـساـسی   های  ـشاخص و  ها  مولفه تبیین و  طراحی
 معیار  دولت و  اسالمی حکمرانی

 1399 رضایی حسن

رفــاه  7 در  کیفیــت حکمرانی خوب  مطــالعــه نقش 
 عمومی

کریم پور  اقباله   -ســیدعیســی 
 عزیزخانی

1400 

اعتمــاد  8 ــه  ــای بر پ ــه حکمرانی خوب  بررســـــی نظری
 عمومی و سرمایه اجتماعی

 1400 شهرزاد احمدی

ــتهـای دولتهـای بـعد از انقالب بر   9 ـــیاســـ تحلـیل ســـ
 مبنای الگوی حکمرانی خوب

عبدارضا    -حسین علی نودیه
 بای

1400 

ــه اساسی خوب در نظامبررسی مولفه های   10 ــنــ ــگــ ــدزنــ ــجــ مــ ــهســــــــا    - مــ
 محمدرضا یوسفی

1400 

 
 روش تحقیق و تحلیا:  .1-7

ــاختار درســـت و متناســـب با آن مقوله را   روش مناســـب برای هر موردی به مانند چهارچوبی اســـت که سـ
نشــان داده و در مســیر نیل به مطلوب راهنمای اصــلی اســت. روش گرداوری اطالعات در این پژوهش به 

کتابخانه که در اینصـورت  کتب، مقاله، تحقیقات و سـایر منابعی  خصـوص   ای اسـت. یعنی از میان صـدها 
کرده و جمع  تدوین و جمع آوری شـــده و در دســـت اســـت مطالبی را خالصـــه وار در قالب یک مقاله اتخاذ 

ــت اول موجود بهره میبندی می ــناد دسـ کار از مدارک و اسـ بریم. و تحلیل محتوایی نیز بر  کنیم و در این 
گرفته اســـــت. روش تحقو تاریخی اســـــاس توصـــــیف پدیده ها   کتابیانجام  از اســـــناد   یاخانهق به صـــــورت 



 1400 زمستان/هشتمحکمرانی متعالی/ شماره                                                                                                  113 
گراف بوده که در ابتدا محقق    تاریخی مربوطه اســـتخراج یا منبع و اســـناد  مربوط به موضـــوع را از کتب پارا

 ان نموده است.یرا ب یز نظراتیقسمتها محقق ن یر و در بعضیاستفاده از تفاسبا نموده و سپس 
 

گام دوم انقالب مدیریت جهادیحکمرانی اسالمی و -2    و بیانیه 
  شده  مطرح  توسعه  ادبیات  در   بعد  به  1980  دهه  از   که  جدید  حال  عین  در   و   مهم  بسیار   مباحث  از   یکی

  و  استقرار   راستای  در   توسعه  حال  در   کشورهای  در   ویژه  به  مسئله  این.  است  خوب  حکمرانی  موضوع
  شده   برخوردار  ایویژه جایگاه  از  هاکمک اعطای به مربوط های  سیاست در  مدنی جامعه سازی نهادینه
 یافتگی  توسعه  و   توسعه  مسیر   در   گرفتن  قرار   توسعه  حال  در   کشورهای  اصلی  هایدغدغه  از   رو   این  از .  است
کمیت  عدم  و   فساد  ،پاسخگویی  فقدان  و   فقر   ،اقتصادی  رشد  عدم.  است  هایی چالش  جمله  از   قانون  حا
  .اندمواجه آن با کشورها این که است
 و   گردد می  بر   کردن  اداره   یا  کردن  هدایت  معنی  به  1کوبرمن  یونانی  واژه  به  حکمرانی,  شناسی  واژه  نظر   از 

 3یونانی  اصطالح  این .  است  شده   استفاده  2حکومت   نظام  طراحی  چگونگی  با  رابطه  در   افالطون  توسط
  اینجا  در .  کندمی  داللت  راندن  یا  گذاری  قانون,  کردن  هدایت  مفاهیم  همان  بر   که  بود  وسطی  قرون

  به   راندن  حکم.  است  راندن  حکم    8وظیفه  یا  7اداره  همچنین  و   6راندن  حکم  5روش   یا  4عمل,  حکمرانی
، مفرد  نقیبی)است  حکومت  در   بودن  همچنین  و   اختیار   از   استفاده  با  کردن  کنترل  یا  فرمایی  حکم  معنی

 
1 - Kuberman 
2 - System ofrule 
3 - Gubenare 
4 - Act 
5 - Manner 
6 - Govrning 
7  -Office 
8 - Function 



ک  یجهاد تیریبر اساس مد هیمردم پا یاسالم یحکمران   114     گام دوم انقالب  هیانیبر ب دیبا تا
1389 

: 99) 
؛    1حکمرانی خوب  های اقتصادی, های عمومی در زمینهمشیفرایند تدوین و اجرای خطعبارت است از

های جامعه مدنی و با رعایت اصول شفافیت, پاسخگویی اجتماعی, سیاسی و فرهنگی با مشارکت سازمان
ای که ضمن برآوردن نیازهای اساسی جامعه, به تحقق عدالت, امنیت و توسعه پایدار و اثربخشی به گونه
ک وود منابع انسانی و   ( 759, 2010 ،محیط زیست منجر شود)ال

 یکشورها  ی رو شیپ یغرب یمسلط جهان و کشورها یاست که کشورها  ینقشهء راه خوب« ی»حکمران
  مسلط است.   یمنافع کشورها  کنندهنی و تضم  نیتأم  نقشه،  نیا  یاند و حرکت روکرده   میجهان سوم ترس

ژه یبو  یو توسعه جامعه بشر  شرفتیپ  یبرا  یالگو و برنامهء متعال  تواندینم  خوب«  یجه»حکمرانیدرنت
باشد.  یکشورها توسعه  حکمران  درحال  رو  یدرعوض  با  تجل  یاسالم  کردیخوب  جمهور  یکه  در   یآن 
گسترده   تیاست با ظرف  یمبتن  ینید  یساالراسالم و مردم   یو دستورها  رانیا   یبر قانون اساس  و   یاسالم

  کرد یرو  کهچرا    خوب شود؛  یحکمران  ن یگزیکند و جا  نیرا تضم  یجامعه بشر  یو تعال  شرفتیپ  تواندیم
سال   500  یدر غرب در ظرف زمان  یدر طول و استمرار نوع حکمران  «،و یماد  ینیبخوب»جهان  یحکمران

است. حکمران  گذشته  تار   یتجربه  مختلف  مقاطع  در  غرب  س  یبحرانها  عامل  ،یخیدر   ،یاسیمختلف 
  کرد یرو  اخوب ب  یبوده است. حکمران  رامونیدر غرب و جهان پ  یو نظام  یو اقتصاد  ی،فرهنگیاجتماع
 . (  76:  1387)ناظمی، بحرانها باشد نیا  انی عامل پا تواندیم یاسالم

کشور دارد.    کی  هدر توسع  یلیبدی نقش ب  ،یدولت  تیریمد  هخوب به خصوص در حوز  یحکمرانهمچنین  
بررس  رو،نیازا و  از سو  ار یآن بس  یمطالعه  اثرگذار است.  و   ،یاس یفرهنگ س  یها از مولفه  یبرخ  ییمهم 

فرهنگ س اساس  هکنندتیتقو  عه،یش  یاسیازجمله  ا  یعوامل  برا  یساختارها  جادیدر  به   یالزم  توسعه 
 یخواهاسالم، روند عدالت  یاسیفرهنگ س  یها مولفه  ران،یدر ا  ی. پس از وقوع انقالب اسالمرودیشمار م

 .  (139: 1397)اهنگران، اند کرده دی را تشد یطلبو مشارکت 

 
1 -Kuberman  
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ای است همزاد انقالب اسالمی که آثار مبارک آن در فرازهایی از دوران مدیریت جهادی مقولهدر این بین  

از   که  فرآیندی  است؛  کرده  پیدا  بروز  و  ظهور  سازندگی  جهاد  نهاد  و خصوصا   مقدس  های ویژگیدفاع 
و همبرجسته  ادای تکلیف  آن،  اراده  ی  با  پایهراستایی  و تحکیم  الهی در جهت تشکیل، حفظ  های  ی 

از اسالم ناب محمدی)ص( گران  حکومتی برآمده  از بوده است. مدیریت جهادی، یادگاری است  سنگ 
ها و انجام ریزی فعالیتامههای انسانی و مادی و برندوران دفاع و حماسه که در آن، تهیه و تجهیز سرمایه

ترین ویژگی آن،  گرفته است و مهم های اصیل دینی صورت میاقدامات، همه در فضایی برگرفته از آموزه
گاهانه از ولی امر یا ی انسان در ارادهذوب اراده ی الهی بوده و البته نماد این امتزاج عاشقانه، فرمانبری آ

که در فر  ولی فقیه زمان است گام دوم انقالب این دوران را الگو به طوری  کل قوا در بیانیه  ماندهی معظم 
نموده توصیف  موفق  مؤلفه  اند.و  از  بهلذا  است.  عشق  و  عقل  جهادی،  مدیریت  کلیدی  عبارتی   های 
ی الهی، اساس نقشه   ی الهی و بر جهت با اراده  گیری از ابزار علم و فناوری و هم مدیریت جهادی با بهره 

جمهوری اسالمی ایران   نیروهای مسلح  پردازد. پیروزی انقالب اسالمی ایران، تجاربور می به مشیت ام
کشور و حتی   در  دوران دفاع مقدس و سازندگی روستاها و صدها موفقیت علمی و عملی دیگر در سطح 

یریت اهلل لبنان در برابر رژیم تا دندان مسلح صهیونیستی، همه بیانگر کارآمدی مد پیروزی مقاومت حزب
  (.88: ۱۳۸۸های سنگین و پیچیده است)عظیمی و حدائق، جهادی در عرصه 

بر   به که  کارشناسان، مدیریت جهادی مدیریت علمی نیست  و قوانین مطرح در اساس فرمول  زعم  ها 
پایه مدیریت  اسالمی( دانش  یا  )جهادی  اضافی  ترکیب  از  که  مدیریت،  نوع  این  فرق  است.  ریزی شده 
ارزشی اسالم می برخوردار است،   را نظام  آن  که مبنای  این است  سازد)مرتضوی و با مدیریت مطلق در 

  .(76: ۱۳۸۸عراقی،
مد جهادیریفرهنگ  مصرف  یت  اشرافییگرابا  ش  یگری،  مولود یتکنوکرات  یها وهیو  که  ساالری(  )فن 
و انحراف از   ییگراجامعه را به سمت مصرف  یدارهیرت دارد. تفکر سرمایاست مغا  یدارهیفرهنگ سرما

آرمانیمس م  یهار  و عدالت سوق  ا  یانقالب  وفاداران مد  یان نکتهیدهد.  که  آن   یت جهادیریبود  از 
 یفکر   ی ها و مبانش فرضیت، پیریمد   یها ر نظامیبا سا  یت جهادیریمد   یکنند. تفاوت اصلیم  یدور

 ؛ ت قرار دادیریمد  یر نظامهاید در مقابل سایرا نبا  یت جهادیریاست، مد  یت اسالمیریآن اقتباس از مد



ک  یجهاد تیریبر اساس مد هیمردم پا یاسالم یحکمران   116     گام دوم انقالب  هیانیبر ب دیبا تا
-یت استقبال میریمد  یهاهیر نظری از سا   یشه اسالمیاند  یفکر  یمبان  یها بر شانه  یت اسالمیریبلکه مد

بهره و  نظرینمایم  یبردارکند  مدی د.  و عملکرد  ها  یت جهادیریه  بر جنبه   ی انسان   یدر مرتبه نخست 
فرهنگ به عنوان جهت   تامین اقتصادبه عنوان مقدمه و   سازمان توجه دارد. دستیابی به تمدن اسالمی با

تامین عناصری چون عزم ملی   یک اصل اساسی است که نیازمند  همچنین غایت حرکت تمدنی،  دهنده و 
زمانی می  مدیریت جهادی است؛  و  و زیرا  و   توان موفقیت  اقتصاد سالم  و  تحقق اهدافی چون   مستقل 

از   آوردفرهنگ اسالمی به دست    کنار   در   را  شکوفا و   که ملت پس  مقام   در   درستی راه،  جزم به حقانیت 
ارادی خود  عمل، و   را  عزم  گذارند  نمایش  و   به  ملی  عزم  با  این  و  اراده  مدیریت  مدیریت جهادی   یک 

از  اسالم  همراهی شود.  انقالب  رو رهبر معظم  و یاین  اهداف مقدم  را   ، تحقق  دوم    غایی  گام  بیانیه  در 
 اند.مدیریت جهادی دانسته  عزم ملی و  گرو  در انقالب 
ک که عمده بار »گام دوم انقالب« بر دوش جوانان است   دیآیمذکور بر جوانان برم  ه یانیب  ار یبس  داتیاز تأ
آن باو  که  هستند  ز   دیها  مسئول  ر یشانه  م  تیبار  و   یفرهنگ  ،یاقتصاد  ،یاسیسنظامی،    یهادانیدر 
 ک یخود نزد  یها انو عدالت دهند و انقالب را به آرم  تیاخالق، معنو  ن،ی د  یهادر عرصه   ز یو ن  یالمللنیب

ها و تالش از جوانان خواسته شده و سپس تأمل بر آن  هی انیب  نیرو درک و فهم آنچه در ا  نیکنند. از هم
 نی در طول ا  گر ید  ی مهم است. از سو  ار یبس  فیتک وظاتک  یبرا  کی و تکن  کردیراهبرد، رو  یطراح  یبرا
تصو   ی اچهره  هیانیب به  انقالب«  دوم  گام  تراز  »جوان  ا   ده یکش  ر یاز  که شناخت  است  و   نیشده  چهره 

برا و  افتنیدست    یکوشش  گیبه  خصا  هایژ برا  صیو  دوم    مودنیپ  یآن  مدیران گام  برای  بخصوص 
دقت   دیو البته با.  رسدیبه نظر م  یالزام جمهوری اسالمی ایران چه و سایر قوا بخصوص نیروهای مسلح  

که جهادسازندگ  زه ی محدود، تئور   ی او عمق، تنها »نمونه  یگستردگ  یبا همه  ،و نیروهای مسلح  یداشت 
را به   یمدنظر انقالب اسالم  یرانحکم  ی از الگو  افته« ی نشده و شکل نگرفته و توسعه ن  ی نشده و نهادساز

و هم به   «یمانقالب اسال  تیهم به جهت ضرورت دوران »تثب  -  این سازمانها  نکهیدرآورد؛ چه ا  شینما
نمونه   ی ها )برااز حوزه  ی اریکه در بس افتیرا ن  نیمجال ا   -محوله    یهاتیمأمور   یجهت ضرورت موضوع

کند  یهمان حوزه نیروهای مسلح و  انقالب هم درخصوص »الگو بودن    یفرزانه   رهبر   .پول و بانک( ورود 
زم  یجهادسازندگ جهادی    «یسازدولت  یهنیدر  مدیریت  با  اسالمی  حکمرانی  ارتباط   ح یصر   یتذکرو 

کنون درک و فهم  :فرمودند 1396بهمن   29 شانینشده است؛ ا دهیدادند، که البته تا
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کردهمان» که عرض  در خدمات شهر و   ست،یکشور ن  یاس ی س  یفقط در اداره  یساالرمردم   ن یا  میطور 

کردن روح که شما نمونه  یکارها  یه ّی روستا است؛ در زنده  کشور است،   یآن را،مصداق واقع   یبزرگ در 
گهان   د؛یکنیمشاهده م  جیبس  لیدر تشک   ،ی جهاد سازندگ  لیسپاه پاسداران، در تشک  لی آن را در تشک نا
کشور   کارها و آن  دیآیوجود مبه    یمثل جهاد سازندگ  یقتیحق  کیدر  بزرگ را در طول چند سال   یهمه 
کردند و «. دهدیانجام م  :اضافه 

از   یک ی  نیا  م؛یبده  حیفرسوده ترج  یها یساالر وانیرا بر د  یجهاد  تیّ ریمد  دی: بامیدار   ییتهایّ ما اولو»
بر مد  ی تهایّ اولو قّوه  نی. مسئولیجهاد  تیّ ر یما است؛ اصرار  در  قّوه  ه،یّ مجر  ی کشور  در   ه،ّی قضائ  ی در 

بهمن   29  -  یشرق  جانیمردم آذربا  دار یدر د  اناتیب«.)را دنبال بکنند  یجهاد  تیّ ریمختلف، مد  یبخشها
1396 ) 
موفق   ی جهادسازندگنیروهای مسلح و    نکهیشده که »ا  جادیا  پژوهشگر پرسش در ذهن    نیا   نجا یا  احتماال  
که    ییها مناقشه ندارد، اما چه مؤلفه  یبوده جا  یوانینظم د  یبرا  ییرا الگو  این سازمانهاموجب شده 
گو  طلبدیموسع م  ی به آن مجال  یل یکه بجاست و پاسخ تفص  یپرسش  م؟«یبدان  یسازبه تمدن  یمنته  .

گرفته است.  نیدر پاسخ به هم ز یاز هر چ شیب ،یجار یپرونده نکهیا  پرسش، شکل 
ک مدیریت جهادی با مدیریت در سایر مکاتب و تئوریهای دنیا . 1-2جدول   افتراق و اشترا

کارشناسان، مد به ینظر یمبان ها و  که بر اساس فرمول  ستین یعلم تیریمد یجهاد تیریزعم 
که از   ت،یرینوع مد  نیشده است. فرق ا  یزیر هیپا  تیریمطرح در دانش مد  نیقوان
است    نیمطلق در ا  تیریبرخوردار است، و با مد(  یاسالم  ای   ی)جهاد  یاضاف  بیترک

 . سازدیاسالم م یآن را نظام ارزش یکه مبنا
مد ی ساختار جهادیریفرهنگ  مصرف  یت  اشرافییگرابا  ش  یگری،  )فن  یتکنوکرات  یها وهیو 

سرمایساالر فرهنگ  مولود  که  مغا  یدارهی(  ایاست  دارد.  نکتهیرت  که    یان  بود 
 کنند.یم یاز آن دور یجهادت یریوفاداران مد

و  یفلسف
 یفکر

  ی مبان  و   هافرض  شیپ  ت،یریمد   یهار نظامیبا سا  یت جهادیریمد  ی تفاوت اصل
 ر یسا  مقابل  در  دینبا  را  یجهاد  تیریمد  است،  یاسالم   تیریمد  از   اقتباس  آن  یفکر



ک  یجهاد تیریبر اساس مد هیمردم پا یاسالم یحکمران   118     گام دوم انقالب  هیانیبر ب دیبا تا
 شهیاند یفکر یمبان یهاشانه بر  یاسالم تیریمد بلکه داد؛ قرار  تیریمد ینظامها
 .دینمایم  یبرداربهره و  کندیم استقبال تی ریمد یهاهینظر ر یسا از  یاسالم

ک تقسیم وظایف ــ  داتـیاز ـتأ ـکه عـمده ـبار »ـگام دوم انقالب«   دـیآیـمذکور بر جواـنان برم هـیانـیب ار ـیبســـ
  ی ها دانیدر م تیبار مسـئول ر یـشانه ز   دیها هسـتند که بابر دوش جوانان اسـت و آن

اخالق،   ن،ید یهادر عرصـه ز یو ن  یالمللنیو ب یفرهنگ  ،یاقتصـاد ،یاسـیسـ ،ینظام
 کنند. کیخود نزد  یهاو عدالت دهند و انقالب را به آرمان تیمعنو

کات  مخالف بی قانونی و بی انضباطی هستند.هر دو    اشترا
 
 

کید با جهادی مدیریت اساس بر  پایه مردم اسالمی حکمرانین ابعاد یمهمتر -3  دوم گام بیانیه بر  تا
 انقالب 

: مدینظ ییهامؤلفه یداراکه  یبعد ساختارالف:   ، انعطاف  یتیوالنظامی ت یریخدا، مد یت برایریر
،  یریپذ -132: 1388 قاسمی، و صادقی )باشدروز کشور و منطقه می طیالت مناسب با شرایتشکساختار
144.) 

 
  پایه مردم  اسالمی حکمرانیدر راستای  کشور . تحوالت ساختاری در1-3شکل 

ی
ر
تا
خ
سا

انعطاف پذیری

به روز رسانی

عدم شخص محوری

مدیریت والیی
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رفتار  :ب خودباورینظ  ییهامؤلفه  یداراکه    یبعد   : پرکاریر آفری،  تحول  پوینی،  ، یکوش ، سختییای، 

 .(55:1388 ،یمحمد)است کارهاسرعت عمل در 
 

 
  پایه مردم اسالمی حکمرانی یدر راستا کشور در  رفتاریتحوالت . 2-3شکل

: مشارکت ینظ  ییهامؤلفه  که شامل  یانه یبعد زمج:   کردن اخالق و ارزشها ی، قناعت، نهادیریپذر  ینه 
کار و یدر مح  ینید ن اساس فرهنگ و یبر اباشد.  جمهوری اسالمی می  المال  تیت دادن به بیاهم  ط 
ک   یادیو بن  یک اصل محوری  یدارا  یت جهادیریمد  - یاخالق  یت و ارزشهاید تام بر معنوی است که آن تا

مد  یانسان  -یاسالم واقع،  در  جهادیریاست.  معنو  یت  با ی بدون  امروزه  داشت.  نخواهد  وجود  ت 
تاث  یهاشرفتیپ دیعلم  جهادی  مدیریت  نقش  و  معنور  و  دینی  فرهنگ  اعتالی  شاخصیر  و   یهات 

کارا   ی کارآمد ور  یده، خدمتی، سالمت سازمان ییو  بهره  بر هی، تکریمناسب،  و...  ده  ی کس پوش  چیم 
جمهوری   حکمرانی اسالمی در های مدیریت جهادی در اعتالی  بنابراین هدف از بررسی مؤلفه  ست.ین

و مدیر مردم و  است و  در ابعاد نظامی و غیر نظامی  ن  ، خدمت رسانی به مردم و رفع مشکالت آنااسالمی
کند و چون که نیت او الهی و در جهت رضایت جهادی در این راه از هیچ گونه اقدامی فروگذار نمیفرمانده  

خودباوري

تحول آفریني

سرعت عمل 

پویایي

سخت کوشی

پرکاري



ک  یجهاد تیریبر اساس مد هیمردم پا یاسالم یحکمران   120     گام دوم انقالب  هیانیبر ب دیبا تا
انتظاری  مردم  از  آن  مقابل  در  و  دهد  می  انجام  منتی  گونه  هیچ  بدون  را  خود  فعالیت  است  پروردگار 

 . (57-33: 1386و همکاران،  پور  میابراه)ندارد
 

 
  پایه مردم  اسالمی حکمرانی یدر راستا کشور در  ایزمینهتحوالت  .3-3شکل

کید با  جهادی مدیریت اساس بر  اسالمی حکمرانیالگوهای موفق  -4  انقالب  دوم گام  بیانیه بر  تا
سال دفاع مقدس و پس از آن   8همواره در طول    یسازمان مهم و تخصص  کیبه عنوان    نیروهای مسلح

باشد. که در یبوده و م  ی و مردم  یو مل  یتیامن  ،ینظام  یهانهیدر زم  کی و استراتژ  یراهبرد  یتیاهم  یدارا
 یاری و هم  یمل  یاهاز عرصه  یاریتوانسته است در بس  ز یپس از جنگ ن  ،یو مردم  یاجتماع  یهانهیزم

او مثمرثمر واقع شود  دیمف  ،یمردم به عنوان  نهاد  نی.  دارا  کی، خود  و    یروهاین  یسازمان  متخصص 
 یشوند. هر سازمان و نهاد یبزرگ محسوب م یاجتماع هیسرما کیباشد که هر کدام از آنها یم یکارآمد

کارکنان خود   ن یا  یزلت اجتماعند نسبت به ارتقاء می آن سازمان، با  ییو کارا   یبهتر شدن روند آمادگ  یبرا
موفق   یسازمان زمان  کیکه    لیدل  نی . به ادیبنما  یو فراوان  ژهیتوجه و  یاجتماع  یها  هیبه عنوان سرما

ن  دینمایعمل م امن  یآن در سطح معقول  یروهایکه  و  رفاه  گ  یاجتماع  تیاز  نیروهای مسلح .  رندیقرار 
نبوده و همواره مورد توجه   یثنقاعده مست  نیاز ا  ز یآن ن  همانند ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و غیره

 شود، ی فهم م  هیانیب  ییآنچنان که از سطور ابتدابنابراین  معظم کل قوا بوده است.    یو فرمانده  نیمسئول

مشاركت پذیري 

نهادینه كردن 
اخالق و ارزشهاي 

دیني 
قناعت

اهمیت دادن به 
بیت  المال
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است که هدف   یسازو تمدن   یپردازجامعه  ،یساز  گام دوم خود   یبرا  ی گریگام دوم انقالب در واقع نام د

)ارواحنافداه(« است.   یعظم  تیوال  دیطلوع خورش  یبرا  ی و آمادگ  یاسالم  نیتمدن نو  جادیآن »ا  یینها
 فیتعر  یانقالب اسالم  ندیفرآ  ییرا به عنوان گام نها  «یاسالم  نینو   تمدن»  جادیا  ز ین   نیاز ا  شیله پمعظم 

»نظام   لیمرحله دوم را تشک  «،یانقالب اسالم  یریگرا »شکل  ندیفرآ  نیمرحله اول ا  شانیکرده بودند. ا
گام نها  «ی»جامعه اسالم لیمرحله چهارم را تشک «،ی»دولت اسالم لیمرحله سوم را تشک «،یسالما  یی و 

که »تمدن نو  ه یانیدانسته بودند. از ب  «یاسالم  نی»تمدن نو   قق را تح  نی گام دوم انقالب مشخص است 
گیرهبر انقالب، و  هیانی مطابق ب  محقق خواهد شد  «یبزرگ اسالم  رانیاز گذرگاه »ا   «یاسالم »جوان   یها یژ

گرفتن مسئول بر عهده  آماده  که  انقالب«  گام دوم   ،یمرحله خودساز  نیدوم  ر یو حرکت در مس  تیتراز 
 است،  یسازو تمدن یپردازجامعه

 یجهاد   تیریمدفرماید: »میدر راستای اعتالی حکمرانی اسالمی و خوب    یجهاد  تیریمدرهبری درباره  
 نی ا  یهمه  رغمبهاست  هاعرصه یدر همه رانیا شرفتیعامل عزت و پ م«؛یتوانیو اعتقاد به اصل »ما م

گامهاروزبه  یاسالم  یفرسا، جمهورمشکالت طاقت چهل   نیبه جلو برداشت. ا  یبلندتر و استوارتر  یروز 
جهادها شاهد  پ  ی سال،  و  درخشان  افتخارات  و  اشگفت  ی شرفتهایبزرگ  در  است.    یاسالم  رانیآور 

مشابه  یمّدت، با مّدتها نیکه ا شودیم دهید یآنگاه بدرست رانیمّلت ا  یسالهچهل  یشرفتهایعظمت پ
کتبر شورو  یبزرگ  یدر انقالبها  یتهایّ ریشود. مد  سهیو انقالب هند مقا  یهمچون انقالب فرانسه و انقالب ا

ما آموخت،   ی که امام بزرگوار به همه م«یتوانیعتقاد به اصل »ما مو ا  یاسالم  مانیگرفته از ا  الهام  یجهاد
 . (22/11/1397ای، «)امام خامنهدیرسان هاعرصه یدر همه شرفتیرا به عّزت و پ رانیا
 است: ر یبه شرح ز  رانیدر ج.ا.ا مردم اسالمی حکمرانیدر جهت  یجهاد تیریمد هایمؤلفه 

 خدمت با نیت الهی . 4-1
روحاخالق   تکامل  به  را  درون  یانسان  و حکمران  یم  یو  مد   استیس  نیع   یرساند،  با  که  و   تیریاست 

که عمدتا    یبرم  یحکومت بر جامعه، به اداره جامعه انسان  یو نوع  یمقوله فرد  کی پردازد چگونه اخالق 
گرا هیتزک به امور که  عهجام تیریمد یاست با حکمران ی در آن متجل یینفس و ارتباط با خداست و درون 

م ابعاد  همه  در  تن  یمردم  هم  در  پ  دهیپردازد  هم  به  دل   وستهی و  در  که  است  اساسا چگونه  و  باشند 
کم  یحکمران  یهاشاخص  یباشد؟ با بررس  نی»اخالق « نقش آفر  یحکمت عمل  ،یاسیس  تیحکومت و حا



ک  یجهاد تیریبر اساس مد هیمردم پا یاسالم یحکمران   122     گام دوم انقالب  هیانیبر ب دیبا تا
که با یم  گونهمتمرکز است چ   یکه اساس همه آنها بر اخالق اسالم   میشویمتوجه م  یمطلوب بخوب شود 

کامال اخالق   یکه دارا  نیائمه معصوم و بزرگان د  شاتیو فرما  دیکالم اهلل مج  اتیهمه حجم آ  نیا  یابعاد 
مسئولیم چون  خوب  اصول  ورز  حکومت  ،ییپاسخگو   ،یریپذ  تیباشند  عدالت   یدادرس  ، یقانون، 

، کنترل و مبارزه با فساد و شفاف عادالنه، حق اظهار نظر شوند  ر یو تفس فیتعر ی اخالق  عداز ب  ت یمشارکت، 
کم  یاما مبتن لذا اخالق و حا ع و تعارض  چیه  ت، یبر اخالق نباشد  و اتفاقا همه   گر یبا همد  یتناز ندارند 

خوب   یشاخص ها  نیهستند. حال با جمع وجود همه ا  یبر اخالق اسالم  یخوب مبتن  یشاخص ها
کم یبر اخالق اسالم یمبتن  .(55: 1397مکان، )جنتندینش یمطلوب بهتر ببار م  تیحا

کار را بس  بر این اساس آن را همسنگ   یداند و اجر و پاداش اخرو  یارزشمند م  ار یاسالم هر چند کسب و 
داند. اسالم   ی ارزشمند نم  یتیو هر ن  ت یفیداند، اما کسب و کار را با هر ک  یراه خدا م  دانیاجر و پاداش شه

کار  یو سعادت ابد  یخواهد انسان را به تعال  یم است   دیمف  اسالم  یاز نظر نظام ارزش  یبرساند. کسب و 
کمال روح که با ن  یفقط در صورت  نیانسان باشد. و ا  یو معنو   یکه در خدمت  و با   یاله  یتیممکن است 

گ  یتقرب به سوقصد   که نیت خدمت به   .ردیحضرت حق صورت  که منظور آن نیست  البته روشن است 
خلق یا نیت بی نیاز ساختن خود و خانواده خود از دیگران، نیت هایی غیر الهی هستند؛ بلکه منظور آن 

ی است است که نیت نهایی و هدف غایی فرد از کسب و کار باید رضایت و قرب الهی باشد. در چنین صورت
، انگیزه ای الهی و   کار کسب و  گر انگیزه افراد در  که آن اهداف میانی نیز ارزشمند خواهند شد. بنابراین، ا
کار آنان از ارزش اخالقی برخوردار خواهد بود، وگرنه دارای ارزش معنوی و اخروی  کسب و  خدایی باشد، 

کردن ارزشها  یبه معن  تیّ معنوفرمایند: ». مقام معظم رهبری در این زمینه مینخواهد بود  یبرجسته 
قب  یمعنو الیاز  اخالص،  ،ی:  ا  ثار معن  مانیتوّکل،  به  اخالق  و  است،  جامعه  در  و  خود   ت ی رعا  یدر 
نفس و  شجاعت، تواضع، اعتمادبه  ،ییراستگو   ازمند،یگذشت، کمک به ن  ،یرخواهیچون خ  ییهالتیفض
 ی و اجتماع   یفرد  یتهاّی حرکتها و فّعال  یهمه  یدهدهنو اخالق، جهت  تیّ است. معنو  کو ین  اتّی خلق  گر ید
کمبودها  یرا حّت   یزندگ   طیجامعه است؛ بودن آنها، مح  ی اصل  از یو ن و نبودن   سازدیبهشت م  ، یماّد   یبا 

 شتر یدر جامعه هرچه ب  یو وجدان اخالق  یمعنو  شعور   .ندیآفریجهّنم م  ،یماّد   یبا برخوردار  یآن حّت 
کند برکات ب تالش و جهاد،   نیمحتاج جهاد و تالش است و ا  گمانیب  ن،یا  آورد؛یبه بار م  یشتریرشد 

البّته با دستور و فرمان به دست   ت،یّ . اخالق و معنوافتینخواهد    یچندان  قیحکومتها توف  یبدون همراه
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 یمنش و رفتار اخالق  دیکنند، اّما اّوال  خود با  جادیآن را با قدرت قاهره ا  توانندیپس حکومتها نم  د،یآینم

معنو ثان  یو  و  باشند،  برا  نهیزم   ا  یداشته  نهادها  یرا  به  و  کنند  فراهم  جامعه  در  آن   یاجتماع   یرواج 
کانونها دانیم بارهنیدرا و    زندیمعقول بست یوهیو اخالق، به ش تیّ ضّد معنو یدهند و کمک برسانند؛ با 

 کنند. یجهّنم ب،یمردم را با زور و فر ها یخالصه اجازه ندهند که جهّنم
گ  شرفتهیپ  ی ارسانه  یابزارها ،ی و فرا ک  ار یامکان بس  ر و ضّد اخالق   تیّ ضّد معنو  ی کانونها  ار ی در اخت  یخطرنا

کنون تهاجم روزافزون دشمنان به دلهانهاده است و هم  ک جوانان و نوجوانان  یا نونهاالن با   یو حّت   پا
ا  یریگبهره  م  ن یاز  خود  چشم  به  را  دستگاهمینیبیابزارها   ی ف یوظا  بارهنیدرا  یحکومت  لمسئو  یها . 
با  نیسنگ که  دارند  عهده  گ  دیبر  صورت  مسئوالنه  کامال   و  اردیهوشمندانه  و  معن  نی.  به  رفع   یالبّته 
نهادها  تّی مسئول و   یها برنامه  هابارهنیدرا  دیبا  رو    شیپ  یدوره . در  ستین  یرحکومتیغ  ی از اشخاص 
 ( 22/11/1397ای، .«)امام خامنهاهللشاءان ؛و اجرا شود میتنظ یجامع مّدتانیمّدت و مکوتاه
   تخصص، علم و درایت. 4-2

از  یدر منظومه علوم حکمران تیریو مد یاسیدانش سبه طور کلی علم و دانش و در حکمرانی بخصوص 
س  یا  ژهیو  گاهیجا به  مح  یعموم  یگذار  استینسبت  و  جامعه  انسان،  به  برخوردار   ستیز   طیناظر 

س دانش  گزاره  نیتام  یاسیهستند.  کم  یعموم  یگذار  استیس  یدانش  یها کننده  حا و   یتیدر سطح 
گزاره ها  نیتام  تیریمد  رندگانیگ  میو تصم  استگذارانیهستند. س  ییجراآن در سطح ا  یدانش  یکننده 

ن کارآمد در جامعه بوده و در مرحله دوم   نیشناخت مناسب به منظور وضع قوان  ازمندیدر مرحله اول 
شناخت دوگانه   نیهستند. ا  یجمع  یدر زندگ  نیقوان   ن یموثر ا  یشناخت سودمند به منظور اجرا  ازمندین

 . (43: 1397)میراحمدی، دیآ یدست م به تیریو مد یاسیدانش س قیاز طر
می بهرهتخصص  افزایش  باعث  و تواند  خدمات  رسانی  روز  به  برای  را  زمینه  علم  به  توجه  و  شود  وری 

کاردانی.ها آمده میفعالیت   کند و هر دوی اینها میسر نمی شود مگر در سایه درایت و 
 گر ید  یکشور است. رو  کی عّزت و قدرت    یلهیوس  نیآشکارتر  دانش،فرمایند: »میدر این زمینه  معظم له  

که توانست برا  یایاست. دن  ییتوانا  ،ییدانا خود ثروت و نفوذ و قدرت   یغرب به برکت دانش خود بود 
 ی غرب   یسبک زندگ  لیبا تحم  ،یو اعتقاد  یاخالق   ی انهایدر بن  یدستیفراهم کند و با وجود ته  سالهست یدو
کاروان علم، اختجوامع عقب  هب گ  استی س  ار یمانده از  . ما به سوءاستفاده از ردیو اقتصاد آنها را به دست 
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کرد، توص دانش در   یکشور به جوشاندن چشمه  از یاّما مؤّکدا  به ن  م،یکنینم  هی دانش مانند آنچه غرب 

م  انیم اصرار  تحقمیورز یخود  و  علم  استعداد  از    قی. بحمداهلل  ما  مّلت  است.    متوّسطدر  باالتر  جهان 
کنون نزد که رستاخ  کیا کشور آغاز شده و با سرعت  یعلم  ز یبه دو دهه است   یناظران جهان  ی که برا  یدر 

 یرفته است. دستاوردها  شیبه پ  -برابر شتاب رشد متوّسط علم در جهان   ازده ی  یعنی-بود    رکنندهیغافلگ
 دیکشور جهان رسان  ست یاز دو  شیب  انیدر م  شانزدهم  یا را به رتبهمّدت که م  نیما در ا  یدانش و فّناور

ارتقاء   نینخست  یهابه رتبه  دیحّساس و نوپد  یهااز رشته  یشد و در برخ  یناظران جهان  یشگفت  یهیو ما
کشور دچار تحر  یوهمه در حالداد، همه که  بوده است. ما با وجود   یعلم  میو تحر  یمال  میاّتفاق افتاده 

، به رکوردهادشمن  انیشنا در جهت مخالف جر که   ینعمت بزرگ  نیو ا  میاافتهی بزرگ دست    یساز است 
بابه آن  گفت.  دیخاطر  سپاس  را  خدا  شب  و  م  اّما  روز  من  ا  نیا  میبگو  خواهمی آنچه  که  راه    نیاست 
 ار یدانش جهان بس  ی ها. ما هنوز از قّلهشتر یآغاز بوده است و نه ب  کیفقط    تشّی اهّم   یبا همه  شده،یط
 ن ی . ما از امیها عبور کنرشته  نیتردانش در مهم  یکنون  یاز مرزها  دی. بامیابیها دست  به قّله  د یبا  م؛یعقب

بس عقبیمرحله هنوز  کرده   م؛یار  از صفر شروع  پهلو  یآور علمشرم   ی ماندگ. عقب میاما  دوران   و  هایدر 
کرده و ما را از  یسخت یتازه شروع شده بود، ضربه ایدن یعلم  یکه مسابقه یقاجارها در هنگام بر ما وارد 

کنون حرکت را    نیا کرده و با  کاروان شتابان، فرسنگها عقب نگه داشته بود. ما ا   م یروی م  شیپ  شتاب آغاز 
با  نیا  یول ادامه    دیشتاب  باال  با شّدت  آن عقب  ابدیسالها  ا  یافتادگتا  به   نجانبیجبران شود.  همواره 

گرم و قاطع و جّد   انیها و دانشگاهدانشگاه کز پژوهش و پژوهندگان،  تذّکر و هشدار و   بارهنیدرا  ی و مرا
داده ولفراخوان  شم  یعموم  یمطالبه  نکیا  یام،  از  ا  امن  که  است  آن  با    نیجوانان  را  احساس راه 

گذاشته   یانقالب علم  کی  ی . سنگ بنادیریگ  شیجهاد در پ  کیو همچون    شتر یب  تّی مسئول کشور  در 
ا  و  و   دیزیپاخداده است. به  ز ین  ی اهسته  ی شهدا  لیاز قب  یدانیانقالب، شه  نیشده  و دشمن بدخواه 

که از جهاد علم توز نهیک کیشما بشّدت ب یرا  کام ساز  منا  ( 22/11/1397ای، خامنه«)امام . دیاست نا
4-3.: کار    تداوم و استقامت در 

برابر مشکالت دست در  راحتی  به  کامیمدیر جهادی  نا از  بلکه  برد،  باال نمی  به نشانه تسلیم  را  و ها  ها 
که به درستی هدف و نیت خود ایمان دارد، به حرکت خود شکست ها پلی برای پیروزی می سازد و چون 
و  انیروزافزون در برابر قلدران و زورگو  یستادگیارهبری در باره    سر منزل مقصود برسد.دهد تا به  ادامه می
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جهان می   مستکبران  بیان  انقالب  دوم  گام  جوان  مدیران  »برای  که  و دارد  باشکوه  و  ُپراّبهت  نماد 

خوار و جهان  یکایو مستکبران جهان و در رأس آنان آمر  انیدر برابر قلدران و زورگو  یستادگیا  ز یافتخارآم
برجستهروزبه  کار،تیجنا اروز  تمام  در  شد.  تسل  نیتر  سال،  ص  یریناپذمیچهل  پاسدار  انتیو  از   یو 

 تیّ متکّبر و مستکبر، خصوص  یآن در مقابل دولتها  یآن و گردن برافراشته   یاله  بتیانقالب و عظمت و ه
انحصارگر جهان   یاست. قدرتها  رفتهیشمار ممرز و بوم به  نیجوانان ا   ژهیبو  یرانیو ا  رانیا   یشدهشناخته

 یآنها برا  یاتیکردن منافع ح مالیکشورها و پا گر یبه استقالل د یاندازخود را در دست اتیکه همواره ح 
برابر اخود دانسته  شوممقاصد   در  انقالب  یاسالم  رانیاند،  ناتوان  ،یو  به  اکردند  یاعتراف  در   رانی. مّلت 
و عنصر خائن به مّلت را از کشور براَند    کایآمر ینشاندهانقالب توانست نخست دست  بخشاتی ح یفضا

)امام .«کند  یریبر کشور با قدرت و شّدت جلوگ  یقلدران جهان  یدوباره  یآن هم تا امروز از سلطهو پس از  
 ( 22/11/1397 ،ایخامنه
 خدمتگزاری بی منت شوق خدمت و روحیه . 4-4
که از آن با عنوان »استقامت« و »ثبات    ن یپوالد  یااز اراده  یبرخوردار  کارها   شود،یم  ادیقدم«  در انجام 

سربلند  یزندگ  ر یمس  ۀدهندجهت  عزت،  مدار  پا  یبر  فرد  یداریو  نامالئمات  برابر  نابرابر  یدر   ی ها ی و 
کنار    ودهب  یجار  یو اخالق   یدتیعق  ،یفقه  یهاحوزه  یکه در تمام  باشدیم  یاجتماع و آرامش خاطر در 

کرامت و سالمت  یاز فزون  یبرخوردار  ،یمحبت اله البته   آورد؛ی شخص به ارمغان م  یرا برا  یرزق و برکت و 
گاه   معرفت و آ

 
کند و در  دا یپ  مانیداشته باشد، سپس به هدفش اعتقاد و ا یمنوط به آنکه شخص ابتدأ

نشان   ی داری موجود بر سر راه، از خود مقاومت و پا  وانعبا م  ۀ مقابل  نیو همچن   یاله  یاوامر و نواه  یاجرا
، در مخاصمات به حق، در تنگ  مانیبه سعادت، در ا  یاله  ر یبدهد تا در مس ، در   یدستبه باور به شکر

 لت یفض   نی. نقش ادیو در طلب علم و دانش به تقوا نائل آ  هیبه تزک  نفسب یبه سالمت، در تهذ  یماریب
  مان،یا  لی از قب ینید  یها است که تکامل مؤلفه  ی جد  یبه حد  ینید  ی هاو آموزه  م یتعال  ر یدر تأث  یاخالق

در تحقق   ی به آن نسبت داده شده و از آن به عنوان رکن اساس  تیبه موفق  دنیدر کنار رس  تیتقوا و عبود
 . (6: 1397)احمدی، شده است ر یتعب مانیا

باره می  )ع(یامام عل این  النهافرماینددر  ثم  العمل،  العمل  الصبر هاالستقام  هواالستقام  ،هیالنها  هی:  ثم   ،
ع، إن لکم نها ، والور   د؛ی کن  یداریو در آن پا  د یرسان  انشیو آن را به پا   دی. کار کنتکمینها  ی فانتهوا ال  هیالصبر
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شک گاه  باش  دیورز   ییبا یآن  پارسا  پادیو  را  شما  همانا  پا  یانی .  آن  به  را  خود  پس،  )بهشت(   ان یاست؛ 

 .(176)نهج البالغه: خطبه دیرسان
در مدیریت جهادی اصل بر خدمت رسانی به مردم و رفع مشکالت فرمایند که:  معظم له در این زمینه می

که نیت او الهی و در  کند و چون  گونه اقدامی فروگذار نمی  آنان است و مدیر جهادی در این راه از هیچ 
گونه منتی انجام می دهد و در مقابل آن از مردم  جهت   رضایت پروردگار است فعالیت خود را بدون هیچ 

 انتظاری ندارد. 
 انعطاف پذیری و سرعت عما . 4-5
کامل ترید  ا و ی رساندن بشر به سعادت در دن  یجامع برا  یبرنامه ا  یاست و دارا  ین الهین دین اسالم 

کنده از حکمت است، از ون  یآخرت است. احکام آن در ع گیآنکه پر نغز و آ  یو سادگ  یریانعطاف پذ  یژ
گونه ن که مکلف را در سختیبرخوردارند و بدان  (، هدف از یقرار دهند. خداوند )تعال  ییو تنگنا  یستند 

آسودگیتشر را  راحت  یع احکام  گان ذکر نموده، نه مشقت و سخت  یو  نب  یبند  ن  یآنان.  کرم )ص(  از یا  ، ز
در  یاز دشمنان اسالم، سع ین وجود عده ایاد کرده اند. با ایبا عنوان »سمحه و سهله«    یمعت اسالیشر

آیمخدوش نمودن چهره ا عت یداشته و با سخت و خشن جلوه دادن احکام آن، شر  ین بزرگ الهیین 
گیاسالم را د که با مقتض  یمعرف   یرین دست و پا و   نداشته  یهمخوان  یامروز  یایات زمان و دنیکرده اند 

   .(29: 1391)دهقان و غالمیان، با حقوق بشر در تضاد است
های مهم و حیاتی خدمت رسانی در مدیریت جهادی سرعت عمل و رفع نواقص و کمبودها یکی از مولفه

ای جز نارضایتی مردم ها و کار امروز را به فردا انداختن نتیجهشود. زیرا ایجاد وقفه در فعالیتمحسوب می
را م  هیانیب  هد داشت.به همراه نخوا آرمان   نیبهتر  توانیگام دوم انقالب   نی در ع  ییگرامصداق منطق 
 دانست.  هاتینگاه به واقع

ا  یمقام معظم رهبر آس  هیانیب  نیدر  گذشته، صراحتا  اعالم م  یشناسبیضمن   یجمهور   داردیحال و 
گر یهاخطا حیاز تصح یاسالم و از  کندیم تخار شده اف یحال به گذشته ط نیاما در ع ست،ین زانیخود 
آ  یبرا  روز ید  اتیتجرب و  م  ندهیحال  رس. معظم بردی بهره  راه  آرمان  دن ی له  واقعبه  کنار  در  را   ی ها تیها 

نشان   گر یها را بار دکشور دارد، قله  طیبه شرا  شانیاز اشراف ا  تیکه حکا  یو با نگاه  کندی م  میموجود ترس
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ام  دهدیم با  کلمات مشهود  ه در تکک  یدواریو  آ  است،تک  م  ندهیبه  نور  ا  تاباند ینهضت    قا  ی دق  ن یو 

 باشد.  یسرمشق همه کنشگران انقالب اسالم دیاست که با ندهیآ یهمان منطق راهگشا
  پایه مردم اسالمی حکمرانیها در اعتماد به جوان. 4-6
که از جوانان نیز   کارآزموده سعی می شود  کنار مدیران و چهره های با تجربه و  در مدیریت جهادی در 

کاردان تهی  کنار رفتن مدیران با تجربه جامعه از نیروهای شایسته و  استفاده شود تا در آینده در صورت 
ک نشود و نیروهای جوان بتوانند جای آنها را پر کنند. که  دیآی مذکور بر جوانان برم هینایب ار یبس داتیاز تأ

آن و  است  بر دوش جوانان  انقالب«  دوم  »گام  بار  باعمده  که  ز   دیها هستند  در   تیبار مسئول  ر یشانه 
و عدالت  تیاخالق، معنو ن، ید یهادر عرصه ز یو ن ی المللنیو ب یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاس یس یها دانیم

که رهبر انقالب   یفیمنتشر شده، وظا  هیانیبراساس ب  کنند.  کیخود نزد  یهااندهند و انقالب را به آرم را 
گذاشته موارد فقط بر عهده جوانان    نیبرشمرد البته قطعا  ا  ر یبه صورت ز   توان یاند، مبر عهده جوانان 

 ها تالش کنند،  تحقق آن یبرا دیدر همه سطوح با یو همه کنشگران انقالب اسالم ستین
 :موارد خصوصا  به جوانان است نیتحقق ا یبرا دیامفرمودند: چشم  یاما مطابق آنچه رهبر

 ؛جهاد( نیتریاشه یو ر  نی)نخست گرانیدر خود و د ندهیبه آ دیو پرورش نهال ام یدیراندن ترس و ناام -
 ی؛اسالم شرفتهیکامل نظام پ یبزرگ به مثابه الگو یاسالم  رانیساختن ا یجهاد بزرگ برا -
 ؛ )ارواحنافداه(یعظم تیوال دیو طلوع خورش یاسالم  نیکردن انقالب به آرمان بزرگ تمدن نو کینزد -
 ؛آن یاله بتیاز انقالب و عظمت و ه یو پاسدار انتیص -
 ؛ بر کشور  یاز سلطه دوباره قلدران جهان یریو جلوگ یریناپذمیتسل -
 ؛ هاتیو واقع هادی با نیکاهش فاصله ب یتالش برا -
، رفع محروم  یبسط و استقرار عدالت علو  یتالش برا - کشور کردن شکاف  هات یدر   ق یعم  یهاو برطرف 

 ی؛ طبقات
گرفتن از تجربه حیشناخت صح -  ؛ هاگذشته و درس 
 ی و انسان یعیمغفول و استفاده نشده طب یهاتیظرف  ییساله و شناسا۴۰ ی هااز دستاورد یبرداربهره  -

 ؛(یو معنو ی)اعم از ماد
 ؛کشور  یو معنو یماد یهاشرفت یجهش در پ جادیا -
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 ؛دشمن یغاتیشکستن محاصره تبل -
گام اول انقالب  شتر یب تیبا احساس مسئول یجهاد علم -  ؛نسبت به 
 ی؛ اجتماع ی هادر نهاد تیدر کشور با فعال تیبسط اخالق و معنو یتالش برا -
 ی؛اقتصاد مقاومت یهااستیس یریگیپ -
 .حل همه مشکالت کشور در داخل کشور استمنطق که راه نیا نییفهم و تب -
براهمه  یجهاد  - هوشمندانه  و  ترو  یجانبه  با  زندگ  جیمقابله  ا  یغرب  یسبک  و   محمودزاده)رانیدر 

   .(87: 1388همکاران،  
 اعتماد به نف  و خودباوری. 4-7
و اعتمـاد ـبه نفس   یتر از خودـباورمقـدم  یامقـدمـه  چیهحکمرانی خوب اســـــالمی    تـیـبه موفق  لـین  یبرا
ــســـــتین گر چه همه امکانات برا  ی. شـــــخصـــ ــد، وقت کاف یکه اعتماد به نفس ندارد ا هم   یاو فراهم باشـــ

ندارد، اعتماد به نفس   یخودباور رایکند؛ ز   دایدسـت پ یینها تیبه موفق  تواندیداشـته باشـد، باز هم نم
ســت م  ر یمســ  رتاســر ندارد و ســ که اشــتباه مدیگویو با خود م لغزدیم شیپا شــود،یســُ  نیو ا  رومی: »نکند 

رها کردن و متوقف   تیو در نها  شودیم دنیو...« که خود، موجب عقب کش  ستین تیموفق  ر یمس  ر،یمس
کار را در پ  خواهد داشت. یکردن 

ــاره می  ب کــه:  رهبری در این  بــه نفس و  فرمــاینــد  ــایــد داری اعتمــاد  یــک مــدیر جهــادی در درجــه اول ب
های خود را پیش ببرد و تحت تاثیر فشــارهای زیرا در غیر این صــورت نمی تواند برنامه ؛خودباوری باشــد

 شود.های خود دور میگروهی و جناحی، از اهداف و برنامه
 ابتکار عما و خالقیت .  4-8

ات ی ت وجود دارد، در آیریژه مدین دو واژه در علوم مختلف، به ویا  یکه برا  یف اصطالحیصرف نظر از تعار  
کر ر یز نسبت به این  یات اسالمیم و روایقرآن    آن،  قیمصاد  و   هاضرورت  ج،ینتا  و   آثار   و   هاشهین مفهوم، 
 شرح  گرچه  گرددیم  اشاره  آن  موارد  از   ییهان مجال به نمونهیدر ا  .دارد  وجود  یفراوان  اشارات  و   حاتیتصر
اهلل خالق »  .میکنیم  ی امطلب اشارهصل  ا  به  تنها  دارد،  یترشیب  فرصت  به   ازمندین  تر شیب  لیتفص  و 

، آ  ۀمبارک  ۀء« )سوریکل ش   هو»   ز  ی و شکوفا نمودن است. و ن  یوآورمفهوم ن  ۀ( دربردارند49  ۀفیشر  ۀیزمر
الحسن   یالبار اال سماء  له  ) سوریالمصور  آ  ۀمبارک  ۀ«   ، با   ی(بار24  ۀف یشر  ۀیحشر که  است  خالق  همان 
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آفر  یزیچ  ی و بدون مواد قبل  ینوآور یا »ده استیرا  و  آ  ۀ مبارک  ۀ السموات واالرض« )سور  عیبد .   ۀی بقره، 
کننده است،    یمعن  به  (110ۀفیشر  ۀی انعام، آ  ۀمبارک  ۀو سور  117  ۀفیشر خداوند موجودات نو را   یعنیابداع 

-گر پروردگار عالم همیاسماء د  نیچنهم  .ده استیو مثال آفرو بدون نقشه    یقبل  ۀنیشیبدون سابقه و پ 
،:  ونچ  ،ینوآور  مفهوم  و   معنا  متضمن،  فاتح،  فارق،  خالق،  باعث،  قابض،  ،یمنش  کاشف،  مبدء،  مصور
السموات و االرض   ی سئله من فیالرحمن؛ »  ۀمبارک  ۀ، سور29  ۀفیشر  ۀیآ  از   .اندآورنده  دی پد  ییشکوفا  و   جادیا

 خواهد  نشیآفر  در   تفّکر .  است  ینوآور  حال  در   وستهی پ  خداوند  که  شودیشان« استفاده م  یوم هو فیکل  
 . سازدیرهنمون م یمستمر اله یز ما را بر نوآوریآنان ن وستۀی پ ممات و  اتیح و  موجودات شد

از برنامهفعالیتالقیت و نوآوری داشتن در  بنابراین خ و الگو برداری  از تکرار  ها و راهکارهای  ها و پرهیز 
های موفقیت در این نوع مدیریت محسوب می شود و مدیر جهادی باید شخصی دیگران، یکی از مولفه

 خالق و هوشمند باشد و در راه رسیدن به اهداف خود از روش های خالقانه بهره بگیرد. 
 ماعیکارگروهی و مشارکت اجت . 4-9
، انرژ   لیبه دل  یگروه  تیفعال گرفتن افکار کنار هم قرار  ،   ها،یو توانمند  هایدر  باعث به وجود آمدن آثار

که از جمله آن؛ موجب تول ی دیبرکات مثبت و مف بوجود آمدن افکار  شه،یاند  تیتقو شتر،یفکر ب د یاست 
گون، همدل  ی ف یو ک  یکم  شیمنجر به افزا  تیو در نها  شودیافراد م  زهیانگ  تیو تقو  شتر یب  یو همراه  یگونا

ک  یگروه   تیمتعال بر فعال  یکه خدا  ییها دانیاز م  یکی  .شودی در امور م  دانیداشته است، م  دی همواره تا
  ها یستگیو شا  هایروند نادرست آن به سمت خوب  ر ییاصالح جامعه و تغ  یاز منکر برا  یامر به معروف و نه

گ  جهی نت  تواندیم  شتر یب  یگروه  یهاتی فعال  دان، یم  نیکه در ا   رایاست؛ ز  گر  و با   یروهبخش باشد؛ لذا ا
خواهد داشت. »َو   یشتریب  یگذار  ر یتاث   نیقیبرنامه منسجم و متحد به صورت هماهنگ باشد، به قطع و  

ّمَ 
ُ
نُکْم أ َلی اْلَخ   ْدُعوَن یَ   هْلَتُکن ّم  ُمُروَن یَ َو    ر  ْی إ  ُحوَن؛ با  ْنَهْوَن یَ ب اْلَمْعُروف  َو    أْ ْوَلئَک ُهُم اْلُمْفل 

ُ
از    د یَعن  اْلُمنَکر  َو أ

) از منکر کنند! و آنها همان رستگارانند.«  یو امر به معروف و نه  ،یو خوب  یکیدعوت به ن  یشما گروه  انیم
 (.3شریفه   هیآل عمران، آسوره مبارکه 

که از تک روی و حرکت  کار  در مدیریت جهادی سعی می شود  های انفرادی پرهیز شود و در مقابل بر 
کید بسیار می  شود.گروهی و مشترک تا

 توجه ویژه به محرومین و مستضعفین. 4-10



ک  یجهاد تیریبر اساس مد هیمردم پا یاسالم یحکمران   130     گام دوم انقالب  هیانیبر ب دیبا تا
رعا مفهوم  به  اجتماع  تیعدالت  امر  هر  دادن  قرار  و  است. عدالت قضا  یسرجا  یمساوات  به   ییخود 

رعا ب  تیمفهوم  و  انصاف، حق  قضا  یطرفیجانب  امور  پا  ییدر  است.  قضاوت  اظهار  هر   هیو  اساس  و 
 نظام   کی  یداریاست. تداوم و پا  ییعدالت قضا   یسازنهیو نهاد  ییحقوق قضا  تیبر رعا  یمبتن  یاجامعه

خوب، عدالت  یحکمران یهااز شاخص یکیهست. در واقع  ر یپذآن امکان ییبا عادالنه بودن نظام قضا 
ا  ییقضا در  قضا  نیاست.  عدالت  ابعاد  یمبتن  ییشاخص،  استقالل،   ت،یازجمله شفاف  یبر  صداقت، 
  یای. در دنباشدیم  یدارو مردم   یبه نسبت به تحوالت زمان  یریپذانعطاف  ،ییو پاسخگو  ییگراقانون

امروز اند  یکی  یمدرن  نهادها   ی هاشهیاز  با  رابطه  در  س  ییقضا  یمورداستفاده  اجتماع،   یها استیو 
 یساالر و مردم   یدموکراس  ت،ی)ع(، نماد عقالنی)ع( است. در اصل امام علیامام عل  یو حکومت  ییقضا
حکمت، درست   نیا  راسر . سباشدیالبالغه معصر مدرن است که سرچشمه معارف آن نهج   ییو قضا  ینید
رعا  یحکمران  دن،یشیاند اجتماع  تیعادالنه،  به  یحقوق  قضاوت  مو  عباسی، باشدیحق  و  )عشایری 

1395 :117)  . 
گروههای هدف و مرجع  محرومان و مستضعفان جامعه به عنوان اقشار آسیب پذیر و نیازمند جزء اولین 

کردن امکانات رفاهی    در خدمت رسانی محسوب می شوند. و برابر با توانمند سازی این اقشار و فراهم 
جهت برقررای عدالت   ر د  سایر اقشار جامعه برای مستضعفان و محرومان جز اهداف اولیه مدیریت جهای

  (.87: 1386 ،یتاج آبادو  یشعبان )شوداجتماعی محسوب می
نکته که هم  یاساس  یدو  بود  بزرگوار  امام  نکته، سرما  ن یدر حرکت  ا  یهیدو  و   نیارزشمند  بود  انقالب 
ا   نیا  یکیهست:   که هدف  ا  نیاست  ا   کهنیانقالب، اسالم است. دوم  ا  نیسربازان  و لشکر   نی انقالب 

 ( 03/1377/ 14ای، )امام خامنه قشر جوانند نیانقالب، مستضعفان و پابرهنگان و همچن
 پرهیز از فساد و مراقبت از انحراف . 4-11

است.    یو اجتماع  یفرد  ،یو معنو  یانسان در ابعاد مختلف ماد  تیو هدا  تیترب  ان،یهدف اد  نیمهمتر 
گ رایز  و فزون  ی. خودخواهدیرا نخواهند چش یگاه طعم سعادت واقع چیه یاز وح  یریانسان بدون بهره 

گون مبتن  یرهایتفس  ز یو ن  یآدم  ر یاشباع ناپذ  یطلب  یو سرگردان   ر یتحجز    یو هوس، ره آورد  یبر هو  ی گونا
 یها شرفتیبا وجود پ  لیدل  نی. به همآوردیبه ارمغان نم  اتیو ح  یتعصب و تحّجر در شناخت زندگ   ای

 اند. بهره مند نشده یو تکامل در مدارج معنو تیجوامع از امن ،یماد یفراوان تکنولوژ 
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ک دستی مدیران و مسئوالن یک اصل مهم و حیاتی است و عامل تداوم و بقای  در مدیریت جهادی پا

 ؛عدالت و مبارزه با فساد دارند که: »معظم له در این بیانیه بیان می این نوع مدیریت محسوب می شود.
گر  نیچرک یتوده ،یاسی و س یو اخالق ی. فساد اقتصادگرندیکدیدو الزم و ملزوم  نیا کشورها و نظامها و ا

 ی نظام ی برا نیآنها است؛ و ا تّی زننده به مشروعو ضربه رانگر یو یحکومتها عارض شود، زلزله یدر بدنه
جمهور ن  یاسالم  یچون  مشروع  راتر ف  یتّی مشروع  ازمندیکه  مبنائ  یتهاّی از  و  مقبول  تر یمرسوم   تّی از 

در   یحّت  است،یمال و مقام و ر  ینظامها است. وسوسه گر یاز د تر یانیو بن تر یجّد  ار یاست، بس یاجتماع
کسانالّسالمهی)عل  ن یالمؤمنر یحکومت خود حضرت ام  یعنی  خیحکومت تار   نیتریَعَلو را لغزاند، پس   ی( 

ا ُبروز  که روز  یاسالم  یدر جمهور   دیتهد  نیخطر  انقالب   یو مسئوالنش مسابقه  رانیمد   یهم  و   یزهد 
 نیزبیت   یگاهکارآمد با ن  یکه دستگاه  کندیم  جابیا  نیو ا  ست؛ینبوده و ن  دیهرگز بع  دادند، یم  یستیز ساده
کند،    یواقع  ی معناگانه حضور دائم داشته باشد و بهسه  یقاطع در قوا  ی و رفتار در   ژهیبوبا فساد مبارزه 

 سهیدر مقا  یاسالم  یکارگزاران حکومت جمهور  انینسبت فساد در م  البّته  .یحکومت  یهادرون دستگاه
کمتر است  یطاغوت که سرتاپا فساد و فسادپرور بود، بس  میو بخصوص با رژ  گر ید یاز کشورها  یاریبا بس

قابل قبول   ر یآنچه هست غ  یحّت   یاند، ول نظام غالبا  سالمت خود را نگاه داشته  نیو بحمداهلل مأموران ا 
 یاسالم  یمقامات حکومت جمهور یهمه  تّی شرط مشروع  یبدانند که طهارت اقتصاد  د یاست. همه با
کمک   باره نیو از خداوند درا   زندیحرام بگر  ی حرص برحذر باشند و از لقمه  طان  یاز ش  د یاست. همه با

 یریشگیپ دفسا  ینطفه  لیاز تشک  ت،ّی و حّساس  تّی با قاطع  دیبا  یو دولت  ینظارت  یهابخواهند و دستگاه
کنند. ا  ، و من  مانیباا  ییانسانها  ازمندیمبارزه ن  نیو با رشد آن مبارزه  ک و   یستانبا د  الّطبععیو جهادگر پا

 ی اسالم   یکه نظام جمهور  ی اجانبهاست از تالش همه  ی مبارزه بخش اثرگذار  نیاست. ا  ینوران  ییدلها
کار برد.  دیبا است و در   یاله  یبعثتها  یهمه  یهّی اّول  یدر صدر هدفها  عدالت  در راه استقرار عدالت به 

جا  یدارا  ز ین  یاسالم  یجمهور و  شأن  ا  گاهیهمان  همه  یاکلمه  ن،یاست؛  در  و   یمقّدس  زمانها 
 ینخواهد شد ول  ّسر ی)ارواحنافداه( م عصر ّی صورت کامل، جز در حکومت حضرت ولاست و به هان یسرزم
و    ،یصورت نسببه فر  همههمه جا  و  بو  یبر عهده   یاضهیوقت ممکن  و قدرتمندان    ژهیهمه  کمان  حا

گامها نیدر ا  رانیا  یاسالم یاست. جمهور که قبال  بدان اشاره یبلند یراه  کوتاه رفت؛  یا برداشته است 
گ  یشتریب  یکارها  دیآن با  حیو تشر  حیو البّته در توض گونه  یو توطئه  ردیصورت  و الاقل سکوت   یینما واژ



ک  یجهاد تیریبر اساس مد هیمردم پا یاسالم یحکمران   132     گام دوم انقالب  هیانیبر ب دیبا تا
پ برنامه  یسازنهانو  کنون  ا خنث  یجّد   یکه  است،  انقالب  خامنهگردد  یدشمنان  ای، .«)امام 
22/11/1397 ) 
،یب  تیبا شفاف   دی با  آلدهیا  دولت  اینکه  یریگجهینت مسئله کاهش فساد را در سطح جامعه دنبال کند    شتر

 . (310: 1397)نرگسیان و همکاران،  خواهد شد  یافتنیو اعتماد شهروندان دست  تیو با تحقق آن، رضا
کیفیت و قانونمندی. 4-12  توجه به 

های یک مدیر جهادی رعایت قانون و خارج نشدن از مرزها و خط قرمزهای قانونی باید سرلوحه فعالیت 
   باشد و همیشه رعایت و احترام قانون را از یاد نبرد.
کید بر سه شاخصه   فرمایند: می  با دشمن   یمرزبند  ،یروابط خارج  ،یعزت ملفرماندهی معظم کل قوا با تا

 ،یجهان ی. صحنهاندیالمللنیاز اصل  »عّزت، حکمت، و مصلحت« در روابط ب ییهاهر سه، شاخه نیا»
 یاسالم  یدارینهضت ب  دیظهورند: تحّرک جد  یدر آستانه  ای  افتهیاست که تحّقق    ییهادهیامروز شاهد پد
  یدر منطقه  کایآمر  یهااستیشکست س  سم؛یونیو صه  کایآمر  یسلطه  بر مقاومت در برا  یبر اساس الگو

آس زم  ایغرب  قدرتمندانه  ر یگن یو  حضور  گسترش  منطقه؛  در  آنها  خائن  همکاران   یاس یس  یشدن 
از مظاهر عّزت   یبخش  نهایا  آن در سراسر جهان سلطه.  عیو بازتاب وس  ای در غرب آس  یاسالم  یجمهور
. سردمداران نظام آمدی نمبه دست  یجهاد رانیاست که جز با شجاعت و حکمت مد یاسالم یجمهور

نگرانند؛ پ فر  یشنهادهایسلطه  ا  بیآنها عموما  شامل  امروز مّلت  و دروغ است.  بر   عالوه  رانیو خدعه 
دولتها  ی تعداد  کار،تیجنا  یکایآمر ن  ییاروپا  یاز  غ  گر عهخد  ز یرا  م  ر یو  اعتماد  دولت داندیقابل   .

کند؛ از ارزشها یمرزبند دیبا یاسالم یجمهور گام   کیخود،  یو ملّ  یانقالب یخود را با آنها با دّقت حفظ 
کشور و مّلت خود را در نظر  پوچ آنان نهراسد؛ و در همه  یدها ینکند؛ از تهد  ینینشهم عقب حال، عّزت 

حل  مشکالت قابل حّل خود را با آنان ،یو البّته از موضع انقالب  انهیجوو مصلحت  مانه یداشته باشد و حک
کره با آن جز ز   ستیمتصّور ن  یمشکل  چیحّل ه  کایکند. در مورد آمر  یمحصول   یو معنو  یماّد   انیو مذا
 ( 22/11/1397ای،  .«)امام خامنهنخواهد داشت

اند  فرمودهبرای رسیدن به یک حکمرانی اسالمی خوب  ایشان در بیانات دیگری در مورد مدیریت جهادی  
 که: 
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 شود نمی  حساسیتبی  و   آلودهخواب  احیانا    و   عادی  حرکت  با.  رفت  پیش   شودنمی   عادی  حرکت  با .1

  کارها  این  برای  جهادی  مدیریت  و   جهادی  تحرک.  است  الزم  جهادی  همت  یک.  داد  انجام  را  بزرگ  کارهای 
مجاهدانه قدرت باشد، هم با برنامه باشد و هم  پر  هم  باشد،   علمی  هم  شود،می  که  حرکتی  باید.  است  الزم

 باشد.
ــت الزم جـهادى ىروحـیه  .2    وارد جـهادى  ىروحـیه ـبا ـکه ـجایی هر  در   امروز   ـتا  انقالب اول از  ـما مـلت.  اســـ

ــده،  مـیدان ــازـندگی در   دـیدیم، مـقدس  دـفاع در   ـما را  این.  رفـته  پیش  شـــ  علمی حرـکت در   دـیدیم،  جـهادســـ
گر .  کنیممی مشاهده داریم گون، روحیهما در بخش ا گونا کار را براى هاى  ى جهادى داشته باشیم، یعنی 

عنوان اســـقاط تکلیف(، بالشـــک این ناپذیر انجام دهیم )نه فقط بهصـــورت خســـتگیخدا، با جدیت و به
 .حرکت پیش خواهد رفت

آرمــان3  کوچــک را بزرگ نــدیــدن،  کردن، موانع  کــار جهــادى یعنی از موانع عبور  را فرا.  موش نکردن، هــا 
کار جهادى اســـت. کار را باید جهادى انجام داد تا ان ؛ این  کار اءاهلل شـــجهت را فراموش نکردن، شـــوق به 

 (77:  1390،یفراهان یواشقان.)خوبی انجام بگیردخدمت به
  و ارایه پیشنهادات نتیجه گیری-5

طور خاص که به  تیریمد  هایوهیاز ش  یکیدفاع مقدس،    هایدر سال  ژهیبه و  ،یپس از انقالب اسالم
رهبر معظم  مقام  توجه  »مدیالعال)مدظلهیمورد  است،  گرفته  قرار  مد  «یجهاد  تیری(  دارد.   تیرینام 

تعال  یجهاد از  بهره  یاسالم  میبرگرفته  انرژ   یرگیو  توانمند   یاز  انسان  یو  تک  یمنابع  با  که  بر   ه یاست 
و   یبرخاسته از تفّکر بوم  یدر واقع سبک  یجهاد  تیری. مدردیگیصورت م  معنوی  اعتقادات  و   هاارزش

  یدی دفاع مقدس در ظاهر تهد  است.  رانیا  یاسالم  یجمهور  یو اجتماع  یفرهنگ  اتیمتناسب با مقتض
به انقالب  دشمنان  که  پبود  با  اما  دهند  قرار  تنگنا  در  را  کشور  بتوانند  آن  فرهنگ   شیواسطه  گرفتن 

کشور توانست در زم  یبرا  کشور در ابعاد مختلف فراهم شد.  ییشکوفا   یبرا  یانهیمقاومت، زم  ۀن یمثال 
کشور به   یابیموجب دست  ر یمس  نیهم  یبرسد و ط  ییدفاع به خودکفا  یبرا  از یموردن  حاتیساخت تسل

 یالملل نیو علوم تنها در انحصار چند قدرت ب  هایفناور  نیشد که ا  یا شرفتهیو علوم پ  نینو  یها یفناور
هم م  نیبود.  بنشان  تواندی امر  موضوع  دو  ااشددهنده  اول؛  به   تیمحدود  لیتبد   یچگونگ  نکهی. 
که خود راهبرد  دیتهد  لیتبد  یعنی  ییشکوفا  و اشاعه است، عمال  به منصه   یریقابل الگوگ  یبه فرصت 
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امتداد   دوم؛  درآمد،  کسب   یآزاد  افتنیظهور  استقالل  شراو  در  انقالب  در  جنگ   یمیتحر  طیشده 

 ل ی ن  یموضوع برا  نیاز ا  یریگبا بهره   تواندیخود م  یسالگدر گذر از چهل  ز ی. انقالب نافتیتازه    یدرخشش
انقالب   ندهیآ  یاز دفاع مقدس برا  یریکه قابل الگوگ  یگرید  موضوع  به اهداف مقدس خود استفاده کند.

  ن یا یای گو  ی جنگ تحمل  ی هااست، بحث اعتماد و اتکا به جوانان مؤمن و دانا است. مرور خاطرات سال
قر که  است  فرماندهبه   بیامر  جوانان  یاتفاق  دست  به  دل  نیمتد  یجنگ  شد  ر یو  در   انجام  اغلب  که 

ک  خود  یزندگ  هیاول   یهادهه پا به  توجه  با  جوانان  پو  نت،یط  ی بودند.  ذهن  فعال   ای شجاعت،  تفکر  و 
کشند و انقالب را از ا  گذر دهند. به   ر یخط  تیالعبور و وضعگردنه صعب  نیتوانستند بار دفاع را بر دوش 

امروز  نانو دوباره به جوا  ردیبها بهره گتجربه گران  نیاز ا   تواند یم  ز یانقالب در گام دوم خود ن  رسدی نظر م
که به فرموده مقام معظم رهبر کند و با سپردن سکان   یخود  گذشته جلوتر هستند، اعتماد  از جوانان 

( به دست جوانان، سرعت پو حکمرانی کشور انقالب    ش یرا افزا  شرفتی)تحت نظارت افراد باتجربه و دلسوز
 دهد.
د  هشت مقدس  دفاع  مدسال  عرصه  ام   تیریر  فرهنگ  دو  )قوا  یدواریکشور  داخل  و یخود  یبه   )
مختلف   یهادر عرصه  تیخالق  جادی دو مفهوم باعث ا  نیا  یرا اشاعه داد. گسترش مواز  گانهیاز ب  یدیناام
اجتماع  یاسیس  ،یفرهنگ  ،ینظام  ،یعلم ا  یو  آ  نیشد.  در  آ  ندهینگاه   یاقتصاد  ندهیانقالب خصوصا  

انقالب   یهااز دغدغه  یکی  همواره  داشته باشد.  ییبسزا  ر یتأث   تواندیاست(، م   یانقالب )که بحث مهم
ا   یاست. دفاع مقدس، مصداق  ی با استکبار جهان  ییارویپرافتخار خود رو  ر یدر ادامه مس  یاسالم  ن ی از 
ا  یدر عرصه نظام  ییارویرو که عناصر  در آن بود. امروز به برکت   یروزیپ  یو مقاومت، رمز اصل  مانیبود 
است.    یو فرهنگ  یاقتصاد  یهااغلب در عرصه  شمنانبا د  یمواجه انقالب اسالم  ،ینظام  یهاشرفتیپ

ا گرچه  گ  یشتریب  یها یدگیچ یمراتب پبه  هانهیزم  نیا الگو  با  اما  بار   یریدارند  از تجارب دفاع مقدس، 
در   ی گفتمان ساز  ،یروزیرمز پ  ن یشرط استفاده از ا  کن یگذشته را تکرار کرد ول  یهاتیموفق  توان ی م  گر ید

کثر  ستیبای م  باب مفهوم مقاومت است.  گفتمان مقاومت و تب  جادیبه ا  یبا تالش حدا گسترش   نیی و 
مفهوم در ذهن و جان   ن یا  ی ساز  یمسلمان به درون  ی هاملت  نیآن در ب  یو چگونگ  ییچرا  ،یستیچ

سالمسلمانان   تجارب  طبق  تحم  یهاپرداخت.  چ  یلیجنگ  مقاومت،  عزتمند  یزیسرانجام    یجز 
 فرهنگ   جهان بدل شود.  نیمردم کشور و تمام مسلمانان و مستضعف  ی قلببه باور    دیبا  نینخواهد بود و ا
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کار و تالش، تحقق وعده  ، که توکل به پروردگار کرد   یروزیدارد. پ  یرا در پ  یاله  ی هادفاع مقدس ثابت 

حس اتکا به خداوند و    یمتخاصم به نوع  یروهاین  یسراسر  یهادر دفاع مقدس در مقابل هجمه  رانیا
هم   تواندی م  ز ی هم نم  نیاداد و    شیمنطقه و جهان افزا  نینفس را در آحاد مسلمانان و مستضعفاعتمادبه

آن موجبات  یایو اح   یادآوریو هم با    ردیقرار گ  یبردارانقالب مورد بهره  نده یآ یکارا برا  یاعنوان تجربهبه
گردد. یدلگرم  یدر امر مهم و حساس ینمونه بارز مردم نهاد یلی جنگ تحم یهاسال  نسل جوان فراهم 

 ی برا  یناب  دهیا  نیمستضعف  جیدر قالب بس  یمردم  یهاگروه  یریگاست. شکل  یهمچون مسائل نظام
و متحدان آن بود.    یدر مقابل دشمن بعث  ران یا یاسالم  یاز کشور و نظام مقدس جمهور  انتیحفظ و ص

آ  یانسان   یروین  یریکارگبه  وهیش  نیا و  ن  ندهیدر مسائل امروز  برا   یراهکار  تواندی م  ز یانقالب   ی مناسب 
کثر  یمندبهره  ن  یحدا در    یانسان  یرویاز  از    ی کی  یحکمران  همچنین   باشد.  نیروهای مسلحبخصوص 
کس  یجوامع بشر  ی ازهای ن  نیتریاساس که ضرورت آن بر    ی. البته، اختالف نظرهاستین  دهیپوش  یاست 
ک  یجد کم و    یحوزه، اجرا  نیپردازان ا  هیاغلب نظر  یاصل  یحال دغدغه  نیآن وجود دارد، با ا  فیدر 

ضمن  یهر کشور یاساس انوناست. ق تینظم و امن یو برقرار یاز استبداد، خودکامگ یریعدالت و جلوگ
، سلسله مراتب، جا  ،یاصول اساس  فیتعر  نیو تضم  نییدولت، به تع  یاسیو حدود قدرت س  گاهیساختار

تنظ و  شهروندان  م  میحقوق  قدرت  حکمرانپردازدیروابط  جد  ی.  گفتمان  با   یدی خوب  که  است 
قانونمند   ییها مؤلفه مسئول  ،یمانند  اثربخشیشفاف  ،ییپاسخگو  ،یرپذیتیمشارکت،  کارا   یت،   یی و 
گرفته است. ر یاخ   یهاکه در سال شودی م  فیتعر  مورد توجه قرار 

برای تحقق  و پیشنهادات   کید  با  جهادی  مدیریت  اساس  بر   پایه  مردم  اسالمی  حکمرانیراهبردی   بر   تا
 شامل:   انقالب دوم گام بیانیه
 ؛ کشور مردم افزایش روحیه انقالبی در  -1
 ؛ مردمی ها و سطوحجهش و جهاد علمی در تمام حوزه -2
 ؛ برای عموم جامعه عدم ترس و امیدواری به آینده -3
 توانیم« بخصوص در صنعت تجهیزات نظامی و عدم وابستگی؛ اعتقاد راسخ به جمله »ما می -4
برای گرفتن مسئولیتهای آتی با  کشور   آموزی و کسب مهارتهای علمی و عملی جوانان در  تجربه -5

 ؛پایه مردم اسالمی حکمرانیو  و مدیران حمایت همه جانبه فرماندهان و مسئولین
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 و ماخذ  منابع
 . قران کریم .1
 .  نهج البالغه امام علی)ع(،  . 2
گام دوم  (،  1397ای، سید علی، ) امام خامنه .3 ، تهران: دفتر نشر آثار مقام معظم  انقالببیانیه 

 رهبری.
4. ، ؛  علی  هدایت نژاد،  صمد؛  رحیمی سوره،  محسن؛  ابراهیم پور (،  1386)  حمید،  ،یطاهر  اصغر

  ی خدمات تکنولوژ  دفتر  یآموزش کشاورز نشر  ،یها مدیریت جهادمجموعه مقاالت برگزیده
 آموزش.

عل  ، زرگرزاده  ،اصغر   ی،افتخار  . 5  ت یر یمد  یهامؤلفه  ،(1397)ی،مهد  ی،ریشمش  ی،محمد 
ب  یجهاد خامنه  انات یدر  مد  ،(ی العال)مدظله یاامام  ، (70)18  ی،نظام  تیریفصلنامه 

 . 87-53 صفحات
 فصلنامه ،  مطلوب  یدر حکمران  ینقش اخالق اسالم(،  1397، )  نیحس  ،جنت مکان   ییآقا . 6

 .1397تابستان  ، 32شماره  هینشرپژوهشهای اخالق، 
؛آهنگران،   .7 با تمرکز بر   ران،یا  یاسیخوب با فرهنگ س  یحکمران   یسنجارتباط (،  1397)  جعفر

 . 24شماره  ، یدولت  یها  سازمان تیریمد مجله  ، ران یدر ا عهیش یاسیفرهنگ س
 سرمایه   و   عمومی  اعتماد  پایه  بر   خوب  حکمرانی  نظریه  بررسی(،  1400)شهرزاد  ،احمدی .8

  .44حسابداری و مدیریت، شماره ، تهران: چشم انداز اجتماعی
با اعمال    رانیا  یاسالم  یارتش جمهور   یهانامهنییآ  نی تدو  (،1398، )رضا  دیس  ،  پرواس .9

 تخصصی دافوس آجا. -، تهران: همایش علمییجهاد تیر یمد
آذر  ،یهرات  ؛یقاسمعل  ،یعباس؛ جمال  ان،یرگست . 10 )ن یحس  ،یمسعود؛  ارتباط    یررسب ،  (1397، 

)دانشگاه یدولت تیریمد مجله، شهروندان تی و رضا تیشفاف نیفساد و اعتماد در رابطه ب
 .  2شماره  -دوره دهم ، تهران(
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دگاه یاز د  یعت اسالمیاحکام شر   یریانعطاف پذ(،  1391دهقان، بمانعلی، غالمیان، محسن، ) .11

کر  ، صفحات  2صدق، شماره  ، تهران: نشریه لسان  )مبحث عبادات(  یث نبویم و احادیقرآن 
29-54. 

  و  اسالمی  حکمرانی  اساسی  های  شاخص  و  ها  مولفه  تبیین  و   طراحی(،  1399)حسن  ،رضایی .12
  ، تهران: مرکز مطالعات استراتژیک. معیار  دولت

گیها(،  1386رضا،)  ،یتاج آباد  سمیه؛  شعبانی، . 13 ازدیدگاه امام   یفرهنگ جهاد  یمحورها و ویژ
 . یمقاالت مدیریت جهاد، مجموعه (ره)خمینی 

سازمانی براى   ق فرهنگ جهادى با فرهنگیتلف،  (1388)  اله،اله و قاسمی لطفصادقی فتح .14
اندازى   جهادیراه  سازمانی  )فرهنگ  نو  ساختار  مد  (،یك  مقاالت  مجموعه  ت  یریتهران: 
 جهادى

اند  ییعدالت قضا  ییاجرا  سمیمکان(،  1397، )الهام  ،یطاها؛ عباس  ،یریعشا .15 امام   شهیدر 
کیعل  . 1شماره  ،دوره اول ی،اسالم  یحقوق عموم مجله، یاسالم یبر حکمران  دی)ع( با تا

  رفاه   در   خوب  حکمرانی  کیفیت  نقش  مطالعه(،  1400)اقباله  ،عزیزخانی  ؛سیدعیسی  ،  پور   کریم . 16
  . 51، تهران: مطالعات جامعه شناسی، شماره عمومی

  محور لت یفض  یهاسازمان  یابیارز   یالگو  یارائه   ،(1397)  ،دیسع  ،فر   یحجاز  ،وبیا  ی،زیکهر .17
 . 85-50صفحات(, 72)18, ینظام تیریفصلنامه مد ،یو جهاد

نظام   در   خوب  اساسی  های  مولفه  بررسی(،  1400)محمدرضا  ،یوسفی  ؛مهسا  ،مجدزنگنه .18
   51، تهران: مجله تحقیقات حقوقی، شماره قضایی

، )  ،یمحمد . 19 تهران: ندای   ،آن  یشاخصها  و   یمدیریت جهاد  تبیین فرهنگ و (،  1388مظاهر
 . یمجموعه مقاالت مدیریت جهادالهی، 

؛  فروزش،  علی؛  زاده،  محمود .20 کبر ،   1388،)یمهد  ،یمرتضو  ا جهادی(  دفتر  مدیریت  نشر   ،
 .نماینده ولی فقیه
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بازدارند  یبررس  ،(1397)  ،اهللروح  ی،کوثر  ،دیمج  ،پور انیمختار  .21 روح  ۀعواما    یۀ استمرار 

-605  ، صفحات (4)5  ی،اجتماع  هیسرما  تیریمد  ، پ  از دوران دفاع مقدس  یجهاد  تیر یمد
627  . 

عل  ین قلیآر   ،یمهد  ،یمرتضو . 22  ، تغیر یمد  ،(1388)د اشرفییاصغر پور عزت، وحیپور ر و ییت 
 ت جهادى. یریمدمجموعه مقاالت فرهنگ و : ، تهراناز نظر تا عما یتحول فرهنگ سازمان

، فصلنامه علمی تحقیقاتی  مدیریت جهادیمعاونت اماد و پشتیبانی و تحقیقات صنعتی اجا،   .23
 ، تهران نشر اجا.1393و  1392، سالهای 61و  60و  59محقق، شماره 
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