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چکیده
هجااایا ه ای یر عراا ااا
رفتار جهاای یر قتتااای هوها هر قر دار یر فراسام قااتهر قااا گا الشااسمر تات
هختلف قتتاای قاا یر یا اا گذدت سش داای حض ر قشا هوها ب الا اهارقض ه ضا عاتر ق تالشا جهاای سهااهر جهاای
اا سیگر جهای علهر جهای فراسمر  ...ال یشب
یر حالر گ گد راا غرالر یرایی تحهش قلم غرالر الرق ت اع س اا قسی ه اب هعهب راالر الا تدرشح قلما
قاتهر  -قشرقسر پشدرفا الاتراا ال ب الرق تح ق ت اع ال هر گد ر رق فرقاب سه یسی .قلم قاتهر  -قشرقسر هایلر ق
اا ال هر جها پشدرفا تاال تحلشا قااا.
قر
ت اع قاا گ الا سور ت اع ال دش ض غرالر تاگشی الر ت قساشر اا
قاتوایض الهشس ق هساالع هلر ال هر الشاسجاهی الا قاتوایض ق ع ب هلر هر ت ق هشس اا
ع ب هلر هر ت قسی ال الهرض ر
ت اع ال هر رق فرقاب سه ی .ت اع ق گ الا ع ب هلر حاا د ی ت اع ق خ یهح ر هالتسر الر الا راا هلار تا هر
قاتهر شک هلا قاا.
هیشرشا جهای عسار گلشی یر تح ق قلم قاتهر پشدرفا قاا گ الی قشا هایشرشا سهار تا ق الا قلما قااتهر -
قشرقسر ت اع سائا دای .عساار جهاای یر تح اق ت ااع قشرقسار  -قااتهر سا عر ت ااع الایش قااا گا هسحاار الا قهاا
قااتهر قاااار ارق گا جهاای شیاار ق شفگار اااا تویار قاااتهر السااالر ر قشاااا قااتهر یر ق یراااا الهداا قاااا.
ااا قااا ق جسجاا گا جهاای
الرعی یر قلم غرالر الشدترش تاگشی الر جسال هاای ت ااع عایب ت جا الا ه لا قر
الخدر ق هعس شاا قها قاتهر قاا السااالرقش یر قلما ت ااع غرالار الا هاسسای یشمار ه لوا ااا ذاسار  -قر دار جااشر
سیقری

کلیدواژه :
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مدیریت جهادی:
هدته الر هسافع هلر قاا قشیض هیشرشا جهای س عر تاگتشاک الارق یااتشاالر الا هساافع هلار
قگر ع ب هلر هوه هر گت
گ اها قات ت قتتاای قاا هحا ب هر د ی .هیشرشا جهای شک شفگر هسحارال فری قاا گا هداته الرقحااا
ع تسشا قاا .ع تسشا قحاا سش یر تالب است الساب تغششر تجلر هر شاالی .ا ضلع قش هیشرشا ال دی شر قاا:
ضلع ق  :ع تسشا  /ضلع ی ب  :قحاا  /ضلع د ب :تغششر
عهیتا ال عهلیاری هاائ ال قجرقشار الرهار
هجیقس یر قیقرض قه ر گد ر
هیشرشا جهای هدته الر تت اا پشمر
گااااارییر قهاااااا یر قتتااااااای ه اااااا هتر قشااااا قشااااایض تهااااااهر جحاااااای جاهعااااا هااااایشرشا فاااااری رق سشااااا یر الرهااااار گشاااااری.
خایها فار ااالش
ااا هعسا
هیشرشا جهای هدته الر ی جسال ذاسر عشسر قاا گ جسالا ذاسار ج دااه قر
قجارق ع تسار یر
الرق تعالر الدرشا دای فاشر قااتعیقیاا الدار قااا جسالا عشسار ج الا ررقحار اشاااتمذقر
ح ض گارگری قاا.
عرقق تت اا عه هر هریب الرق یفاع ق گد ر س عر هایشرشا جهاای الا ی گا یر
تجرال جسم ادا اال قشرق
تهاهر عرا اا حاگب ال ی .الا قش تجرال هر ت ق گوا فراسم قتتاای قشرق الا هیشرشا جهای ر رشا ت ااع تارقر
هر گشری.
قالتیار حضرا قهاب (رض) سش سه س قعلر هیشرشا جهای ال ی .الا ای ر فرها حضرا قهااب یر تاارش  62خاریقی 8531
قسال ض قها اهشد یر احس ال یعا ا جااهاسر ج حضارا لالشاک گوتا الارق تارهشب خرقالار ر ااتااا تدای جهاای الا
ج ی ج ریسی.
ال هسه ر تح ق جرهاسها ج ال رگ قر یر اه احس اا قس تب
جهایگرق الا عدق ال الشا خیها ال هریب هالها
حض ر شافتسی .تجرال اا اها هضاعف جهای قتتاای ق شک ا تاگشی ه اب هعهب راالر الر قالعاای قتتااای ه اا هتر
ق ااااا یشماااار الشاااااسمر قشاااا ه ضاااا ع قاااااا گاااا هاااایشرشا جهااااای تاااااگتشیر یر خاااایها قتتاااااای ه ااااا هتر قاااااا.
االک راالر ه اب هعهب راالر ال عس ق سه س قعلر هیشرشا الشاسمر ع ب جای قشداا الا قعاتت قاات ت گدا ر قااا.
س سهایاا حی هتر یر هیشرشا جهای ال هرقتب الش ق یشمر قفرقی قاا .یر ع ب هلر الا تالالش هسافع هلر هداخ دای
گ س هریب یر سه یقر ت اع ق پائش ال الاال قااار قهاا یر هایشرشا جهاای س ا حی هاا یر قجرقشار گاری قتتااای
فراسم ه ا هتر ال هرقتب الشدتر قاا .یر قشسجا الاشی شاایج ر دای گا سهایااا حیا هتر دااه تا ق اا گاسا قااا .هجلا
ی لا ت ض تضائش یر قش اا الاشی تت اا هجیقس ق یر عرا تاس سمذقر قجرقشر تضائر یقدات الاداسی تاا التا ق
ال دب قسیق اا قتتاای ه ا هتر قهشی قر ال ی .یر رقالر سهایااا حیا هتر هاریب سشا الاشای گواا گا دااخ قشیاار هالساا
عهلشاااا تاارقر گشااری .الا قشا هعسااا هاایشرشا جهااای الاشاای اهاا یر رقاااتا تح ااق قاا هسااافع هلاار تاارقر گشااری .یر سااش
اها شر قهیا تح ق است ذگر دیض شعسر «تغششر» ج ی یقری .تغششر ال قش هعسااا گ ق قالاتمر ال یرجهیاا سوتر یر
اللسیهیا گاات د ی یر گ تاض هیا اایرقا سوتر الرق هاارف ه ری سشا قر گد ر قختاا شاالی یر هشاا هایا
هشس اا قتتاای سی هحا لر شا ال عالارتر قتتاای هسها سوا فرقاب د ی.
مولفه اقتصاد:

ه لوا اااا قتتاااای یر فضااا العاای ق جساام تحهشلاار ر ساای الا اااا قتتاااای ها ری ت جا اشااااتمذقرق گدا ر الا ی.
الا اا قتتاای گد ر ق ل شا ه لو قتتاای رق قشجاب هر گری .الا ر ی ال یا  8531ه لو قتتاای هعسااشر هتواا ا
الا الا اا قتتاای پشیق گری .هحرک اا الا اا قتتاای الا ق ل شا اا قتتااای  8531ااب هتواا ا الا ی .یر حاالر
عرقق عل جا ی ق ل شاا الا ااا قتتااای الا ی تحارشب ااا هالهاسا دا رق قهسشاا قتحایشا
گ عاه جسم قشرق
قر پا گسمرض جهرشیا عاه قالر ق ل شا قتتاای یر یا  8531قاا.
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سیت هه هتر یر ه لو اا قتتاای سش ت ج جی ه اب هعهب راالر ال الاتراا قتتاای ه ا هتر قاا گا قشا الااتراا
یر ساهمذقر اا اا قاتح قلم هارف حهاشا ق گار ارهاش قشرقسر اها هضاعف حهاا قتتاای فرقاب
دیض قاا.
اه سا گ گوت دی ه اب هعهب راالر یر یا  8531الا تاگشی الر قتتاای سی هحا لر گذر ق قتتااای تاک هحاا لر
اداایقراا ال ب رق هجیقس ا یسالااا سه ا یض قاااار قهااا قتعشااا قهاار قش ا ال ا ی گ ا یاااتمااها قجرقشاار یر رقاااتا تح ااق قش ا
قاترقتف گاب سیق جی الرسیقدت قسی.
یر قشسجااا گ هاال تهیشی شا فراا ال ی تحرشب قری قیالشاا اشاار -قتتاای قشرقسشا دی .سماار الا ر سایاا گذدات
الشاسمر قش ه ض ع قاا گ قشرقسشا یاا الاالشر یر هالار قا تحرشهر سوا یقرسی قتتاای ه ا هتر سه س ق الار ق قشا
هالار قا تحرشهر قاا.
قتتاای ه ا هتر رقاالری الرق گذر ق قتتاای تک هحا لر قاا .قتتاای ه ا هتر شاک رقاالاری قااا گا یر عاش تحلشا
هااائ قتتاااای الار تحلشا ااا فراسماار ااب قااات قر قاااا .رقاالاری قتتاااای ه اا هتر هتوااا ا ق سه سا اااا قتتاااای ج قی
قاهشا قتتاای ی لتر هارگاشاتر هر الادی.
قش قتتاای الر ه ا ب ااا س ا هاریب یر رخا قتتااای قاات قر قااا .یر قشا رخا هاریب الا خا ی خا ی شاک عساار
تایشرگاااااااذقر هحاااااااا ب هااااااار دااااااا سی گااااااا فعالشاااااااا جساااااااا یر اااااااار ب قتتااااااااای هلااااااار تاالااااااا تحلشااااااا قااااااااا.
قتتاای ه ا هتر الا ت ج ال جهعشا  33هشلش سر قشرق تااللشا تایشرگذقر هیالا الر ر سی هعایالا تیرا رق یقری .قش تااللشا
الا ت ج ال حض ر خش عهشهر ق قشرقسشا ارهاش یقر یر فرقا هر اا قشرق هرفشا اا ارهاش اا رق الهتر ق
خ ی س عر فرااا ااا قااا.
ار قتتاای یشمر فرقاب هر سهاشی .قعها تحرشب اا الا ت ج ال قش هشس ارهاش اا
الا ت ج ال قشسی جهعشا جا ق قشارق عهایتا تحااشلیریض شاک جهعشاا سخالا گارق قااار تح اق قتتااای ه اا هتر الاا داتاب
الشدتر پش خ قای رفا .قتتاای ه ا هتر یر سش ر سی الا قفا قش هیالاا دااخ ااا قتتااای یر هشاا هایا ه قجا
خ قای دی .قف قش ردی قتتاای ه ق س هیالا تجار الهرض ر الخ ت لشی قفا قش س ا هاریب گااا الخا ی لتار
یر هشا هیا ق خر جر اا قش قتتاای هحا ب هر د ی.
قتتاای ه ا هتر اه سا گا گوتا دای جهشا ض ق ق فراسام قتتااای قااا .یر قشا ااست سا عر اهاا شر الاش قتتااای
فراسم ج ی یقری .ی عسار گلشی هی سهر ه اب هعهب راالر یر اا جیشی شعسر «ع ب هلر» «هیشرشا جهای » هر
ت قسی یر دتاب گرفت قتتاای ه ا هتر س در تارشعر یقدت الادسی .قش ی عسار الا ت ج ال قاهشا گارقشر ج یر قتتااای
اشاار قشرق تاال ت ج قسی.

تحقق رفتار جهادی در اقتصاد نیازمند تحول در فرهنگ اقتصاد

تیاایرگرقشر قاات قر الادای
اا ی هحا ر اارهاش اااالر
هایقهر گ خااتماض فراسم قتتاای الر پاش هوااشهر اه
هیشرق قتتاای فایقر ال ج یات هعایالا الادسی جهای قتتاای ه ری سهار سهااب قااتهر تح اق پشایق سخ قاای
گاردسااا
گری .ال عالارا یشمر ارگاض هوااشب تعارشف اشااا اا ت قسش ااختاراا ض قالر هیشرشا قتتاای ح هح ر قتتاای
قشیار حرفر ال هشا ج ری پ هر ت ق ستشجا
ارهاش یقر تعرشف د ی سهر ت ق ق ت لشی یر ا الر پاش جهای قخت
گرفا گشوشا س ع فراسم حاگب الر قتتاای قاا گ هر ت قسی پذشرق هوه ب قر در جهای الادی شا سالادی .الر قش قاا یر
الا قاهشاا تارش هتغشار هحاا ب هار دا ی لاذق
الش هتغشراا سهاب اا اشاار فراسمر قتتاای فراسم قالر ترش
دی یاسیض جها یاسیض ال یشمر سهاب اا ق جهل قتتاای قاا.
الرق الر رفا جاهع قاتهر ق تحرشب تهیشیقا جسم قتتاای یده علش سهاب قاتهر الاشای قااترقتف قتتااای رق
ح هح ر قاترقتف جسم فراسمار الاا تعرشاف سهاائشب یر قشا اا را عراا قتتااای سشا اه ا عراا فراسام
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هاریب الا را ر ااحشح یرک سدایض
احس گار قر جسم هر الادی .الساالرقش قگر جسام قتتااای یداه ت اار هاائ لش
اش
رفااض الااالرفت تایرا هاای اه ا گدا راا فقپا
الادی قگر جهای قتتاای ارفا هعرا ف الا ردای هاای
فرض د ی هوه ب جهای قتتاای ق ه عسا قالر خ ی تهر دیض جهای یر هعسااشر الا گاار الاریض خ قاای دای گا الشداتر داالش
شک هااال قاا تا جسم یر فا جهای فرض اجه اج ب یده حتهر قاا یر ج ااحس یرگشار جالها حاق
الار الا اهیشمر یر حا ت اال ااتسی یر ا را یرک سش هائل ق قااا گا هار تا ق ق اها جحاای قااساف قتداار
قستهار یقدا گ یر عرا قتتاای تا هر دهایا فعالشا سهاشسی ت لشی ت شع هارف جاهع رق یر جها الرتر جاله
حق الر الار ال حرگا یرج رسی
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نتیجه گیری
ق شاک اا تجلار عسااار ه جا ی
قتتاای ه ا هتر تجلر تح ق قتتاای فراسم یر شک است هالتسر الر الا راا قر
یر تیرا هلر شک گد ر یر شک هحای یض جغرقفشااشر ق اا یشمار قااا .قشا قتتااای هتدای ق ی جسالا عشسار ذاسار
قاااااااا گاااااا الااااااا عاااااا ب هلاااااار هاااااایشرشا جهااااااای هاااااار تاااااا ق الاااااا اهااااااا شر قتتاااااااای فراساااااام پاااااار الااااااری.
قتتاای ه ا هتر تسها یر پرت فراسمر تح ق هر شاالی ق ااال تهیسر الاال ق داخ اا خیقالا ر هریب یقر قشیار
جهای الرخ ریقر هر الادی .قش داخ یر قتتاای فراسم قشرق ج ی یقری .تجرال جسم ادا اال ه االل الا تحرشب
هسهاا قلما
اا هالهاس ه شی قش قتعشا ال ی گا قرقئا قلما قشرقسار – قااتهر الایشلر هساااب الارق تح اق س ااا
غرالر قاا.
الا ت ج ال اسی دب قسایق  8111هار تا ق ق ررشاق عا ب هلار هایشرشا جهاای یر ااا  8535گااهر ههاب یر تح اق
تاگتشک هساااب یااتشاالر الا ااسی داب قسایق 8111
تیرا هسر ق قشرق الریقدا .س د رقض شک اال ه اب هعهب راالر
قاا.
العی فراسمر ه ضع قتتاای یر تح ق قش اسی حتر هههتر ق خ ی قتتاای قاا .ال قش جها تح ق اسی داب قسایق سشا هسای
هشس اا ذاسر قشها ال الا ر اااا الا ع ب هلر هر ت ق ال عهلشاتر سه ی قش الا راا جاه عه پ داسی.
پش
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