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 تبیین راهبردها و مولفه های مدیر و مدیریت جهادی در سازمانها

 نام و نام خانوادگي نویسنده : افشین برامكي

 تهران، ايران –دانشجو كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطالعات ، دانشكده مديريت و اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات 

 Baramakia@yahoo.comآدرس پست الكترونيكي : 

 طیبه بارونينام و نام خانوادگي نویسنده : 

 مركز تهران غرب، ايران – پيام نور، دانشكده مديريت و اقتصاد ، دانشگاه  كارشناسي حسابداري

 Tanabaran9@gmail.comآدرس پست الكترونيكي : 

 چكیده

دنياي پيرامون ما مرتبا در حال تغيير و نو شدن مي باشد و بازار كار و تجارت بسرعت در حال تغيير و تحول  و شتاب گرفتن است كه 

د . حال  راه رسيدن و هم پا شدن با پيشرفتهاي كنوني در همه اين موارد بنوعي وابسته به نحوه مديريت در سازمانهاي پيشرو مي باش

ت لذا نوعي مديري مي باشيم )تحريم و.. ( بحرانشرايط  مديريت بومي و قابل اجرا با توجه وضعيت كشور در جهت   مدليجهان تعريف 

ف ان ايراني  با عنوان مديريت جهادي تعريخود كفا و مبتني بر داشته ها و اتكا بر توانايي علمي و بكارگيري تكنولوژي بومي و توان جو

مديريت جهادي ابزاريست در جهت  هم افزايي منابع انساني و امكانت  يک سازمان ،در جهت تعيين اهداف سازمان و هم گام   مي گيرد.

 سازي آن با اهداف انقالب و منافع ملي است.

كار مي بخشد در نيت آن نهفته است .كار را با نهايت اخالص و  در مديريت جهادي كار نيز جهاديست مقدس ،و آنچه جامه تقدس به

به سرانجام رساندن بي هيچ چشم داشتي ،مدير جهادي از منيت تهي و خدمت به خلق را در جهت رضاي  منتهاي تالش خويش 

نمي گيرد و همواره خود و يک مدير جهادي هرگز تنها ،منافع و سود و زيان سازمان تحت امر خويش را در نظر  پروردگار مي بيند.

 سازمان و منابع تحت امر خويش را به صورت جزيي از يک كل كالن بنام منافع ملي در نظر مي گيرد.

 بخشي با دانش و تالش كسب مي شود،و همواره در جهت حفظ و تعالي آن ،بي هيچ خستگي تالش مي گردد.اثر در يک مدير جهادي 

 وري و نظريه پردازي استقبال و صد البته در اجراي اين تئوري نيز پيشقدم و خط شكن مي باشد.يک مديريت جهادي همواره از نوآدر

 کلمات کلیدی: 

 مديريت جهادي، اصول مديريت ،  اهداف سازماني، رهبري
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 مقدمه 

جان مبخشند و تحقق هدفها را دنياي ما ، دنياي سازمانهاست و گرداننده ي اين گردنه ، انسانها هستند . آنانند كه به كالبد سازمانها  

 (3131ميسر مي سازند.بدون انسان سازمان بي معني و مديريت امري موهوم است.)الواني و معمارزاده،

ن بكار بنديم و با ايرا با سالح علم و دانش توءامان  كمبود منابع و امكانات محدود ،ما را ناگزير و ناچار ساخته است كه مديريت جهادي 

 جهت تعالي سازمان خويش و اهداف بلند مدت و كوتاه مدت گام برداريم .در دو بال 

اجتناب كنيم. در اين راستا  بكارگيري  همواره از مديريت آزمون و خطا كه موجب اعمال هزينه هاي غير منطقي به سازمان مي گردد 

ويژگي هاي ديني و فرهنگي و بومي ملي كشور  اصول علمي مديريت و بومي سازي آن و تبديل مديريت نوين كه همزمان در برگيرنده

 پيشنهاد مي گردد.ما نيز باشد 

 مدیریت هزینه بر یا دانش محور؟

مديريتي كه مبتني بر آزمون وخطا باشد هيچ گاه قادر نيست كه يک سازمان را به اهداف بلند مدت خويش برساند چرا كه هر چند با 

مادي و انساني سازمان وليكن چون ازعلوم مرتبط با آن وحتي نحوه ايجاد انگيزش بين  تالش و كوشش جهادي سعي در انسجام امكانات

 كاركنان سازمان آشنايي ندارد ليكن ناخواسته چنين مديريتي موجب هدر رفت منابع و امكانات سازمان ميگردد .

 مدیریت دانش محور:

مديريت علمي لزوما ً مستلزم اختراع بزرگ و يا كشف حقايقي شگرف نيست ، ولي مسئله مهم تركيب عناصري است كه  (3331فايول )

در گذشته هم وجود داشته است . موضوع مهم جمع اوري اطالعات گذشته و تجزيه و تحليل و طبقه بندي انها به صورت اصول و موازين 

 (3131)خليلي شوريني، "علمي است 

دانش محور كار كنان سازمانش را چون يک خانواده مي بيند و همواره در جهت افزايش بهره وري آنان آموزشهاي مقتضي را مديريت 

فردي كه با اصول علمي مديريت سعي در اتخاذ تصميماتي با ريسک پايين و استفاده صحيح و بجا از آمار و .  شناسايي و ارائه مي نمايد

در رفتن امكانات را خواهد گرفت و انحراف از اهداف سازمان را بسرعت شناسايي و با رفع موانع پيشرويي علوم مربوطه به سرعت جلوي ه
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اركنان ك برطرف مي سازد. در اين حال يک مدير جهادي با بومي سازي ديني و فرهنگي اصول انگيزشي در بين كار كنان ، نحوه مديريت 

 بين كليه كاركنان را مد نظر قرار مي دهد.سازمان را در جهت ايجاد يک روحيه جهادي في ما

در واقع يک نكته كليدي و استراتژيک در مديريت جهادي ،ايجاد روحيه جهادي  در بين كاركنان و هنر استفاده از تخصص و نيروي كار 

 اعضاي سازمان در جهت نيل به اهداف سازماني مي باشد.

ايده هاي نو و مبتكرانه بلكه بعنوان يک نيروي متخصص و پرتالش در بزنگاه هاي  يک مدير جهادي نه تنها با نظريه پردازيهاي علمي و

 عملي بايد الگويي در بين اعضاي سازمان باشند.

چونان كه  فرماندهان مبتكر هشت سال دفاع مقدس  نه تنها در عرصه طراحي عمليات  و فرماندهي بلكه به كرات در صحنه هاي   

و با اين عمل روحيه  رزمندگان تحت امر را تقويت و همچنان درک صحنه عملياتي در راستاي طراحي   سخت عمليات حضور پيدا كرده

 . صحيح و  كم ريسک عمليتهاي آتي و آينده پيشرو

 توجه به اثر بخشي سازمان:

راتبي از اختيار و يک مدير جهادي توجه خويش را به اثر بخشي سازمان معطوف مي سازد و مسائلي چون تقسيم كار ايجاد سلسله م

 حيطه نظارت ، با ديدي وسيع وليكن بومي شده مي نگرد.

در يک مديريت جهادي با ايجاد رابطه صميميت و اعتماد في مابين اعضاي سازمان سعي گرديده اهداف كلي سازمان در راس هرم اهداف 

هيچ عذري ، اين اهداف را مغاير با اهداف شخصي خويش  قرار گيرد.  و با همراستا سازي و توجه به اهداف جزئي تر مورد توجه كاركنان

و اهداف كلي سازمان براي كليه اعضاء تبيين گردد و همچنين از كليه پرسنل نيز در جهت تدوين اهداف خورد تر سازمان استفاده  نبيند

اف سازمان و اهداف اعضاء ايجاد نگردد. گردد. و اينگونه در جهت دروني سازماني اهداف سازمان در بين اعضاء مغايرت و تزادي بين اهد

 بلعكس آنان تنها راه نيل به اهداف شخصي خود را در رسيدن به اهداف سازمان دنبال  كنند.

 تقسیم کار در مدیریت جهادی: 

ت و ،گذشمسلما بدون تقسيم كار در هر سازماني،آشفتگي نمايان مي شود . در مديريت جهادي تقسيم كار با توجه به روحيات جهادي 

 مهارتهاي فني و تخصصي افراد تايين ميگردد.
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 ساختارهاي اختيار در مديريت جهادي: 

در مديريت جهادي شايسته ساالري و لياقت افراد محور قرار گرفته  و با دروني سازي ارزشهاي چون انضباط و وجدان كاري و خود 

روش انجام كارها وتاكيد به حداقل سازي هزينه ها و ضايعات بصورت نظارتي سعي در خود كنترلي افراد شده است. نوآوري و ابداع در 

 .يک اصل محوري

 :انگیزش شغلي کارکنان در سازمانهای دولتي

نيروي كار ركن اصلي و بنياني تشكيل دهنده جامعه صنعتي است كه با تربيت صحيح و هدايت آن، مي توان جامعه اي هدفمند و محيط 

. جهت دست يافتن به اين مهم، وجود مديريتي توانا و آگاه نسبت به دانش مديريت و مسائل روز دنيا از كاري سالم را به وجود آورد

 .اهميت به سزايي برخوردار است

يكي از راهكارهاي مناسب در راه رسيدن به اهداف مطلوب سازماني، ايجاد انگيزش رواني در كاركنان جامعه صنعتي است. با توجه به 

اد انگيزش در محيط هاي كاري گوناگون و كاركنان متفاوت مي باشد، مديريت بايستي سياستهاي مديريتي خود را با اين نكته كه ايج

 (3131)مورهد و گريفين،.توجه به محيط كار و شناخت و آگاهي كامل از اوضاع موجود طراحي و اجرا نمايد

 انگیزش کارکنان و مدیران  و جایگاه آن در مدیریت جهادی:

در مديريت جهادي نيز به نيازهاي اساسي كاركنان توجه مي شود و ليكن به جنبه هاي مشترک ملي ،فرهنگي و اسالمي، در جهت 

دروني سازي ارزشهاي سازماني بهره زيادي خواهيم برد يعني همزمان با توجه خاص و ارزش دهي به پرسنل ، بايستي اهداف باالي 

ارزش در بين اعضاء پيدا كند . براي دستيبابي به اين اصل اهداف كلي سازمان بايستي همخواني  سازمان جايگاه مستحكمي بعنوان يک

 و هماهنگي با منافع ملي ، اجتماعي  و ديني پرسنل داشته باشد. در اينجا انگيزش در پرسنل بسطوح  باالي نيازها معطوف ميگردد. 

 رهبری و مدیریت جهادی :

بايد رهبري بشخصي سپرده گردد كه الگويي تمام عيار  از منظر ارزشي و تخصصي با روحيه جهادي باال در راستاي جهت دهي و  حتما

 هدايت به سوي اهداف عالي و استراتژيک بلند مدت با توجه به مقتضيات زمان و موقعيت باشد. 
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ش مضائف، استعدادها و توانايي هايي  از خود بروز دادند كه موجب ه جهادي و تالدر دين مبين اسالم كم نبودند مديراني كه با روحي 

شگفتي جهانيان گرديد. هرگاه مديري خدا شناس و خداترس با تالش در جهت رفع موانع و رسيدن به اهداف واالي سازماني در جهت 

 ا در اولويت خويش قرار دهند.بر مي انگيزد كه اهداف واالي سازمان ر رضاي خدا گام بر مي دارد ، تمام پرسنل خويش را

 مدیریت تغییر و نوآوری و مدیریت جهادی؟

در مديريت جهادي به جاي مقاومت در برابر تغييرات ،خود به استقبال از تغييرات مي رود و ليكن مهم بايد سنجيده و حساب شده عملي 

گردد و ليكن با روي گشاده به استقبال تغييرات و محل آنان مشخص گرددو تمام حاالت ممكن ديده شود،هزينه هاي تغيير برآورد 

 سودمند برود.

 يک مدير جهادي مشكالت را سدي در برابر موفقيت نمي بيند بلكه سكويي براي رسيدن به موفقيت مي بيند .

 :مدیریت جهادی و انظباط

هاي موجود موجب ناديده گرفته شدن هيچ كاري بدون نظم و انظباط به سرانجام مطلوبي نخواهد رسيدو يا حداقل آشفتگي  "مسلما

 نتايج مثبت و سودمند يک سازمان خواهد شد.

در حين رفاقت و صميميت در بين اعضاء سازمان ،يک مدير جهادي سعي در ايجاد توافقات رسمي و يا غير رسمي و ايجاد اصول كلي 

را تشويق و ترغيب در جهت رعايت انظباط يگر پرسنل مورد قبول اعضاء مي نمايدو خود نيز با رعايت تمامي اصول ،داشتن انظباط ،د

 مي نمايد.

 مدیریت جهادی و روحیه گروهي :

در مديريت جهادي كار تيمي از اهميت بسزايي برخوردار است. هم افزايي حاصل از كار تيمي به جاي كار فردي و ديدن گروه به جاي 

 فرد ،از نكات كليدي در مديريت جهادي مي باشد.

ي با تبين اهداف گروه و ترغيب اعضاء براي همكاري و ديدن كل به جاي جزء ،به پرسنل خود براي انجام كار تيمي و روحيه مدير جهاد

 ي گروهي اطمينان مي دهد.
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 اصول مدیریت علمي و جهادی:

الزمه يک مديريت جهادي ايجاد يک انقالب فكري در مديريت و منابع انساني است.  دريک مديريت جهادي همه كس و همه چيز طبق 

اصول علمي و تدوين شده بايستي گام بردارد. مديريت جهادي نه تنها به معناي بي برنامگي و بي نظمي نيست بلكه دقيقا بدليل داشتن 

آنان از خويي استبدادي مبرا باشند و از اصول علمي مديريت پيروي كنند تا از به هدر دادن منابه محدود و  روحيه جهادي مديران بايد

 ارزشمند سازمان جلوگيري گردد و دقيقا نقطه شروع حركت ، مسير حركت و مقصد مشخص و معين باشد.

ول علمي مشخص ، ريسكهاي شناسايي شده و آسيب مديريت جهادي هر چند به استقبال نوآوري مي رود وليكن اين نوع آوري با اص

گشته و راهكارهاي علمي و عملي تعيين وآزمايش گشته شناسايي و سپس با جديدت و تالش مضاعف و خستگي ناپذير در جهت نيل 

 به اهداف سازماني گام بر مي دارد.

تارهاي خارج از برنامه پرسنل و مديريت جلوگيري در اصول علمي مديريت جهادي راه كارها و اصول تدوين شده است و اينگون از رف

شده و روحيه جهادي و تيمي در گروه تقويت مي گردد. اينجاست كه برنامه ريزي دقيق موجب عدم دوباره كاري و سردرگمي هاي 

 هزينه بر مي شود وهم افزايي حاصل از كار گروهي خود را آشكار مي سازد.

 مدیریت جهادی و اداره کردن:

 ريت جهادي اصول اصلي در جهت اداره صحيح و كارآمد وجود دارد .در مدي

: كه مشخص كننده هدف و ماموريت ايجاد يک سازمان است و نتنها يک مدير جهادي خود بايد مقصد را خوب  اصل هدف -3

د و سازمان واقف باشنبشناسد بلكه تمامي پرسنل نيز بايد به هدف و ماموريت سازمان خويش در جهت رسيدن به هدف اصلي و ايجابي 

 نقش خود را در جهت رسيدن به مقصود فوق به خوبي درک كنند و برنامه هاي عملي خود را با درک اين مهم مشخص نمايند.

دريک مديريت جهادي كه اصل و پايه ايجادش بر اصل تخصص بنا شده است هرگروه تخصصي وضيفه  اصل تخصص: -2

وليكن موقعيت وجودي خود را در كل سازمان به خوبي درک ميكند و در عين تمركز  مشخص خويش را مستقال به عهده گرفته است

به انجام هرچه بهتر مسئوليت واگذار شده تمام تالش خود را در جهت همكاري با ديگر اعضاي گروه و حتي گروه هاي ديگر سازمان 

 اعمال مي نمايد.
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زماندهي در يک سازمان دارد. كه وظيفه اصلي يک مدير جهادي : اين اصل كه ارتباط تناگتنگي با فرآيند سااصل هماهنگي -1 

هم افزايي و روحيه  تدوين صحيح و دقيق ماموريت اعضاء مي باشد بطوري كه هماهنگي حاصل بين بخشهاي سازمان باعث ايجاد

 همكاري بين تمام بخشهاي سازمان گردد.

: اين اصل مهمترين اصل در مديريت جهادي است كه در واقع مسئوليت پذيري يک مدير جهادي از اصول و اصل مسئولیت -4

اعتقادات ايماني و مذهبي نشات گرفته و با منافع سازماني و ملي مدير جهادي گره خورده است . بارز ترين تفاوت ديگر مديريتها در 

 ران و پرسنل در قبال سازمان، فراتر از يک مسئوليت سازماني است.جهان با يک مدير جهاتي را در مسئوليت پذيري مدي

 تمام شغل ها با وظيفه ها و ارتباط هايشان به وضوح تعريف شده باشد. اصل تعریف : -5

 

 دی:انقش گروه در مدیریت جه

ري ميگردد. با تشكيل گروه و : پيامد مستقيم نياز سازمان به تفكيک خود ، باعث ايجاد گروه هاي كالزوم ایجاد گروه های کار -الف

تفكيک باعث شكستن سازمان به وظايف مي شوند كه هريک از اين وظايف نياز به فردي در درون گروه مذكور جهت انجام مسئوليت 

محوله مي باشد البته تحت رهبري يک مدير جهادي كه با تبيين هدف تشكيل يک گروه و اعضاء باعث خود آگاهي در ميان اعضاي گروه 

 داليل ايجاد گروه را آشكار مي سازد. يگردد . خود آگاهي از ماموريت و هدف تشكيل گروه و ايفاي كارآمد نقش محولهم

ايفاي كارآمد نقش محوله در گروه بيش از اثري جزء راندمان و اثربخشي باالي گروهي به دنبال نخواهد  راندمان واثر بخشي در گروه: -ب

جهادي در بين گروه ها به دنبال آنها هم افزايي بين اعضاي يک گروه است. در گروه هاي با مديريت داشت اصل مهمي كه در مديريت 

جهادي اعضاء تشويق به خالقيت و آفريدن ايده هاي نو در جهت رسيدن به هدف گروه مي باشد. در گروه مذكور اولين مسئله هماهنگ 

تشكيل گروه بايد نه تنها براي افراد بلكه براي سازمان نيز سودمند و اثر بخش سازي اهداف كلي گروه با هدفهاي ديگر اعضاء مي باشد. 

 باشد.
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 نتیجه گیری

يک مدير جهادي با تالش و كوشش خود و گروه همگنش ،ناممكنها را ممكن ، سختيها و دشواريها را آسان و دست نيافتني ها را ميسر 

 سيبآاوست. در يک مديرجهادي تقدس كار باالترين انگيزش را ايجاد ميكند مهمترين   آشنايي با واژه منيت تفاوت بارز مي سازد. نا

غير   بروكراسي ،دوري از كار گروهي  ،منيت  ،پيشرو  يک مديريت جهادي كه مي توان به آن اشاره نمود شامل تجمل گرايي  هاي

در واقع در راس يک سازمان با مديريت جهادي و  .ي باشدم و اتكا به قدرتهاي خارجي بجاي اعتماد به تفكر  و انرژي داخلي ضروري

 پيشرو يک مدير جهادي راهنما و راهبر يک تيم جهادي و موفق خواهد بود كه پيروزي و خروج از بحران سازماني را رقم خواهد زد.

 

 منابع

 ناشرانديشه هاي گوهر بار – تئوريهاي مديريت - سهراب خليلي شوريني (،ترجمه 3131جي .اي . كل 

 3134انتشارات مرواريد  -ترجمه مهدي الواني و غالمرضا معمارزاده  –تاليف مورهد و گريفين -رفتار سازماني

 3133انتشارات دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي ، –افشين و مرداد كازروني  -برنامه ريزي منابع سازمان
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