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 لهئمقدمه و بیان مس

 فرهنگروحی دوباره در ، در جامعة ایران یانقالب تفکراشاعة  و پس از پیروزی انقالب اسالمی

های  طلبی جامعه دستخوش دگرگونی شهادت احیای روحیة جهاد و دمیده شده، و با اسالمی ایران

به نمایش  اصلی خود را در هشت سال دفاع مقدس شهادت نمودِ جهاد و ةروحی. امیدآفرینی شد

ریت جهادی از مدیکمترین تجهیزات، با  اسالم با ، رزمندگانساله جنگ هشت طولدر گذاشت و 

شد این روحیه پس از پایان جنگ ادامه یابد و به  بینی می اگرچه پیش. مرزهای کشور دفاع کردند

ها و  ی در نگرشمحسوسالگویی موفق برای ادارة کشور تبدیل شود، با پایان دهة شصت، تغییرات 

 تنها عمل انندایجاد شد و روحیة مدیریت جهادی با مختصاتی م کشوریی اجرارفتارهای مسئوالن 

 منافع بر یجمع منافع تقدم و یمردم یها تیظرف یریکارگ هب ،یتوقع کم ،یپرکار خدا، یرضا یبرا

ی و معنوی، فراموشی عوامل شخصطلبی  پرستی، رفاه ، مقامتیاشرافی، جای خود را به روحیة فرد

رفته روحیة مدیریت جهادی را در فضای  داده و بدین ترتیب رفته... ی و مادباال به عوامل  ةیتک

در واقع، با تغییر فضای کشور از حالت دفاع نظامی در مقابل دشمن، . مدیریتی کشور به محاق برد

عنوان  ی جهاد و تفکر و روحیة مدیریت جهادی بهها مقوله دیرس یمبه وضعیت صلح، به نظر 

رنگ  تدریج کم و به رفته رفتهوران جنگ که در زمان صلح موضوعیت ندارند، یی متعلق به دها مقوله

ی بیشتر از تمتعات دنیوی پس از دوران سخت جنگ در دستور کار بسیاری از مند بهرهشد و 

 .مدیران قرار گرفت

های  با تشدید جنگ نرم در ابعاد مختلف و گسترش تحریم متمادی، حال پس از سالیان

رفت از وضعیت  حل برون ، راهیت جهادیرمدیدواژة یکلمعظم رهبری با احیای مقام سابقه،  بی

 : کنند و عمل جهادی بیان میروحیه  ی مختلف را ترویجها عرصهنابسامان کنونی کشور در 

باشد،  حاکمو مبتنی بر علم و درایت ی الهو تالش با نیت  کاراگر مدیریت جهادی یا همان 

جهانی و در شرایط دیگر،  یها قدرتآمیزِ  فشارهای خباثت یِکنون، در شرایط کشور مشکالت

دیدار شهردار و اعضای شورای )را ادامه خواهد داد  جلو روبه حرکت کشوراست و  حل قابل

  .(32/۰۱/23اسالمی شهر تهران، 
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 : اولین گام برای احیا و ترویج روحیة مدیریت جهادی پاسخ به این پرسش است که

؟ تا با «ول روحیة مدیریت جهادی پس از پایان جنگ تحمیلی شدچه عواملی موجب اف»

تحقیق . ها، بتوان به احیای مجدد مدیریت جهادی در کشور امیدوار بود اندیشیدن برای رفع آن چاره

آن در واقع این تحقیق به دنبال . حاضر تالش کرده است به این پرسش مهم و کلیدی پاسخ دهد

روحیة مدیریت جهادی پس از پایان جنگ املی که موجب افول است که با شناسایی مجموعة عو

ویژه مدیران جوان  شده است، یکی از مقدمات احیا و ترویج این روحیه را بین مدیران به تحمیلی

 .، فراهم کنداند نکردهکشور که دفاع مقدس و فضای جهادی دهة ابتدایی انقالب را تجربه 

 مبانی نظری

در ادامه، متون نظری مدیریت جهادی بررسی شده، و مفهوم روحیه، مختصات روحیة مدیریت 

 . شود جهادی تشریح می

  مدیریت جهادی

آن در فراز و  آثار مبارکتوان مکتبی مدیریتی دانست با بنیان اسالمی، که مدیریت جهادی را می

رفتارهای فرماندهان و رزمندگان  ها وهای انقالب و دوران دفاع مقدس در باورها، نگرشنشیب

های انقالبی و دفاع ه مبارزهدوربدیل و ارزشمند از آن دوران ظهور و بروز یافته است؛ یادگاری بی

مقدس که فرهنگ نابِ آن، موجب به وجود آمدن فضایی شد که نظیرش پیش و پس از آن قابل 

 ،یدار امانت»توان به  هادی، میهای فرهنگ ج از ویژگی(. ۰222غفاری و نسبی، )مشاهده نیست 

 ،یریپذ مشارکت و مشورت صداقت، و سرعت ،یمدار تیوال و یوفادار ،یستیز ساده و قناعت

 بر یعموم منافع تقدم خدا، یرضا یبرا کار ی،نگر آخرت و ینگر ندهیآ ،یاجتماع ةیروح و یهمدل

اشاره کرد  «یدوست نوع و گذشت کارها، در یشگامیپ مانه،یصم روابط جادیا ،یشخص منافع

 (. ۰22۰نصیرآبادی،  پور زارعمرتضوی و )

های متعددی از مدیریت جهادی بیان شده است که هر یک از منظری به این  تاکنون تعریف

 . ها را بیان شده است ای از این تعریف گزیده ۰در جدول . پردازند مقوله می
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 های مدیریت جهادی  تعریف. 1جدول 

پژوهشگر/پردازهینظر تعریف

 (۰222)مقام معظم رهبری  «مدیریت جهادی یعنی کار و تالش با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت»

با ارادة الهی به منظور  جهت همی از علم و فناوری ریگ بهرهمدیریت جهادی »

 . «عامل آن عقل و عشق است نیتر مهمرسیدگی به کارها است که 
 (۰211)عظیمی و حدائق 

جمعی مبتنی  های دسته مدیریت جهادی یعنی علم و هنر رهبری و کنترل فعالیت»

ی علمی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ها عرصهبر مبارزه نه صرفاً نظامی در دیگر 

 .«برای دستیابی به اهداف راهبردی و کالن نظام و رفع موانع آن... و 

 (۰222)کوشکی 

برای کار و تالش مبتنی  ها زهیانگدادن  مدیریت جهادی، هدایت، رهبری و سوق»

 .«بر سازندگی است
 (۰211)موحد 

مدیریت جهادی همان مدیریت اسالمی به صورت تام و کامل است که رسالت »

 . «آن تغییر مبانی مدیریت غربی و جایگزینی مبانی اسالمی است
 (۰211)رحمانی 

مدیریت جهادی یعنی کار به شیوة مناسب و کسب رضای خداوند که »

 . «عامل آن تعهد است نیتر یمحور
 (۰213)پور فر  بالوج و نقی

ی ها شاخصهو  ها یژگیومدیریت جهادی، نوعی الگوی مدیریتی بومی است که »

ی، عشق به خدمت به مردم محور تیوالی و ریپذ تیوالآن، عشق به والیت و 

ویژه روستاییان، تأمین رفاه عمومی، توجه به مسائل فرهنگی و نیازهای  به

 . «ستا ریپذ تیمسئولفرهنگی مردم و جهادگران 

 (۰22۱)زواره 

ی نهفته و همچنین ها تیظرفمدیریت جهادی یعنی شناخت و به فعلیت رساندن »

 .«اجتماعی و اقتصادیایجاد مشارکت جامعة روستایی در عرصة 
 (۰211)محمودزاده 

مدیریت جهادی نوعی مدیریت بومی ایرانی برگرفته از مدیریت اسالمی است »

که ارکان اصلی آن از جنس مردم بودن و با مردم بودن، روحیة ایثارگری، تفکر 

 . «محوری است راهبردی، کار و تالش فراوان والیت

 (۰221)پورصادق و قزآنی 

 ۰221مبینی،  :منبع     

عنوان تعریف  نظران مختلف، تعریف زیر به های محققان و صاحب پس از بیان تعریف

ایرانی است که  -مدیریت جهادی، مدیریتی اسالمی»: شود یمنویسندگان از مدیریت جهادی بیان 

 ی داخلی به دنبال حل مسائل بومیها تیظرفو  ها تیقابلمبتنی بر عقالنیت دینی و با اتکای به 

 .«کشور و الگوسازی برای جبهة حق و تحقق اهداف انقالب اسالمی است
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 شناسی روحیه  مفهوم

حتی  دارد،متعدد و متنوعی  های تعریفمانند دیگر مقوالت فرهنگی، روحیه، مفهومی است که 

 تعریف وجود داردبرای آن ، اندقرار داده  مورد مطالعهکه آن را  محققانیبه تعداد شاید بتوان گفت 

 یطور به است، ترشدن آن شدههدیچیپباعث های مختلف نیز  و زمینه  علومدر  کلمه  کاربرد این و

معادل حتی  تا مفهومی » تقیک حالت عاطفی مو»از  های ریفتعاز آن طیفی توان برای  می که 

نظران، روحیه مانند  از دیدگاه برخی صاحب ،همچنین .(۰213، شریفی) دست آورد هب« شخصیت»

 (۰21۰شاهرکنی، ) گذاردرتی، بر رفتارهای انسان تأثیر میقد

« فرد کی یروان حاالت و ینفسان اتیفیک  عهمجمو»از لحاظ لغوی، فرهنگ معین روحیه را 

 ۰در زبان انگلیسی نیز، فرهنگ وبستر، روحیه ،همچنین .(۰221فرهنگ معین، )ه است کردتعریف 

در رابطه با ( مانند شور و شوق، اطمینان یا وفاداری)حالت ذهنی و عاطفی یک فرد یا گروه »را 

شناختی مبتنی بر عواملی چون سطح آمادگی روان»و « هاستکارکرد یا وظایفی که به عهده آن

در معنای این واژه را ، وبستر نامه همچنین لغت .تعریف نموده است« هدفمندی و اطمینان به آینده

و روح مشترک اعضای یک گروه تعریف نموده که موجب اشتیاق، از خودگذشتگی »، 3جمعی

 (.Merriam-Webster Dictionary, 2019)« شودگروه میاحترام باال به عزّت 

 و یآمادگ نیّمب که یشناخت -ی روان یحالت»روحیه را ( ۰211) 2نزیبِاز لحاظ اصطالحی نیز 

نیز، مفهوم ( ۰221) 1راجناراین. کندتعریف می ،«است خاص نهیزمـیک  در اقـدام یبـرا فرد توان

شرایط »معنای  به ،فردی بعددر از نظر وی روحیه . داندروحیه را بسیار به مفهوم انگیزه نزدیک می

 «مؤثر، به فعالیت بپردازدارانه و فرد امیدوشود میموجب که  است فیزیکی و عاطفیبخش  رضایت

است که در « بر اعضای گروهحاکم و روح همکاری   یکپارچگی» معنای به گروهی،  مفهوم و در

، اعضای گروهداشته و گروهی ثابت و روشنی وجود   در آن اهداف آید کهبه وجود میشرایطی 
                                                           
1. Morale 

2. Esprit de corps 

3. Baynes 

4. Rajnarayn 
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 های تعریفدرنظرداشتن با  ،در مجموع .دانندمیاهداف شخصی خود  همسو با ورا مهم  هاآن

کارآمدی باال و باثبات، انجام مشتاقانه تکالیف خود و »شامل   را  روحیهمختصات توان  می مختلف

 از یحاک نگرشمأموریت، و  در وظایف سایر اعضای گروه، ایمان به هدف  مشارکت  به  تمایل

  محوله یا مورد انتظار، فیوظا و فیتکال به  نسبت جرأت و  یازخودگذشتگ  ،اراده م،یتصم نان،یاطم

 در دیمف مشارکت حسّ ،یینها  یروزیپ و  یرهبر  به مانیا گروه، اهداف شبردیپ در افتخار و  مباهات

  .(۰213، شریفی)برشمرد « ...و  آن یاعضا به نسبت یوفادار و  یفداکار و   گروه یکارها

 روحیة مدیریت جهادی

هایی که از مفهوم روحیه مطرح شد، در ادامه، به مختصات روحیة مدیریت جهادی  براساس تعریف

ی سخناندر ( حفظه اهلل)ی رهبری مقام معظم جهاد تیریمدروحیة  رامونیپ. شود پرداخته می

کشور باید روحیة خدمت به مردم  ةدر ادار»: کنند یمی را به این شرح تبیین جهاد تیریمد ةیروح

دیدار )« مدیریت جهادی حاکم باشد ةعلم و درایت یا همان روحی بر هیبا نیّت خدایی و با تک

 (. 32/۰۱/23شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر تهران، 

در واقع، روحیة مدیریت جهادی، زیربنای نگرشی و انگیزشی مدیریت جهادی را تشکیل داده 

انقالبی داشته و از سوی دیگر نتایج رفتاری آن در کنشِ  -ریشه در بینش اسالمیو از یک سو 

 .کند یممدیریت جهادی بروز 

 تیفعال در ییخدا زةیانگ ی، وجودخواه آرمان»مانند عناصری مملو از مدیریت جهادی روحیة 

ی، ریپذخطری، نوآور، کار در ، جرأتنفس اعتمادبهی، خودباوراسالم و انقالب،  غیتبلی، ماد

محرومان،  یبرا هثارگرانیا کار به یی، اعتقادخودکفا لزوم و استقالل به ، اعتقادتیخالق و ییایپو

، وقفه یب تالش و ، استمرارکار در هدف، سرعت به دنیرس در دیشد تیمسئول و تعهد احساس

ی ریگ میتصمبه  اعتقادی و مشارکتی، جمع کار دستهوانایی یی، تگرا چالش و یآزادگلهجه،  صراحت

 و آنان مشارکت جلب توان و مردم با یهمدل، ی کالنریگ میتصمدر  تمرکز عدمشورایی و 

 در ررسمییغ و یعاطف روابط یبرقرارخود،  بر مردم خواست آن، رجحان به دادن تیاهم

 و یدار امانتیی، جو صرفهی، سازمان و یشخص یستیز سادهی، قناعت، رسم یها تیفعال دادن انجام
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 مبارزه و وقفه یب تحرک و یی، تحولایپوی، طلب عدالت و یمنش عدالتعمومی،  منافع گرفتندر نظر 

ی و فعالیت و همکاری جوان ةیروح ، وجودکار در یسرزندگ و رخوت، نشاط و سکون با

 (.۰223، مشرف جوادی وی قائدعل)است  «داوطلبانه

ی جهاد تیریمد ةیروحی ها هشاخصنیز بر مبنای آیات قرآن کریم، ( ۰222)ی سلمانهمچنین، 

، نظم، پرهیز از سستی، استغفار از اسراف، احسان و ایثار، اتحاد و وحدت، ایمان و اخالص»را 

 (. ۰222ی، سلمان)شمرد  بر می «ذکر بسیار خداو  توکل، پرهیز از غرور و عجب

وجوی بسیار در میان تحقیقات حوزة مدیریت  جست رغم یعلدر انتها، شایان ذکر است 

تحقیق مشابهی که به شناسایی عوامل بازدارندة روحیة مدیریت جهادی یا  گونه چیهجهادی، 

 . موضوعات نزدیک به آن پرداخته باشد، یافت نشد

 روش پژوهش

 کینگ و فرایند ازهای مختلف تحلیل مضمون،  روش پژوهش تحلیل مضمون است و در بین رویه

 فراینداین مراحل . است شده ، بهره گرفتهمختلف ارائه شده های رویهتجمیع  که با( 3۱۰۱) هاروکز

 : به شرح زیر است

توصیفی کدگذاری اول، ( ؛ بمطالعة دقیق متن مصاحبه( الف»ی ها گامشامل : مرحلة

( ؛ دتوصیفی تعریف کدهای( ؛ جها گذاری در کنار آن های مربوط و یادداشت بخشکردن  مشخص

 .«مصاحبه و بازنگری کدهای توصیفی در حین پیشرفت تکرار این فرایند برای هر

کدگذاری دوم، ( ؛ ببندی کدهای توصیفی خوشه( الف»ی ها گامشامل : تفسیریمرحلة

کارگیری کدهای  هب( ؛ جپژوهش و حوزة مطالعاتی پرسشها در ارتباط با  تفسیر معنای خوشه

 .«ها دادهعة مجموتفسیری برای کل 

سوم، استنتاج مضامین کلیدی برای مجموعة ( الف»ی ها گامشامل : فراگیرمضامینمرحلة

و یا مقاصد  نظریقراردادن مضامین تفسیری از موضع  نظر کل، از طریق مدیک عنوان  به ها داده

 & King) «دادن روابط بین سطوح کدگذاری ایجاد نموداری برای نشان( ؛ بعملیاتی تحقیق

Horrocks, 2010, p.153). 
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مصاحبة عمیق با  ۰3های حاصل از  شده، در تحقیق حاضر ابتدا داده براساس فرایند بیان

جهادی و پیشکسوتان عرصة جهاد و شهادت که از طریق روش  خبرگان حوزة مدیریت

دی بررسی و نکات کلیانتخاب شده بودند، ( Teddlie & Yu, 2007) ۰گیری بر مبنای اعتبار نمونه

سپس، با مقایسة کدها، مواردی که به . شد کدی در نظر گرفته می یکها مشخص و برای هر  آن

بندی و تفسیر  سپس، با خوشه. ی تجمیع شدفیکد توصیک مفهوم اشاره داشتند در قالب یک 

در نهایت، کدهای تفسیری تولیدشده ذیل چند . کدهای توصیفی، کدهای تفسیری تولید شدند

انجام  MaxQDAافزار  های با نرم داده لیتحل و هیتجزشایان ذکر است . انتظام یافتمضمون فراگیر 

. بیان شده است 3شوندگان در جدول  شناختی مصاحبه های جمعیت ویژگی. گرفت
 

 شوندگان درجة علمی و سابقة مصاحبه. 2 جدول

درجةعلمی

 (نفر ۰) تر پایینکارشناسی و  (نفر 3) ارشد یکارشناس (نفر 2) دکتری تخصصی

سوابق

 (ع)دکتری مدیریت دولتی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق 

 فرمانده دوران هشت سال دفاع مقدس -انقالب اسالمی  پاسدارانفرمانده نیروی دریایی سپاه 

 عضو هیئت علمی و رئیس سابق جهاد دانشگاهی -دکتری پزشکی

 از مسئوالن اسبق قرارگاه راهیان نور – پاسدارانمدیرعامل سابق قرارگاه فرهنگی خاتم االوصیاء سپاه 

 های سپاه پاسداران از فرماندهان مرکز پژوهش -دکتری علوم دفاعی و امنیت ملی

 ...محمد رسول ا 31فرمانده گردان حبیب و ابوذر لشکر   -دکتری علوم دفاعی و امنیت ملی

 ( ع)مدیر سابق مرکز مطالعات مدیریت جهادی دانشگاه جامع امام حسین  -مدیریت تکنولوژیی ردکت

 نمایندة مردم در مجلس شورای اسالمی -از فرماندهان لشکرهای زرهی سپاه در جنگ 

 پاسداراناالنبیا سپاه  مسئول سازمان بازسازی کوثر قرارگاه سازندگی خاتم

 پاسداران انقالب اسالمی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظاماز فرماندهان ارشد سپاه 

 ( ع)عضو هیئت علمی دانشکدة مدیریت دانشگاه امام صادق  -عمومی یگذار یمش خطدکتری 

 ( ره)عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی  -دکتری مدیریت تولید و عملیات 

                                                           
1. Reputational case sampling 
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یابد  ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه می ذکر است در تحقیقات کیفی گردآوری داده شایان

(Van Rijnsoever, 2017 .) یجدید به تولید عنصر یها که داده شود یزمانی حاصل منظری اشباع 

 ,.Nascimento et al) دنجدید از پدیدة مورد مطالعه به دست نده یو فهم ودنشمنجر جدید 

 مضمون ،ها مصاحبهادامة  با که است استوار اساس نیا بر ینظر قاعدة اشباعدر واقع، . (2018

 و اطالعات یغنا ازشوندگان  مصاحبه هرچه. شوند تکرار یقبل نیمضام و ندنک ظهور یدیجد

 اشباع به زودتر یابیدست باعث ده،یپد از ترکامل یریارائة تصو با باشند، برخوردار یشتریتجربة ب

 یِدیکل خبرگان به یدسترس امکان به توجه با که آنجا از زین حاضر قیتحق در. شوند یم ینظر

 نیتر قیدقیکی از . شد حاصل نفر ۰3 با اشباع ،داشتند اریاخت در یخوب اطالعات که ،باال سطوح

رنجبر )کردن فرایند اشباع در قالب جدول یا نمودار است  اشباع نظری، تصویریدادن  ی نشانها راه

 که طور همان. بیان شده است 2فرایند اشباع نظری تحقیق حاضر در جدول (. ۰22۰و همکاران، 

 از گرفته است انجام اشباع تیتثب هدف باها  مصاحبه از یمین است، مشخص زین اشباع جدول در

 .شود حاصل یشتریب نانیاطم عوامل یحتمالا پنهان یایزوا کشف
 

 تحقیق ینظر اشباع جدول. 3 جدول

 مضامینتفسیری 2م 1م 3م 4م 5م 6م 7م 8م 9م 21م 22م 21م

 ییاگرایدن  * * * *  * * *  * *

 تبلور نفسانیت  * * * * * * * * * * 

 ممانعت ساختاری از مشارکت مردمی      *      

 یمدیریتیی گرا غرب * * *  * *  * * * * 

 ی پساجنگزدگ غفلت    * *    *  * *

 گرد ارزشی عقب  *   *     * * 

 یگر یگرفتن از انقالب فاصله * * *  *   *  * * 

 زا برونتحریکات      *      * 

 اداری غیرجهادی ساختار   *  *  *  * * * 

 دگردیسی نهادهای انقالبی   *    * * *  * 

 مضامین تفسیری جدید در هر مصاحبه 3 2 3 ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
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بهره ( Lincoln & Guba, 1987)اعتبار تحقیق حاضر از معیار اعتمادپذیری  یبه منظور ارتقا

های  ، تفسیرها و روشها دادهبه  توان یممیزان اعتمادی که »اعتمادپذیری به . گرفته شده است

برای تأمین اعتمادپذیری تحقیق . (Connelly, 2016) دارد، اشاره «کاررفته در تحقیق کیفی داشت به

 ,Anney) تأمین شوند یریدپذییتأی و ریپذ نانیاطمی، ریپذ انتقالی، ریباورپذمعیار  1بایستی 

های تأمین هر یک در تحقیق  به تعریف این چهار زیرمعیار اعتمادپذیری و روش 1جدول (. 2014

 . پردازد حاضر می
 

 تحقیق حاضر اعتمادپذیری تأمین یها روش. 4جدول 

تکنیکِتأمینتعریفمعیاراریمع

 باورپذیری

سازندگان  یبرا قیتحق یها میزانی که برساخته»

محمدپور، ) «ندریباورپذ یةچندگانة اول تیواقع

 .(۰11، ص۰22۱

 یدرون یریبررسی باورپذ

 (3۰۰، ص۰22۱محمدپور، )

 یرونیب یریبررسی باورپذ

 (3۰۰ص، ۰22۱محمدپور، )

 یریپذ انتقال

 کیبه  تواند یم یفیمطالعة ک کی جیکه نتا یا درجه»

، ۰22۱محمدپور، ) «کار رود همنتقل شده و ب گرید طیمح

 .(۰11ص

اعتبار  یبر مبنا یریگ روش نمونه کارگیری به
(Sikhumbuzo, 2009, p. 17) 

 توصیف غنی
(Barusch et al., 2011; Moon et al., 2016) 

 یریپذ نانیاطم

است و  ریپذ نانیاطم یبررس ندیکه در آن فرا یزانیم»

، برآمدهتحقیق از آن  یها که داده ییجا ییشناسا ییتوانا

، ۰22۱محمدپور، ) «است کار رفته هشده و ب یگردآور

 .(۰11ص

 نانیاطم تیقابل یزیمم
(Twining, 1999, p.10) 

 یریدپذییتأ

 لیو تحل یگردآور یو تأیید چگونگ یابیارز تیقابل»

محقق عمالً و  یها افتهیها توسط محقق؛ میزانی که  داده

، ۰22۱محمدپور، ) «ها هستند بر داده یواقعاً مبتن

 .(۰11ص

 قیتحق یها ها و داده روش اتیجزئ کردن بیان

 (۰11، ص۰22۱محمدپور، )

 

 ی پژوهشها افتهی

 یجهاد تیریة مدیروح بازدارندة استمرار عواملمصاحبه با خبرگان برای کاوش  ۰3نتیجة تحلیل 

مضمون تفسیری و در نهایت، چهار مضمون  ۰۱مضمون توصیفی،  11ی لیتحم جنگ از پس
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فراگیر بود، بدین ترتیب که ابتدا با تحلیل متن هر مصاحبه قطعاتی از هر مصاحبه که به 

فی هر مصاحبه، سپس، با ظهور کدهای توصی. ، استخراج شددادند یمی پژوهش پاسخ ها پرسش

ی ها دستهی مفهومی، در ها شباهت، این کدها براساس ها آنبا مقایسة مستمر  شد تالش 

نیز  ها دادهبا پیشبرد گردآوری و تحلیل . ی شوندبند خوشهی با عنوان مضامین تفسیری تر یانتزاع

 شده یبند طبقهتری با عنوان مضامین تفسیری  این مضامین تفسیری در ذیل چترهای مفهومی بزرگ

در این الگو روحیة مدیریت جهادی از  .را شکل دادند( ۰شکل )و در نهایت، الگوی نهایی تحقیق 

عوامل فردی، اجتماعی، ساختاری و سیاسی تضعیف طرف چهار دسته عوامل بازدارنده شامل 

شوندگان، ناظر بر هر  هایی از جمالت مصاحبه شود که در ادامه، به تفکیک تشریح شده و نمونه می

 . شود عامل بیان می
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 یلیپس از جنگ تحمی جهاد تیریمد ةیعوامل بازدارندة استمرار روح. 1شکل 
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 عوامل فردی( الف

عوامل فردی و  استمرار روحیة مدیریت جهادی ترین ارکان عوامل بازدارنده در یکی از اصلی

استمرار روحیة ترین عوامل عدم  یکی از اصلی ،در واقع. استروحیات شخصی مدیران نظام 

 استتغییر روحیات شخصی مدیران نظام پس از پایان جنگ تحمیلی، مدیریت جهادی در دورة 

 : دکربندی  مضمون زیر طبقه دوتوان در  می تغییر راکه این 

 تبلور نفسانیت .9

با توجه به  که پردازد یم اندرونی و نفسانی مدیر به وجه« تبلور نفسانیت»مضمون تفسیری 

نفسانیت مدیران در . داشته استبیشترین فراوانی کد را در عوامل فردی ، گرفته های انجام مصاحبه

یابد؛  نمود می... ی امور، حسادت، و کنندگ هیتوجی، روحیة مدار رابطهزوایای مختلفی مانند 

ی سبک زندگی ها تیب شاهطور کلی از جهاد با نفس که جزء  ی که در برخی مواقع افراد بهطور به

 . کنند یماست، به سوی نفسانیت محض حرکت  رفته یممدیران جهادی به شمار 

با دل و جان  خواست یم خدا هرچه و گفت یم خدا هرچه، انقالب و جنگ زمان در فرد»

 یسخنران ددار که نوة من با مشهد ویدبر ندگفت( ره) امام. شد  می( ره) امام پذیرفت، و مانند می

 طرف کهکنیم  می مشاهده حاال یول. یدبزن هم شما، زد اسلحه به دست اگر. یدکن برخورد دکن یم

 (. 1: 2م)« آورد یمر گید هاتیتوج یک این فرد یول، کند یم شرع خالف فرزندش

 و مرگ و شهادت دائماً دلیل آنکه ، بهنبودمرسوم  جنگ زمان در یویدن مسائل به شدن ودهآل»

 خدا یجا به یبعد طیشرا در. بود مطرح شتریب خدا لذا، بود همه چشم یجلو مسائل نیا و یزندگ

 طیمح نیا ریدرگ یوقت. وردایب دوام اتیماد مقابل در توانستن یکس هر کم کم و مدآ اتیماد

 (.۰: 1م)« زند یم هیتوج و ریتفسفرد دست به  بالتبع شوند یم

 منافع و گرفته نادیده را خود منافع فقط و گذشته دشوخ از اندبتو یکس هر در این زمانه هم»

د، کن فکر یاسالم تمدن به دنیرس و یاسالم قالبنا شرفتیپ جهت در و دنیببا ر جمع و یمل

 (. 3: 2م)« کند یم کار یجهاد ددار حتماً

 دنیاگرایی  .2

عامل فردی دومی که باعث افول روحیة مدیریت جهادی در کشور شده، دنیاگرایی و مجذوب 
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طلبی و  روحیة رفاه رفته رفتهبا پایان جنگ تحمیلی . شدن مسئوالن است مادیی ها جلوه

این امور نبود گسترش یافت و البته  شان یاصلیی در بین مسئوالنی که تا دیروز دغدغة گرا تجمل

بدین ترتیب، با اقبال . پوشی کرد ی مسئوالن چشمها خانوادهاز فشار و مطالبة  توان ینمدر این بین، 

و  کارانه محافظهی و حبّ جاه و مقام و بالتبع ظهور رفتارهای طلب رفاهمسئوالن به دنیاگرایی و 

 . باعث افول روحیة مدیریت جهادی شدند رفته رفتهشان،  برای به خطر نیفتادن دنیای طلبانه تیعاف

 ؟زندگی خوب داشته باشیم؟ دار بشویم ست پولابد د مگر گفتن ها و مسئوالن می برخی دولتی»

ایشان  مسئوالن و اطرافیان، ولی در لوای این حرف... پاسخ این حرف این است که نه بد نیست 

 .(32: 1م)« شوند، ولی بقیه نه دار می پول رفاه دارند و

که  دگران داشته باشمدیری که تا دیروز در جبهه با کمترین امکانات بدون اینکه توقعی از دی»

همان . پس از جنگ تغییر کرددر شرایط ، کرد کار میبرده شود،  کار به وی القاب و عناوین برای

 .(۰1: 1م)« شد ناراحت می، بردند ش به کار نمییبرا افرد اگر فالن لقب ر

 تر سخت یة جهادیروح حفظ رود، می باالتر عمرش انسان هرچهکریم،  نآقر یمبنا بر»

 (.33: ۰۱م)« ... شود یم شتریب تعلقات چون. شود یم

 عوامل اجتماعی( ب

است که  انتأثیر جامعه بر روحیات فردی و جمعی مدیر مربوط بهیکی دیگر از عوامل بازدارنده، 

 . است گرد ارزشی عقب ی پساجنگ وزدگ مقولة اصلی غفلت دوشامل 

 ی پساجنگزدگ غفلت .9

ی مختلفی را ها یمشی بر جامعه مستولی شد و افراد ا کننده غافلپس از جنگ تحمیلی فضای 

کلی فراموش کردند، برخی افراد  انتخاب کردند، برای نمونه برخی افراد فضای جنگ را به

ی را انتخاب کردند و برخی نیز در تشخیص دشمن پس از جنگ غفلت نینش گوشهانزواطلبی و 

. دانستند و بالتبع نیز قادر به شناسایی دشمن نبودند را پایان دشمنی دشمنان 11ورزیدند و سال 

شده با توجه به تغییر شرایط، استمرار روحیة جهادی را ضروری  بدین ترتیب، هر سه گروه بیان

نوعی پایان دوران مجاهدت  تشخیص ندادند و بدین ترتیب فضای پس از جنگ، از نظر آنان به

 . ردتلقی شد و بالتبع روحیة جهادی نیز افول ک
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خودِ جبهه بود ولی  آن که کانون، های انقالب یک هژمونی درست کردند بچه ،در جنگ»

حاال اگر این جبهه . ها بود جبههپذیر یعنی تهران هم تأثیر. دادهم تحت تأثیر قرار  اپیرامون خود ر

« ق افتادهمین اتفا، جنگ که تمام شد. رفت خود به خود این اثر القایی هم از بین می، شد تعطیل می

  .(1: ۰3م)

، چون عرصه. دهند یشان را بهتر بروز م روحیة جهادی ،آید ها زمانی که جنگ پدید می انسان»

 و است نرم عرصة جنگ چون جنگ از ریغولی  کنند یعرصة عینی است و مردم راحت درک م

از  تر سفت و تر محکم یریپذ تیوالنیاز به . خواهد یم ایدن از کندن دل...  خواهد یم شتریب رتیبص

 .(1۱: ۰۱م)« است یول

 به دشمن شناخت در االن. شناخت یم ساله را در جنگ هشت دشمن یراحت به که یفرد ناهم»

 نکهیا خاطر بهچرا؟ . دکن یم هیتوج یول دشناس یمن و بیند را می دشمنبعضاً  ای وخورد  می مشکل

 (.32: 1م)« دنده دست از ارش تیموقع

 گرد ارزشی عقب .2

شدن، حتی  ترین عوامل افول روحیة مدیریت جهادی پس از جنگ تحمیلی، کمرنگ یکی از مهم

در واقع، آغاز . های دوران دفاع مقدس در لوای توسعة کشور بود شدن ارزش گاهی معکوس

ی انقالب ها ارزشی موجه، ها قالبو در  رفته رفته، ۰211ی توسعة در کشور از سال ها برنامه

عنوان موانع  های انقالبی به ی مدرنیته داده است و در واقع، ارزشها ارزشرا به اسالمی جای خود 

ی مدرنیته قلب ماهیت شدند و بدین ترتیب، روحیة مدیریت ها ارزشآرام برای  توسعة کشور، آرام

 . به محاق رفت... یی و گرا یمادی، طلب تیاشرافجهادی نیز در مقابل روحیة 

این اثر القایی و پیرامونی هم از  جبهه هم تمام شد کانون اقتداروقتی جنگ تمام شد، چون »

متفاوت بود،  و مسؤولین جنگ ها ن با رزمندهاکه افکارش افرادی. شد؟ بالعکس شد هچ. بین رفت

  .(1: ۰3م)« یک کانون اقتدار در اقتصاد درست کردند دمدنآ

 یها صحبت یک ددار االن یول. یاسالم یجمهور، یغرب نه یشرق نه میگفت اول روز ما»

 میداد یم شعار که یزیچ نآ با نیا. شود یم گفته یغرب هم و یشرق هم االن. شود یم مطرح ریگید

 (.۰: 2م)« ددار فرق
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ن السپاه ا. کند های سپاه با بیرون سپاه فرق می چون ارزش. سپاه مخالف هستندرخی با چرا ب»

یعنی اهداف و  ؟رویم سوریه میچرا  ویدگ میولی اندیشة رقیب ما . رود سوریه راحتی می به

. زده که رقیب ما هست تفاوت دارد کارانه و غرب های اندیشة انقالبی ما، با اندیشة محافظه رمانآ

 .(۰1: ۰3م)« نددست گیر ار ی کاریفضا مدیران جهادیگذارند  نمیدسته از افراد  لذا این

 عوامل سیاسی( ج

توان عوامل سیاسی حاکم  استمرار روحیة مدیریت جهادی را مییکی دیگر از عوامل بازدارندة 

 .دو منشأ درونی و بیرونی داردبرشمرد که 

 یگر یگرفتن از انقالب فاصله .9

 و ی سیاسیها شیگرابا  یافراد وجودبا پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران توسعة اقتصادی، 

 به منتج شهدا و امام یها آرمان با حیصر مخالفت مانند یضدارزش یها یریسوگ دارای یِجناح

 که کرد دایپ نمود چنان آن جنگ از پس یها برهه در یدشمن نیا. دش یاسالم انقالب انیزمزمة پا

 در یتیریمد یدوقطبکردن  عیان و ،بالانق و امام نام کردن حذف دنبال بهها  جناح و مسئوالن یبرخ

 . بودند کشور

 مقام و رفت ایدن از (ره) امام جنگ از یکوتاه مدت از بعد و شد تمام 11در سال  جنگ»

 نیا جنگ آن. میشد روزیپ ما خوشبختانه که بود یجنگ 11بعد از سال . ندشد رهبر، یرهبر معظم

 تمام انقالب که چرا. یاسالم یجمهور رهبر، دوییبگ. یاسالم انقالب رهبر دویینگ رگید که بود

 ها یلیخ که است نیا یبرا، میزن یم درجا میدار نامملکتم مشکالت حل در ما اگر امروز. شد

 (.3: ۰م)« گرفتند فاصله یة انقالبیروح ازکم  کم

های  گیری مسائل سیاسی به خاطر جبهه عنوان نمونه به. بعد از جنگ دغدغة برخی عوض شد»

 ...کردند  و تخلف می در کار اقتصادی دمثالً بعضی از فرزندان رفته بودن. عوض شده بود فرزندان

های قبلی، تناقض آشکاری  و این با دغدغه کرد هماهنگ می فرزندانشبا  را این فرد باید خودش

 .(1: 2م)« داشت
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 «دفاع کنند انکه از گذشته خودش آمد می انعارش رهای مجاهد دهة اول دیگ خیلی از بچه»

 .(۰3: ۰۰م)

 زا برونتحریکات  .2

از نقش  توان ینمروحیة مدیریت جهادی در کشور  کنندة فیتضعی زا دروندر کنار عوامل 

، با درک آندر واقع آمریکا و ایادی . ی کردپوش چشمهای خارجی در تضعیف این روحیه  تحریک

ها به  بر سر راه دستیابی آن تواند یماهمیت روحیة مدیریت جهادی و موانعی که این روحیه 

اند با تغییرات  ی ایجاد کند، همواره تالش کردهنظام جمهوری اسالم بردن نیازباهدافشان در زمینه 

های مدیریتی آن، این روحیه را در بین آحاد جامعه و مسئوالن  فرهنگی در جامعة ایران و نظام

 . تضعیف کنند

بگیرد،  مدیریت جهادی پا گذارند نمی های داخل و خارج از مرز پس از دوران جنگ، دشمن»

جمع  انهم در بیرون حواسشو دست بگیریم  ار عرصهما  ،گذارند هم رقبای ما در داخل نمی

 .(۰1: ۰3م)« است

 نیهم یمناد و پاسدار واقعاً امام از بعد یاسالم انقالب معظم یرهبر ،میکن نگاه منصفانه اگر»

 البدن ریمس نیهم که اند بوده نیا خواستار شهیهم میفهم یم ما که ییاآنج تا و است بوده انقالب

 یها توطئه خاطر به ها یکی از آن چرا؟. نشد محقق امر نیا گوناگون علل به سفانهأمت یول... شود 

 لرزه به ار جهان یها قدرت نیبزرگتر منافع شد روزیپ یوقت انقالب نیا حال هر به ...بود  دشمن

 به شروع موقع ناهم از هانیا. لیاسرائ نامشروعش فرزند و کایمرآ آن سأر در. وردآ در

 (.3۱: 1م)« ندکرد ینیچ توطئه

 ختاریعوامل سا (د

پس از جنگ تحمیلی که تأثیر بسیار عمیقی بازدارندة استمرار روحیة مدیریت جهادی عامل پایانی 

بر افول روحیة مدیریت جهادی در کشور داشته است، عامل ساختاری است که خود به چهار 

  :شود یممؤلفه تقسیم 
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 ساختار اداری غیرجهادی .9

ی و کانالیزه کردن رفتارها باعث گسترش برخی روحیات و رفتارها و ده جهتساختارها با 

در ایران نیز از آنجا که اول، ساختارهای اداری، . شوند یمجلوگیری از بروز و رشد برخی دیگر 

با جز نهادهای متولدشده  به)ها  بازمانده از دوران پیش از انقالب بوده و تحول بنیادین در اکثر آن

ی این ساختارها، علم مدیریت غیربومی ریگ شکلصورت نگرفته بوده و دوم، مبنای نظری ( انقالب

عنوان مانعی بر سر راه گسترش روحیة مدیریت جهادی پس از جنگ  بنابراین، این ساختار به. است

 . نیز این روحیه را در خود هضم و مضمحل کرد رفته رفتهتحمیلی عمل کرده و 

رهبری و جامعه  یساز یفضای تکنوکراتی روی کار آمد و دوقطبیک ، از جنگ در دولت بعد»

که ما یک رهبری سیاسی ...  بدین منظور که رهبر انقالب، رهبر معنوی جامعه هستند .ایجاد شد

 .(1: ۰۰م) «باید رهبر سیاسی جامعه باشدرئیس جمهور هم الزم داریم و 

 فالن میبزن را حرف نیا اگر... و  فضا از ترسو، ج از ترسبرخی افراد بعد از جنگ برای »

 را انسان فهم ها ترس نیا. از اشاعة این روحیه ترسیدند ،رهیغ و چسباند خواهند ما به را برچسب

 (. 3: ۰۱م)« کند یم مختل

 ثاریا یبرا دداشتن یمادگآ شهیهم و دست کف در دبودن گذاشته ارانشان جها  رزمنده جبهه در»

 بود نیا کرد یم کار یجهاد یکس اگر و نبود یچنان آن خطر رگید جبهه پشت در یولی، فداکار و

 جهاد ای و سپاه وزارت مثل ها یبعض، همه نه آن هم. گذاشت یم کردن کار یبرا یشتریب وقت که

 (.۰: 2م)« بود یعادصورت  به ناکارش ها یدولت باالتفاق اکثر وگرنه. یسازندگ

 دگردیسی نهادهای انقالبی .2

ی انقالب اسالمی، همزمان با تحوالت سیاسی کشور، برخی نهادهای انقالبی نیز متولد ریگ شکلبا 

ی متفاوت از نهادهای رایج و بازمانده از ا جوهرهها جهادی بوده و دارای  شدند که ماهیت آن

 اندک اندکی توسعه، این نهادها ها برنامهدوران طاغوت بودند، اما با پایان جنگ تحمیلی و شروع 

ای از اسالم بر آن کشیده  ی توسعة اقتصادی از نوع غربی آن که تنها پوستهها دنده ی چرخال البهدر 

توانستند همچون  شده بود، آرام آرام دچار دگردیسی شد و بدین ترتیب این نهادها که می
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ی کنندة روحیة مدیریت جهادی در فضای مدیریتی کشور باشند، از ساختارها هایی، حفظ ستون

 . های خود شد گرفتن از ریشه مدیریتی کشور حذف، یا به آرامی دچار دگرگونی و فاصله

 منافع و یماد حقوق از همه از کمتر و کند یم کار همه از شتریب جهادی سازمان در سیرئ»

 نامنافعش و حقوق دیبا ساؤر اول، خانه وزارت و دستگاه فالن در یول. شود یم مند بهره یماد

 (.3: 1م)« رسد یم هیبق به بعد، ودبش نیمأت

 فرهنگ دیبا بوخ، یمقاومت اقتصاد موییگ یم مثالً این است که میدار ما که یالتااشک از یکی»

 تیریمد در حاال. دبده جواب یمقاومت اقتصاد تاد، باش یتممقاو آن هم استیس. دباش یمقاومت هم

 زیچ ات بودجه و اقتصاد و دباش یرجهادیغ ادارات فرهنگ که ودش ینم. ین استهم هم یجهاد

 (. ۰: 1م)« شد هچ وییدبگ ار یجهاد تیریمد بحث ییدایب شما بعد دباش ریگید

 لحاظ به هم. کند یم حرکت خودش از جلوتر اش فرمانده کرد نظاره می ،بود جبهه در کهی کس»

 ناخودش. آیم تو می پشت من، برو تو گفت ینم یعنی ...ی دانیم و یعمل لحاظ به هم و یمعنو

...  کردند یم کار یادار یها ستمیس در که یکسان جنگ از بعد. ییدایبهم  شما گفتند یم و رفتند یم

 و اش یدستباال به کرد یم نگاه فرد که بود نیا شود کم یة جهادیروح شد باعث که یحس کی

 نکند عمل یجهاد فرمانده یوقت پس. شد یم سرد و ندارد یة جهادیروح اصالً فرد نآ که دید یم

 (.1: ۰۱م)« رندیپذ یم ریتأث هم رمجموعهیز

 ممانعت ساختاری از مشارکت مردمی .3

، سال دفاع مقدس 1 آن از پس و 11 سال در یاسالم انقالبی یروزیپ یاساس یمحورها از یکی

 بوده یاسالم دولت و حکومت از تیصحنة حما در مستضعفان ژهیو به و تودة مردم پررنگ حضور

های  های بوروکراتیک دولتی از ورود مردم به عرصه رفته سیستم با پایان جنگ رفته یول است

مانند آنچه ابتدای پیروزی )ی جهادی رسان خدمتی جلوگیری کرده و بدین ترتیب رسان خدمت

ی اداری تهی از روحیة ها پست، جای خود را به (انقالب باعث حل مسائل کشور شده بود

 . مدیریت جهادی داد

احساس کردند که در صحنه  ها و گروهها  تک افراد و جمع مان جنگ، مردم اعم از تکدر ز»
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صحنة  از عامدانه و گاهانهآ مردم جنگ از بعداما . هستند و توانایی دارند که کارها را اداره کنند

 و یروکراسوب؟ چه اتفاقی افتاد .شدند اندهر هیحاش به مردم .شدند گذاشته کنار ادارة جامعه و عمل

 (. ۰: 1م)« شد بزرگ حد از شیب دولت

 یی مدیریتیگرا غرب .4

ی برخی نینش گوشهبا ورود به دهة دوم انقالب، با توجه به شهادت بسیاری از نخبگان کشور و 

دست گرفتند که به دالیل مختلف، مانند  افراد مجاهد، مسئوالنی مناصب دولتی اسالمی را به

تحصیل در کشورهای غربی، مسحور دنیای غرب شدن، ناآگاهی نسبت به فلسفة زیربنایی علم 

س ی انقالب و دفاع مقدها و آرمانها  شان به هیچ وجه، سنخیتی با ارزش تفکر مدیریتی... مدرن و 

برای ایران  ها ارزشو  ها آرماننداشت، حتی در بسیاری موارد در جهت خالف برخی از این 

یی مدیریتی که در مبنای گرا غربی پرداخته و همین گذار یمش خطدوران پس از جنگ تحمیلی به 

باعث به محاق رفتن روحیة مدیریت جهادی  رفته رفتهفلسفی با مدیریت جهادی سنخیت نداشت، 

 . مدیریتی کشور شد در سطوح

 دیبا ما»، «میباش تر شرفتهیپ میتوان ینم که ایدن از ما» که استدالل نیا بابعد از جنگ برخی »

 اند رفتهی راه چه ها ینیم آنبب» ،«میندار ار اقتصاد در سالة غرب 3۱۱تجربة  که ما» ،«میباشرو  دنباله

 (.11: 1م) «برای ایران تجویز کردند همان مسیر غرب را... و « مویبر ار راه ناهم تا ما نیز

 حاال و اندیمم عقب علم و درس از ما گفتندپسند  عقل هاتیتوج کی با افراد 11پس از سال »

 یانسان علوم میرفت؟ میخواند هچ میرفت یول. شتریب خدمت یبرا میبخوان درس مویبر دیبا

 به یعنی. یجهاد تیریمد خرمن بر بود یتشآ کی میخواند ما که یعلوم نیا. میخواند یراسالمیغ

 یها تجربه نیا از دیبا که یدانشگاه، یپرداز هینظر به میکن شروع ار ناخودم یالگوها کهآن یجا

 (.1: ۰۰م) «دوردنآ غرب از درفتن ار الگوها و نداشت وجود دانشگاه نیا ...د کن دیتول هینظر موفق

 گیری نتیجه

تحقیق حاضر تالش کرد عواملی را که به افول روحیة مدیریت جهادی پس از دوران دفاع مقدس 
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براساس نتایج، چهار دسته عوامل فردی، اجتماعی، سیاسی و . اند، شناسایی کند منجر شده

از جنبة فردی با تغییر خصوصیات اخالقی و رفتاری . اند زدهساختاری شرایط کنونی را رقم 

آوردن  دست ها به دنیاطلبی و مسابقه در به مدیران کشور پس از پایان جنگ تحمیلی و گرایش آن

بخشیدن به نفسانیّات در عوضِ کسب رضایت الهی، روحیة  منافع مادّی و همچنین، ارجحیت

 . مدیریت جهادی رو به افول نهاد

و مقام معظم ( ره)با پایان جنگ تحمیلی، با وجود تأکیدهای حضرت امام  از سوی دیگر،

ی دفاع مقدس ها سالگرفتن از  با فاصله رفته رفتهی، شناس دشمنبر حفظ روحیة ( حفظه اهلل)رهبری 

ی جای خویش را به مجاهدت در طلب تیعافغفلتِ فراگیری در فضای مدیریتی کشور حاکم شد و 

از سوی دیگر نیز، جامعه و فضای مدیریتی کشور شاهد یک . اسالمی داد ی انقالبها آرمانراه 

. های انقالب و دفاع مقدس بوده است شدن ارزش ارزشی و فراموشی، حتی معکوس گرد عقب

روحیة مدیریت جهادی در  شدن کمرنگیی در بسزابدین ترتیب دو عامل اجتماعی فوق نیز سهم 

 . اند داشتهکشور 

سو، با گسترش داعیة  ی مؤثر بر افول روحیة مدیریت جهادی نیز از یکدربارة عوامل سیاس

طور  ی و شروع دورانی متفاوت از سوی برخی از نخبگان و مسئوالن، بهگر یانقالبپایان دوران 

طبیعی، روحیة مدیریت جهادی نیز ضرورت خود را در ذهن برخی مسئوالن از دست داده است و 

، سهم شایان ردیگ یمکه از بیرون نظام و توسط دشمنان صورت  هایی این عامل در کنار تحریک

 . اند توجهی در افول روحیة مدیریت جهادی در کشور داشته

عنوان عامل ساختاری  نبودن ساختار اداری کشور با مدیریت جهادی، به در نهایت نیز، همراه

ساختارهای اداری که با تحول . بازدارندة استمرار روحیة مدیریت جهادی ایفای نقش کرده است

در یی گرا غربها تحول بنیادینی ایجاد نشده بود و  وجودآمده در اثر وقوع انقالب اسالمی، در آن به

کرد، فضا را برای  وجو می ی خود را در آن سوی مرزها جستها نسخهفضای مدیریتی کشور که 

نضج روحیة مدیریت جهادی تنگ کرد و در این وضعیت، حذف و دگردیسی نهادهای انقالبی که 

با پیروزی انقالب در راستای اهداف آن متولد شده بودند و همچنین خروج مردم از فضای 
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شرایط را برای ادامة حیات ( طور که در دهة اول انقالب شاهد آن بودیم آن)ادی رسانی جه خدمت

 .روحیة مدیریت جهادی نامساعدتر کرد

ی آمریکا ها یدشمندر پایان، حال که در آستانة دهة پنجم انقالب اسالمی قرار داریم، با تشدید 

برای اغلب مسئوالن و آحاد ها با پیشرفت و تعالی کشور ما  ی آندشمنشدن  و ایادی آن و مبرهن

جامعه و قطع امید به بهبود شرایط با اتکای به نیروهای بیرونی، شاید امروز بیش از هر زمان 

گشای مدیریت جهادی و احیای آن احساس  دیگری ضرورت بازگشت به میراث ارزشمند و راه

فضای اداری کشور عنوان فرصتی برای گسترش مجدد این روحیه در  به تواند یمشود که این امر 

 . تلقی شود

شدن روحیة مدیریت جهادی در کشور شده  در چنین فضایی باید عواملی که باعث کمرنگ

 . است، شناسایی، برطرف و فضای نشر این روحیه در نظام اداری کشور فراهم شود

کشور برای محققان و مدیران اجرایی با توجه به نتایج تحقیق حاضر، پیشنهادهای زیر در پایان، 

 :شود بیان می

شناسایی عناصر ساختاری و محتوایی نهادهای جهادی برآمده از انقالب و مدلسازی و  -

 بازتولید این نهادها در مقام عمل؛

اقشار مختلف در  تر یجدّایجاد بسترهای فرهنگی و ساختاری الزم برای ورود و مشارکت  -

 حل مسائل کشور؛ 

های احیا، ارتقا و گسترش روحیة  کردن موانع و ایجاد زمینه ریزی مستمر برای برطرف برنامه -

 مدیریت جهادی در سطوح مختلف فردی، اجتماعی و سازمانی؛ 

های مدیران و فرماندهان موفق در عرصة مدیریت جهادی پس از جنگ  مستندسازی تجربه -

 ؛ ...و های بنیادین  ای، سلول تحمیلی مانند صنعت هسته

مدیران موفق در عرصة مدیریت جهادی برای حفظ و انتقال  ازایجاد بانک اطالعاتی جامع  -

 های آینده؛  به نسل ها آنهای  دانش بومی و تجربه

ی مختلف کشور و ها سازمانمطالعة وضعیت موجود روحیة مدیریت جهادی در  -

 .موجودی از نقاط قوت ریگ بهرهی برای بهبود نقاط ضعف و گذار یمش خط
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