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 چکیده

تمدن استممي  ست م مدیریج ادادي    يو الگوهاي مدیریتي مطرح در راستتا  میترین مفاهغنيكي از  ی  :زمینه و هدف

بارها از آن    يشتد و مقا  مظظم ره ر  دهیو ماندگار د  رینظيب  يهاگونه که در دوران دفاع مقدس حماستهاستج  همان

مقابله با   يو برا  يکنون  طیدر شتترا  د انمشتتكمک کشتتور نا  برده  يکارآمد و راهگشتتا برا  جیریمد  يعنوان الگوبه

ابظاد    نییو ت   یيدن ال شتناستاپژوهش به  نیالگو استتفاده کرد  ا  نیاز ا  توانيم  يو تحقق گا  دو  انقمب استمم  هامیتحر

 اسج  يخراز نیدفاع مقدس  سردار حس دیفرمانده شد رهیبر س يم تن ياداد جیریمد

استج  راه رد    ياکتشتاف  يو به لحاظ هدف  پژوهشت   يریتفست   يحاضتر از نظر فلستفه پژوهش  پژوهشت پژوهش  : روش

تحل  يفیپژوهش  ک از روش  و  م  لیت بوده  نبرديمضتتتمون بدره  مربوط بته   يهتاداده  يگردآور  زی  منتاب  پژوهش 

و   ياداد  جیریبا مد  ارت اطو مناب  مكتوب از امله کتب  مقاالک و استتناد مواود در    دیرزمان شتتدهم  يهامصتتاح ه

  فرماندهان اسج  رهیس

   ي تیریمد  يهايژگیدستتج آمد  در وبه  ریدهنده و فراگستتازمان  ه یپا  نیها  مضتتامداده  لیو تحل  يبا بررستت   :هاهیافت

برنتامته(     ي)متاننتد عز  راستتتا در اارا  ي(  ستتتازمتانتدهي گتااردر هتدف ي)متاننتد نگرش آرمتان  يزیربرنتامته  يهتامؤلفته

  يها يژگیشتد  در و  یي( شتناستا گرانیبه د  اریاخت  ضیعمل( و کنترل )مانند تفو  دانی)مانند حضتور مداو  در م  يهماهنگ

   ي ت یریخودمد  يهامؤلفه   يتیشتصصت   يهايژگیو در و  جیو مح وب  جیو مق ول  جیرشتد و ترب  زش یانگ  يهامؤلفه   يره ر

 شد  میمپ« ترس ندیما يافزار »آنر  قیاز طر نیحاصل شد  در انتدا  ش كه مضام رکیو بص نشیحسن خلق و ب

   ي ت یشتصصت   يهايژگیرا براستاس سته شتاخ  و  يخراز  دیشتد  ياداد  جیریست م مد   یيندا  يشتندادیمدل پ  :نتایج

  يطراح   ریدر مستتت   يگتا  مدم  توانيکته بتا استتتتفتاده از آن  م  کنتديارائته م  يره ر  يهتايژگیو و  يتیریمتد  يهتايژگیو

 برداشج  يو تحقق تمدن اسمم يبوم يالگوها

 

 فرماندهان دفاع مقدس رهیدفاع مقدس  س  يخراز نیحس دیشد  ياداد جیریمد :واژگان اصلی
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 ه مقدم

در راستای رشد و کمال آحاد جامعه و بسط عدالت، منوط به استفاده    یحقق اهداف متمایز و متعالی انقالب اسالمت

 ی منظور کسب استقالل و قطع وابستگبه  ،یانقالب اسالم  یروزیمتناسب با آن است. پس از پ  یتیریاز الگوی مد

ت، اس   یو انقالب  یاسالم  یکه نشأت گرفته از مفهوم »جهاد« و نظام ارزش  یجهاد  تیریمد  یها، الگوبه ابرقدرت

مد  یزیرهیپا الگو  یمفهوم  یجهاد  تیریشد.  از  و   یساز یات یاست که ضرورت عمل  یاسالم  تیر یمد  یبرگرفته 

مسئوالن نظام قرار گرفت. در    دیپس از دوران دفاع مقدس مورد تأک  ژهیوبه   یاسالم  یاستقرار آن در نظام جمهور

 تیریو مد  یاز تجربه موفق فرمانده  یریگبا بهره  تیریمد  یندها یساختارها و فرآ  کردها،یرو  یساز یکه بوم  یدوران

  ریمدل فراگ  کیبه    یجهاد  تیریمد  لیو تبد  ی ساز گفتمان  یها برابه خود گرفت، تالش   یدر دفاع مقدس ابعاد عمل

به    یجهاد  تیری(. مد15، ص  1398  ،یو عصار  ی اصفهان  یمشبک  ،یآران  یمهتر  ،ی)فان  افتی  ش یافزا  یو عموم

 ، یاسیس  ،ی علم  یهابر مبارزه در تمام عرصه   یمبتن  ،یدسته جمع  یها تیو کنترل فعال  یعلم و هنر رهبر  یمعنا

که در   یو رفع موانع  ستمیس  ک یو کالن    یبه اهداف کاربرد   لین  یو مانند آن است که برا  ی فرهنگ  ،یاقتصاد

برخاسته   یدر واقع سبک  یجهاد  تیری(. مد94، ص  1398  ،یریم  و  ی)معدن  شودیبه آن وجود دارد، اعمال م   دنیرس

 ، یاله تی خدمت با ن تیریمد نیا یهایژگیاست. از و رانیا یو اجتماع یفرهنگ طیو متناسب با شرا یاز تفکر بوم

انعطاف  ،یریناپذ  یخستگ کار،  در  خالق  ،یریپذاستقامت  و  ابتکار  عمل،  شجاعت،   ، یپرور  ریمد  ت،یسرعت 

 (.52، ص 1397 ،یپورصادق و هاشم  ،ی فیلط  ،یخچالیاست ) یوتنهمراه با اخالص و فر یریپذتیمسئول

نوع جد  یعال  یفرمانده  وهیش مقدس،  دفاع  فرمانده   یدیدر  نما  ینظام  یاز  به  با ش  شیرا  که    ی ها وه یگذاشت 

  ک ی  رو،یرابطه فرمانده و ن  ینظام  ن ییداشت. در عرف و آ  یتفاوت ماهو  کیکالس  یهادر ارتش  جیرا  یفرمانده

است. در    ییایدارد و فاقد پو  یدر آن نقش اساس  یساالر وان یخشک است که عامل د  یو دستور  یکیرابطه مکان

جهان سوم در   یهاخاطر در ارتش  نیو به هم  شوندیجا م جابه  یادست، مانند مهره   نییعناصر پا  ن،یینوع آ  نیا

 یتنها عامل سازمان  ،یسبک فرمانده  نی(. در ا1، ص  1396  ،یریالزم وجود ندارد )شمش  ییاز موارد، کارا  یاریبس

محوله   فی وظا  شبردیقادر به پ  یاست که سازمان تا مرز مشخص  یع یاست و طب  دست دست و باال   نییپا  ونددهنده،یپ

  ی عال  یفرمانده  یاصل که روح    یزیراهگشا باشد، همان چ  تواندیم   یو اعتقاد  یاست و از آن پس تنها عناصر معنو

 ی و رهبر  ت یریمد  وه ی(. فرماندهان دفاع مقدس با ش50، ص  1396  ،ی)عسکر  رفتیدر دفاع مقدس به شمار م

اند که در قالب داشته  یلیمتعدد در جنگ تحم  یهایروزیدر رزمندگان و پ  زهیانگ  جادیدر ا  ینقش اثرگذار  ش،یخو

 (. 76، ص 1396 ،یو عطائ  آراوانیک ان،یاست )اعتبار یقابل بررس یجهاد تیریمفهوم سبک مد

ظهور و بروز استعدادها است. رزمندگان کشورمان با وجود   یبرا  یبستر مناسب  ها، یو تلخ  هایبا تمام سخت  جنگ

 ی اند و فرماندهان جوانجنگ هشت ساله ثبت کرده در طول    انینما  یمقاومت  ،ی حاتیو تسل  ینظام  یها تیمحدود

  ها، اتی)ع( با حضور در اغلب عمل  ن یحس  ماما  14هستند. لشکر    ثاریا  ن یدار اپرچم  ،یخراز  نیحس  دیهمچون شه

ا  یلیدر جنگ تحم  رانیا  ینظام  یروها ین  نیترجزء موفق از  بررس   نیبوده است.  واکاو   یرو مطالعه،  سبک   یو 
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 یداشته است )اسد   یو اجتماع  یاعتقاد  ،یروانشناس  ،یکه ابعاد گسترده نظام  یخراز  نیحس  دیشه  یجهاد  تیریمد

 برخوردار است.  یخاص  تی از اهم نده،یآ یها( و انتقال آن به نسل 2، ص 1396 ،ی جعفر

پ  یت یحاکم  تجربه از  اسالم  یروزیکشور پس  م  یانقالب  مد  دهدینشان  و  رو  ران،ی اگر مسئوالن   کرد یاعتقاد و 

  ن یو کمال جامعه خواهند بود. بنابرا  یو رشد انسان  شرفتیبر سر راه پ  ینداشته باشند، مانع  یو جهاد  یفرهنگ   ،یارزش 

، 1398مقدم،    یهمه جانبه امور است )محمد  سعهو تو  یبه اهداف جامعه اسالم  یابیالزمه دست  یجهاد  تیریمد

 ت یاند، موفقشده  تیریمد  یجهاد  کردیکه با رو  یامور  یانقالب اسالم   خیطور که در هر برهه از تار(. همان27ص  

از روستاها و مناطق محروم در   ییزداتیدر محروم یبه اقدامات جهاد توانیم ن یب نیاند که از اداشته یریچشمگ

  ، یل یپس از جنگ تحم  یبا طرح جهاد سازندگ  ییزداتیهشت ساله دفاع مقدس، محروم  تیریمد  ب،انقال  یابتدا

و ماهواره و مانند    یدانش موشک  ،یادیبن  یها سلول  ،ینانو فناور   ،یاهسته  یاز جمله فناور  ن یدر علوم نو  تیموفق

عملکرد   ،یجهاد  تیریت موضوع مدیحال، با وجود اهم  نی(. با ا120، ص  1393  ، یل یو اسماع  یآن اشاره کرد )شماع

 شمندان یآن است که محققان و اند  نیحوزه مب  نیموجود در ا  یها و پژوهش  اتیو مرور ادب  یزمانسا  رانیمد  یواقع 

 موضوع بپردازند. نیها و ابعاد ابه جنبه  شتر یب دیبا ت،یریعلم مد

امن   رانیا  یاسالم  یجمهور  یانتظام  یروین  هدف و  نظم  پاسدار  یعموم  شیآسا  نیتأم  ت،یاستقرار  از    یو 

 م، یروزافزون جرا  یدگیچیاست. با توجه به گستره، تنوع و پ  یدر چارچوب قانون اساس   یانقالب اسالم   یدستاوردها 

  ی اساس الگو  نیاست و بر ا  یجهاد  تیریدعزم و م   ازمندین  نده،یدر حال و آ  ندهیفزا  میو جرا  دهایمقابله با تهد

همانند   زی در ناجا ن  تیریسبک مد  نی. اردیقرار گ  یانتظام  یرو یسرلوحه کار ن  تواندیم  ،یجهاد   یو فرمانده  تیریمد

 ی عال  رانی مد  یاز سو  سیسازمان پل  یاعتال  ی داشته و در راستا  یرشد روزافزون  ر یدر دهه اخ  یانقالب  ینهادها  ریسا

  ، ی (. مطابق با بیانات مقام معظم رهبر26، ص  1395  فر،یساعد و صبور  ،ییگرفته شده است )تنها  ارسازمان بک  نیا

 نیخاص نیست. در ا  یزمان  ایزند و به هیچ وجه محدود به سازمان  مدیریت جهادى هویت و حیثیت ملى را رقم مى

مسلح  یروهایاز ارکان ن یکیعنوان  به -راستا، الزمه تحقق انتظارات فرمانده کل قوا از مجموعه نیروى انتظامى 

نیازمند   ،یانتظام   یروی ن  وستهیپ  یبه مفاهیم مدیریت جهادى است. رشد و تعال   یبندیپا  -  ران یا  یاسالم   یجمهور

فراتر رفتن از اقدامات عادى و حرکت در چارچوب الگوى خاص، بومى و مبتنى بر تعالیم اسالمى مدیریت است  

ص  1396  پور،ی)اصل ابع  هاىمأموریت(.  428،  داراى  همواره  انتظامى  اجتماعى، نیروى  اقتصادى،  فرهنگى،  اد 

مدیریتى و فرماندهى در سطح جامعه بوده و ضرورت دارد که نواقص و مشکالت موجود را در قالب ابعاد یادشده  

هاى نیروى انتظامى در نحوه اجراى مأموریت  یجهاد  تیریهاى اصلى مدشناخت ابعاد و مؤلفه   نیبررسى کرد؛ بنابرا

(.  120، ص  1395  ،یاریو بخت  ان یسایه آن بتوان به درستى انجام وظیفه کرد )دعاگوامرى مهم و اساسى است تا در  

گیرد. اساتید و صاحبان اندیشه هستند که با باور  مدیریت جهادى، با باورمندى متخصصان و پژوهشگران شکل مى

. گفتمان مدیریت و فرهنگى کشور را هدایت و حمایت کنند  قتصادىتوانند حرکت علمى، اقلبى به این مفهوم، مى 

  ی ها قابلیت  یقابلیت با هزینه پایین( و ارتقا  جادیبه حلقه نوآورى )تبیین نیاز تا ا  یده در شکل  تواندیجهادى م

 (. 530، ص 1398 ،ینیو ام یمی سل ،یکند )پناه جادیا میعظ یتیظرف سیدر سازمان پل ژهیبه و یدفاع -نظامى
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 ی ها اخیر تبدیل به سبک مورد نظر برای حل بسیاری از چالش  یهامدیریت جهادی در سال   کهن یتوجه به ا  با

های علمی  سازی این سبک مدیریتی، تبدیل به یکی از دغدغه های مورد نیاز برای پیاده کشور شده، مهیاسازی زمینه

فرماندهان دفاع مقدس   رهیس  به  یبا نگاه  «ی هادج  تیری»مد  یهاابعاد و مؤلفه نییدر حوزه مدیریت شده است. تب

عنوان  آن به  ییاجرا  یهاتیبه ظرف  دنیبخش  ت ی و قابل  یسازمنظور مدلبه  -  یخراز  نیسرافراز حس  دیاز جمله شه  -

مختلف  یهاالگو در حوزه نیا یریکارگبه یمناسب برا  طیشرا جاد یبه ا یکمک مؤثر تواندیکارآمد، م یالگو کی

 ی جهاد  تی ریپرسش پاسخ داده شود که سبک مد  نیبه ا  دیبه هدف پژوهش حاضر، با  یابیدست  یبرا  نیاباشد. بنابر

   ست؟ یآن چ یهااست و ابعاد و مؤلفه ریو تفس فیچگونه قابل توص یخراز دیشه رهیدر س

  ن یچنو هم  یجهاد  تیریدر موضوع مد  نیشیپ   یهامستخرج از پژوهش  یهابا چارچوب  ییجهت آشنا:  پیشینه

 و مطالعه شد. یبررس ن،یو آنال یااز اسناد و منابع کتابخانه یامجموعه ،یخراز دیشه یتیریمد رهیمطالعه س

 ی ها در مصاحبه خود با عنوان »چند نکته از ظرافت  ،یخراز  دیشه  رهیس  انیاز راو  ی کی( به عنوان  1397)  طلبرخصت

که از   پردازدی در دوران دفاع مقدس م یخراز دیحضور شه تیفیاز ک ییهابه برش  «یخراز نیحاج حس یفرمانده

در    یخراز  دیشه  یو فرمانده   تیری)ع( و مد  نیلشکر امام حس  یریگسازمان رزم سپاه، شکل  لیآن جمله تشک

 نامه یبه مرور زندگ «ی چم یسیب نامه ژهی( در »و2، ص 1396) یجعفر  یاست. اسد القدس قیرمانند ط ییهااتیعمل

 دیبه نقل از همرزمان شه  هاتیاز روا  ی. بخشپردازندیم  یو   ینقاط عطف دوران فرمانده   نییو تب  یخراز  دیشه

خود با عنوان    ی( در رساله دکتر1، ص  1396)  ی شده است. عسکر  انیب  یمیو محمود نج  یفضل  یمانند سردار عل

ابعاد   رانیجنگ ا  ی)ع( ط  نیامام حس  14در لشکر    یخراز  نیحس  دیشه  تیریمد  یخ یتار  لی»تحل و عراق« به 

 خیتار  مکتوبرساله از منابع    نیاز اطالعات ا  ی . بخشپردازدیاو م  یو دوران فرمانده  یخراز  دیشه  یگوناگون زندگ

)ع(،    نیامام حس  14لشکر    یروهایاز آن حاصل مصاحبه با ن  یشده و بخش  یآور جنگ و اسناد دفاع مقدس جمع

ها و  مصاحبه  یبند پژوهش شامل کالسه  یها افتهیاست.    یخراز  دیدوستان و خانواده شه  ،یفرماندهان قرارگاه

آن    قیو مصاد  یخراز  دیشه  یو فرهنگ  یمعنو  ،یاسیس  ،ینظام  ،ی اقتصاد  ،یروان  ،یاجتماع  ت یریاستخراج ابعاد مد

خدمتگزار   یسبک رهبر  نییبا عنوان »تب  یگری( در پژوهش د71، ص  1395و همکاران )  یبوده است. عسکر  دیشه

  ی (« به بررسیخراز   دی)مورد مطالعه: شه  انیج یبس  نیآن در ب  ی امدهایفرماندهان سپاه در دوران دفاع مقدس و پ

حاضر    انی جینفر از بس  210پژوهش    نیا  یکه جامعه اصل  پردازدیم  یخراز  نیحس   دیخدمتگزار شه  یسبک رهبر

 د یخدمتگزار شه  یسبک رهبر   انیآن است که م  انگریب  هاافتهیلشکر در دوران دفاع مقدس بوده است.    نیدر ا

  ه یسرما  شیبا افزا  نیندارد؛ همچوجود    داریداوطلب، ارتباط معن  انیجیبس  یو تعهد سازمان  یاجتماع  هیبا سرما  یخراز

 .ابدییم ش یافزا زیآنان ن یتعهد سازمان زانیم ان،یجیبس یاجتماع

 د«یرزمان شهبرگرفته از خاطرات هم  یخراز  نیحاج حس  دیشه  رهی: سریمد  ی( در کتاب »آقا1، ص  1395)  انیبلند

تحل با جامعه هم  یها مصاحبه  لیضمن  موضوعات    ،یخراز  دیرزمان شهانجام شده  براساس  را  موجود  خاطرات 

با عنوان »بهره بردن    یا ( در مقاله1، ص  1391)  نییتب  یراهبرد   شکدهیکرده است. اند  یبندطبقه  یتیریمختلف مد

منحصر به فرد فرماندهان   یهایژگ یو  ،یلیجنگ تحم  یهاشاخصه  لیکشور« به تحل  تیریدر مد  یاز فرهنگ جهاد
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. فوالدوند  پردازدیسازمان م  ن یا  ل یتشک  نینخست  یهاسپاه در سال   رانی( و مدی خراز  د یدفاع مقدس )از جمله شه

از   یمختلف  ی هامقاطع و برش   تیبه روا  «یخود با عنوان »پروانه در چراغان  یتگر ی( در کتاب روا1، ص  1390)

در کتاب    زی( ن1، ص  1390)  یلوحینقالب تا شهادت پرداخته است. بناز ا  شیاز پ  یخراز  نیحس  دیشه  یزندگان

  ی ها . مرور پژوهشکندیم  تیرا روا  یرزمان واز زبان هم  یخراز  نیحس  دیشه  نامهینگفت« زندگ   یز ی»جز لبخند چ

 ی و کاربرد  نیادیبن  یهابه طور عام، پژوهش  «یجهاد  تیریکه اگرچه درخصوص موضوع »مد  دهدینشان م  نیشیپ

کرده و ابعاد آن را گسترش داده است،   یمعرف  تیریرشته مد  یمفهوم را به جامعه علم  ن یانجام شده که ا  یگوناگون

 ی نگاه  شتری ب  ،یخراز  دیشه  ژهیدوره دفاع مقدس به و  اندهانفرم  یو فرمانده   تیریمد  یو الگوها  ره یاما نگاه به س

 ی بوم  یو توسعه الگوها  یحوزه در چارچوب طراح   نیو مطالعه ا  یعلم   یسازمدل  ثیبوده که از ح  یتیروا  -  یخ یتار

 است.  یدچار شکاف پژوهش

خود به مسئله مدیریت جهادی و در پیش گرفتن این    یهاش یرهبر معظم انقالب بارها در فرمامبانی نظری:  

عنوان راهکاری برای حل مسائل جامعه  کرده و آن را به الگوی مدیریتی مطلوب از سوی مسئوالن نظام تأکید  

کرده  امطرح  فرموده   شانیاند.  باره  این  نمدر  عادی  حرکت  »با  احیاناً   شودیاند:  و  عادی  حرکت  با  رفت؛  پیش 

شود کارهای بزرگ را انجام داد؛ یک همت جهادی الزم است، تحرك جهادی و  حساسیت نمیآلوده و بیخواب

هم علمی باشد، هم پرقدرت باشد، هم با    شود،یرای انجام کارها الزم است. باید حرکتی که ممدیریت جهادی ب

(. کار جهادی یعنی از موانع عبور کردن، موانع  1، ص 1392 ،یبربرنامه باشد و هم مجاهدانه باشد )مقام معظم ره

به کار؛ این کار جهادی است.    ها را فراموش نکردن، جهت را فراموش نکردن، شوقکوچک را بزرگ ندیدن، آرمان

 (.2، ص 1392 ،ی)مقام معظم رهبر «شاءاهلل خدمت به خوبی انجام بگیردکار را باید جهادی انجام داد تا ان 

در مقطع   ژهیونیست، اما مدیریتی است که به   یجهادی هرچند اصطالحی جدید در ادبیات انقالب اسالم  مدیریت

امام خمینی    تیاست. مدیریت جهادی، سبک رهبری ایرانی است که با هدا  تهافیظهور و بروز    یدفاع مقدس به خوب

در واقع   یجهاد   ت یریرا به خوبی نشان دهد. مد  د)ره( توانست به خوبی کشور را از پرتگاه جنگ برهاند و کارایی خو

واژه جهاد نشان از یک واقعیت مهم   یریکارگآزمون خود را در هشت سال دفاع مقدس انجام داده است. شاید به

باشد که امروز هم نوع دیگری از جنگ بر انقالب و مردم کشور تحمیل شده است که الزم است همچون دفاع 

 (. 96، ص 1394 ،یبا آن پرداخت )پورصادق و قزاآن ردمقدس به مقابله و برخو

گفت مدیریت    توانیم  شود،ی و »جهاد« ارائه م  ت«یریصورت خاص از دو واژه »مدکه به  ییهاف یتوجه به تعر  با

دسته جمعی، مبتنی بر مبارزه نه فقط در عرصه نظامی بلکه در    یها تیجهادی علم و هنر رهبری و کنترل فعال

نند آن است که جهت نیل به اهداف راهبردی و کالن یک علمی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ما  یهاتمام عرصه

مدیریت در   اساس   (.1، ص  1393  ،ی)کوشک  شودینظام و رفع موانعی که در رسیدن به آن وجود دارد، اعمال م

شد. مدیران در جهاد وظیفه   یگذارهیوظایف و سازندگی پا  یسوها به نظام جهادی بر پایه رهبری و هدایت انسان

ها را برای کار و تالش برعهده داشتند. مدیران جهادی در همه عرصه  هازه یی و نقش سوق دادن انگهدایت، رهبر 

حساس    یها اند که با امر رهبری و اطاعت از او در تمام صحنهداشته   فتالش خود را بر این نکته معطو  ها،نهیو زم
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عنوان مدیریت جهادی به   آنچه  (.50ص    ،1397و همکاران،    یخچالیانقالب حضور داشته و بازوی انقالب باشند )

های عمل و نظر،  تواند در عرصه ها میگیری از آنای از الگوهای مختلف است که بهره شود، آمیختهشناخته می

های مختلفی قابل بررسی است؛ یکی از  این مفهوم از زاویه  یع یطور طبکمک شایانی به پیشرفت کشور کند. به

 د. گذارنیم  شیاست که مدیران جهادی در این عرصه به نما هاییقشها و نیاین زوایا، ویژگ نیترمهم

به توسعه   یاژهیتوجه و  یو سازمان  یتیریمد  یبوم  یهادر پژوهش  ریدر دهه اخ  :یجهاد  تیریمد  یهامدل

  ی اسالم  یکردهایکشور و رو  یازهایاز پژوهشگران با توجه به ن  یاریشده است. بس  یجهاد  تیریموضوع مد  اتیادب

  ی نیامام خم  اناتیو طهارت )ع(، ب  عصمت  تی بو کالم اهل    یهمچون معارف قرآن  یو با استفاده از منابع  یرانیا  -

شهدا و فرماندهان دوران دفاع مقدس، مطالعه تجارب موفق کشور در    رهیمطالعه س  ،ی)ره( و مقام معظم رهبر

و سازمان، مطالعات   تیریدر حوزه مد یو عمل  یعلم اتینظر ریسا نیچنمسلح و هم یروها یو ن یتیامن یهاعرصه

ها درج پژوهش  نیاز ا  ی، شرح مختصر1اند که در جدول  به انجام رسانده  یهادج  تیریدر موضوع مد  یارزشمند

گوناگون   یها در شاخه یجهاد تیریدر موضوع مد یعلم  اتیادب دیو تول فیاست از آنجا که تعر یشده است. گفتن

 ،یفرد  میفاهاز م  یگوناگون  ف یط  نه،یشیپ  یها مدل   یهاها و مؤلفهاست، شاخص  رفته یانجام پذ  یادیو با تنوع ز

 .رندیگیرا دربر م یو اجتماع یسازمان

 یجهاد تیریمد یهامدل .1جدول 

 منبع  ها و ابعاد اصلی شاخص نام مدل  ردیف

1 
مدل مفهومی مدیریت 

 جهادی 
 مفهوم، الزامات، ویژگی، اهداف و نتایج

و   زرگرزادهافتخاری،  

 53  ، ص1397ی، ریشمش

 الگوی مدیریت جهادی  2

های راهبردی،  های علی، مقوله محوری، مقوله مقوله

های  های محیطی، مقولههای میانجی، مقوله مقوله

 پیامدی 

الدینی و محمدی،  زین

 23 ، ص 1397

3 

  یجهاد تیریمد یالگو

 و  رفتار  ،نهیبر زم یمبتن

 ساختار 

 ای، بعد ساختاری، بعد رفتاری محیط عام، بعد زمینه 

  یزارعی،  نادری، عسکر

  ، ص1397، ینوروزو  نیمت

21 

 مدل سازمان جهادی  4
ساختاری سازمان  بُعد رفتاری سازمان جهادی، بُعد 

 ای سازمان جهادی جهادی، بُعد زمینه 

و  سرلک ی، موغلی، نیحس

 13  ، ص1395، دلجو

5 

 تیریمد یهامؤلفه  یالگو

براساس ابعاد   یجهاد

 گانه پنج

سبک زندگی، طرز فکر، بعد عبادی، عملکرد اجرایی،  

 نگرش علمی 

،  1395، مظفری و محمدی

 1 ص

6 
مدیریت جهادی در   مدل

 توسعه نیروی انتظامی آینده 

ساختار،  )  یسازمانارزش، رفتاری، نگرش(، ) یفرد

 فرهنگ، فرآیند(

،  1395تنهایی و همکاران، 

 25 ص

 ی جهادمدل جامع مدیریت  7
های مدیریت فرهنگ جهادی، علوم مدیریت، مؤلفه 

 دستاوردها جهادی، کارکردهای مدیریت جهادی، نتایج و 

قاسمی ،   و  خزائی، مهرعطا

 1 ، ص 1393
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و   رانیاز فرماندهان جنگ ا  ،یخراز  نیحس  دیشه  :یخراز  دیشه  یفرمانده  خچهیبر تار  یاجمال  یمرور 

 ی کربال اتیدر عمل 1365اسفند  8 خی)ع( را به عهده داشت و در تار ن یامام حس 14لشکر  یعراق بود که فرمانده

عامل بود و   گفتیبه آنچه م  د اند که خوآورده  یخراز  ن یحس  دیشه  یفرمانده  وه ی. در وصف شدیبه شهادت رس  5

و صالبت تمام به فرماندهان   تیرا با قاطع  ماتیو سپس تصم  یآور را جمع  گرانی د  یهمواره در امور، نظرات مشورت

رزمندگان   لگران،یاز تحل  یاریبس  دگاه ی(. از د76، ص  1395انوش،    اضیو ف  یابر   یفروغ  ،ی)عسکر  کردیابالغ م

دفاع مقدس   خیفرماندهان لشکر در تار  نیو بااستعدادتر  نیتراز محبوب   یکی  یخراز  نیحس  دیو فرماندهان، شه

 (. 2، ص  1396 ،یجعفر  یاست )اسد 

آزاد    نهیکه در زم  ییهامنطقه اعزام شد. پس از رشادت  ن یغائله کردستان به ا  یهایریدر اوج درگ  یخراز  دیشه

گردان آن زمان محسوب    نیتریگردان ضربت که قو  یکردن شهر سنندج از خود نشان داد، در سمت فرمانده

و سردشت نقش   وانیسقز، بانه، مر  واندره،ید  لی کردستان از قب  گرید  یشهرها  یوارد عمل شد و در آزادساز   شد،یم

-1359)  یل یدانقالب وارد آورد. با شروع جنگ تحمضربات را به ض  نیشتریب  ،ینظام   ریکرد و با تداب  فا یرا ا  یمؤثر

خطه جنوب شد و به   یسال خدمت صادقانه در کردستان راه  کیرزمان خود، پس از  هم  ی(، بنا به تقاضا1367

آبادان    یعخط دفا  نیسمت فرمانده اول شده بود    لیتشک  نیاهواز و در منطقه دارخو  - که مقابل عراق در جاده 

 ریمنطقه، معروف به خط ش یخط دفاع نیرودخانه کارون، نخست هیخود، در حاش یروهایمنصوب شد. او با کمک ن

خوزستان    طقهدر من  اتیعمل  تیسبب شد که هدا  زیآمتیابتکار موفق  نی(. ا50، ص  1395  ان،یرا احداث کرد )بلند

را   یادفاع جانانه  یکه نه ماه در برابر مزدوران عراق  یگذاشته شود. خط  یبه عهده خراز  1359دوم بهمن    مهیاز ن

 کرد. تیقدرتمند را ترب یانجام داد و دالوران

در مواضع    یشروی پ  لومتر یو سه ک  ی، پس از شکستن خطوط دفاع1360خرداد    21فرمانده کل قوا در    اتیدر عمل  او

االئمه و ثامن  اتیدر عمل  ن،یکنند. همچن  ینینشعقب  لومتر یها را وادار کرد که حدود هفت کآن  ،یعراق  یروهاین

 المقدستیو ب  نیالمبفتح  القدس،قیطر  چونهم   ،ی بعد  یها یو در آزادساز   1360مهر    5شکست حصر آبادان در  

را به    نیجبهه دارخو  یشکست حصر آبادان، فرمانده  اتی(. در عمل65، ص  1370شرکت فعال داشت )قراگوزلو،  

رود کارون، آبادان را محاصره کرده    یبا نصب آن دو پل بر رو  هایعهده داشت و دو پل حفار و مارد را که عراق

را با دور زدن دشمن از چذابه و    یاتیمانور عمل  ن یبستان بهتر  یدر آزادساز  یخراز  دیبودند، به تصرف درآورد. شه

8 
به   یابیجامع دست یالگو

 یجهاد تیریمد

های مدیریت جهادی،  شناسایی و مدیریت چالش 

شناسایی و کاربست الزامات مدیریت جهادی، دستیابی  

 به مدیریت جهادی 

 9  ، ص1393سلطانی، 

 چرخه مدیریت جهادی 9

جهاد  یابی(، مرحله جهاد درونی/ آرمان بعثت )مرحله 

های  به راه ) یابیبینی(، مرحله راه جهاد بیرونی/ واقع )

 خاص الهی(

 137  ، ص1393احمدیان، 

10 
مدل پارادایمی مدیریت 

 جهادی 

  یجهادارزش، نگرش، رفتار(، سازمان )  یجهادفرد 

 فرهنگ، ساختار، فرایند( )

،  1393، یلیعاو اسم  یشماع

 119 ص
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  القدسقیطر   روزمندانهیپ  اتیه بستان انجام داد و پس از عملها در شمال منطقو محاصره کردن آن   یرمل  یهاتپه

 (. 150، ص 1375جنگ،  قاتی)مرکز مطالعات و تحق افتی تی)ع( رسم ن یامام حس پیبود که ت

  ن یآن را به عهده گرفت. ا  یداد و فرمانده  لی)ع( را تشک  ن یامام حس  پیت  القدس،قیطر  اتیپس از عمل  یخراز

فشار   شی وارد عمل شد، اما با افزا  ،یاز مناطق اشغال   یع یبخش وس  ییپس از شناسا  ن،یالمبفتح  اتیدر عمل  پیت

)ع( را به لشکر ارتقا   نیامام حس  پیاو ت  ن،یلمب افتح  اتیدر حلقه محاصره قرار گرفت. پس از عمل  یعراق  یروهاین

مختلف حضور داشت و  یهاات یدر عمل ،نیامام حس 14لشکر  یداد و همچنان فرمانده آن بود. او در مقام فرمانده

 (. 170، ص 1375جنگ،  قاتیبار مجروح شد )مرکز مطالعات و تحقاز شهادت، چند  شیپ

 

 روش

و  هاافتهیها، به داده  لیو تحل هیو تجز ریبا تفس رایاست ز یریتفس یپژوهش، پژوهش پژوهش حاضر از نظر فلسفه

 د یشه  یجهاد  تیریابعاد سبک مد  نییو تب  ییدنبال شناساچون به  ،یریگجهت. از نظر  ابدییالگو دست م  تیدر نها

شده    تیمند و هدارشته مطالعه و پژوهش نظام  کی  یدر پ  رایز  شود؛یمحسوب م  یادیبن  یاست، پژوهش  یخراز

ها است. به لحاظ هدف، آن  انیو کشف ارتباط م  یجهاد  تیریمد  نیادیبن  یهاجنبه  شتریدانش و درك ب  یدر راستا 

است. از آنجا که   یخراز  دیشه  رهیو س  یجهاد  تیریمد  انیکشف ارتباط م  یدر پ  رایاست؛ ز  یاکتشاف   یپژوهش

حوزه   نیآشکارسازی دانش ضمنی خبرگان در ا  ازمندیدارد و ن  دیتأک  یدهی چارچوب مفهومپژوهش حاضر بر شکل

 ییاستقرا  کردیبا رو  یف یروش پژوهش، ک  نی. بنابرا بردی بهره م  نیمضمون و شبکه مضام  لیاست، از استراتژی تحل

. کنندیم  دایدست پ  هااده بر د  یمبتن  ییو مقوالت، به الگو  میمفاه  انیپژوهشگران از مجموعه ارتباطات م  رایاست؛ ز

مله کتب،  ( و منابع مکتوب از جیخراز   دیها )با همرزمان شهمصاحبه  یو بررس   لیتحل  زیها نداده  یگردآور  وهیش

 فرماندهان دفاع مقدس بوده است. رهیو س یجهاد تیریمقاالت و اسناد موجود در ارتباط با مد

مند مرور نظام  ،یتیریو مد  یرفتار  ،یاجتماع  یها در پژوهش  ژهیوبه  یعلم  یهامهم در پژوهش  ار یاز مباحث بس  یکی

مقاله منتشر شده است.    ایصورت کتاب  است که تا به امروز انجام شده و به   ییهاپژوهش  جینتا  ین یها و بازبپژوهش

مهم    یشواهد پژوهش  یتمام  کندیپرسش واحد تالش م  ک یاست که با تمرکز بر    ات یمرور ادب  یمند نوعمرور نظام

 اتیو ادب  نهیشیر پمند بنظام  یپژوهش، ابتدا مرور  نیکند. در ا  بی انتخاب و ترک  ،یابیارز  ،ییمرتبط با آن را شناسا

مضمون   لیو مقوالت، از تحل میاستخراج مفاه یمرتبط انجام شده است )که شرح آن از نظر گذشت(؛ و سپس برا

 ییهاکرد؛ روش   میبه دو دسته تقس  توانیرا م  یف یک  لیتحل  یها روش   یکل  طوربه   استفاده شد.  نیمضام  کهو شب

که مستقل    یی ها(؛ و روش ادیبنداده   هی)مانند نظر  رندیگینشأت م  یخاص   یشناس معرفت  ای  ینظر  گاهیکه عمدتاً از جا

 توانیم  یشناس عرفتو م  ینظر  یهااز روش   یاگسترده   ف یهستند و در ط  یخاص  یشناس معرفت  ا ی  ینظر  گاهیاز جا

 ل ی(. تحل57، ص  2012،  2)براون و کالرك   رد یگیم  یدر دسته دوم جا  1مضمون   لیها استفاده کرد که تحلاز آن

 
1 Thematic Analysis 

2. Braun and Clarke 
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 توان یو مفصل، م  دهیچی پ  یهااز داده  یادیحجم ز  لیتحل یاست که برا  یدیمنعطف و مف  یقات یمضمون ابزار تحق

اطالعات   نیتم، مب  ای  مضمون  (.152، ص  1390  زاده،خیو ش  یهیفق  ،یمیتسل  ، یجعفر  یاز آن استفاده کرد )عابد

ها از داده  یاموجود در مجموعه  یو مفهوم الگو یمعن ،یپژوهش است و تا حد  یها ها و پرسشدرباره داده  یمهم

مشاهدات و   یو سازمانده  فیبه توص  نهیو کم  شودیم  افتیها  است که در داده  یی. مضمون الگودهدی را نشان م

 (. 1، ص 2017، 1و مولس تیوا س،ی)نوول، نور پردازدیم دهیاز پد ییهاجنبه  ری به تفس نهیشیب

کیفی است و به عبارتی، قلب تحلیل   یهاکارها در پژوهش  نیترو حساس   نی ترمضمون، یکی از مهم  شناخت

پژوهش و تجربه محقق درباره موضوع    یهاو پرسش  هایریگمحقق، جهت  یهامضمون است. شعور متعارف، ارزش 

تحلیل مضمون، با توجه به    ایند(. در فر59، ص  2012)براون و کالرك،    گذاردیدر نحوه شناخت مضامین تأثیر م

پرسش و  از روش پژوهش می  یهااهداف  اتوان  در  استفاده کرد.  آن  مناسب  تحلیلی  رو  قیتحق  نی های   کرد یاز 

 است.  « بهره گرفته شده2نی»شبکه مضام

به شبکه )تارنما(    ه ی شب  ی انقشه   کرد، یرو   ن ی مطرح شده است. در ا   3نگی استرل   - د یبار توسط آترا   ن ی اول   ن ی مضام   شبکه 

. شبکه مضامین، براساس روندی مشخص، شود ی مضمون ارائه م  ل ی تحل  ش ی دهنده و روش نما عنوان اصل سازمان به 

)مضامین به دست آمده از ترکیب و تلخیص مضامین    ه ن دهند مضامین پایه )کدها و نکات کلیدی متن(، مضامین سازما 

کند؛ سپس این مند می پایه( و مضامین فراگیر )مضامین عالی دربرگیرنده اصول حاکم بر متن به مثابه کل( را نظام 

  های شبکه تارنما، رسم شده و مضامین برجسته هر یک از این سه سطح همراه با روابط میانصورت نقشه مضامین به 

توان از آن به مثابه ابزاری تصویری برای تفسیر شود. وقتی یک شبکه مضمونی ساخته شد می ها نشان داده می آن 

متن استفاده کرد تا نتایج حاصل از متن و خود متن برای محقق و خوانندگاِن پژوهش، روشن و فهمیدنی شود. نکته 

و هدف تحلیل، ممکن است از مجموعه    ها ی داده مهم در خصوص شبکه مضامین این است که با توجه به پیچیدگ

متون، چند مضمون فراگیر استخراج شود؛ با این حال، تعداد مضامین فراگیر از تعداد مضامین پایه و سازمان دهنده،  

شبکه    ل ی مضمون و تحل  ل ی گام به گام و تحل   ند ی فرا  ی طور کل (. به 5، ص  2017کمتر خواهد بود )نوول و همکاران،  

 -1ذکر شده است:    ی شناس متناظر با هر گام در منابع روش   ی گام برشمرد که اقدامات  6در قالب    توان ی را م   ن ی مضام 

 ن،ی شبکه مضام   م ی ترس - 4  ن، ی وجو و شناخت مضام جست   - 3  ، ی و کدگذار  ه یاول   ی کدها  جاد ی ا   - 2آشنا شدن با متن،  

 (.148، ص 1396مدزاده،  و مح  یی گزارش )توال   ن ی تدو  - 6و    ن ی شبکه مضام   ل ی تحل   - 5

 

 هاه یافت

ها آن  انیو ب  فیتوص  ،یریگهای حاصل از نمونهداده  کیتفک ندیکدگذاری است. فرا  ل،یتحل  ندیرکن اساسی در فرآ

شامل استخراج سه نوع مضامین پایه، مضامین    لیتحل  ندیجدول را کدگذاری گویند. فرا  کیبا عباراتی کوتاه در  

شده تا   یاز منابع کدگذار   یابتدا بخش   ،یخیو تار  یدهنده و مضامین فراگیر است. براساس مرور منابع علم سازمان

 
1. Nowell, Norris, White and Moules 

2. Thematic Network 

3. Attride- Stirling 
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 لیاز تحل ی ا، نمونه2استخراج شد. جدول  هیمضمون پا 48مرحله، در مجموع  ن یاستخراج شود. در ا هیپا نیمضام

. در مرحله دوم، دهدی( نشان مهایزیردر برنامه   بیاول )اعتقاد به غ  هیجهت استخراج مضمون پا  متون مختلف را 

  ر یمضمون فراگ  3دهنده در  سازمان  نیشدند و سپس مضام  یبند دهنده جمعمضمون سازمان  8در    هیاپ  نیمضام

 داده شده است.  شینما نیتوسعه مضام ندی، فرا3شد. در جدول  یدهسازمان

 ضمن تحلیل متون اصلی (هایزیردر برنامه  ب یاول )اعتقاد به غ یهاستخراج مضمون پا  .2جدول 

 متون اصلی  منبع  ردیف

1 

عل در    یفضل  ی سردار 

تجارب   انتقال  جلسه 

 فرماندهان دفاع مقدس 

از  ... از جماران پ  یروز بحث و خستگشبانه  3بعد  ا  دیرس  غامیمفرط،  ادامه    اتیعمل  نی که  را 

  زاده ع یشف  دی در سمت راست من و شه  یخراز  نیحس  دیدارم که شه  اد یبه    ی. به خوبدیبده

در شلمچه    شهینم  گهی م  یزد: »آقا! ک  ادی)فرمانده توپخانه( در سمت چپ من نشسته بودند. فر

امام از ما    م؟یادر جنگ ساخته شده   یسخت  ی است که ما برا  نیاز ا  ری! اصال مگر غد؟یجنگ

شکست  دهایجلسه عوض شد، ترد ی سخن، فضا نیشود؟!« با ا نمی م ییاسته باشد و ما بگوخو

 کردند...  یو همه اعالم آمادگ

2 

  یعل دیسپهبد شه ریام

در   یرازیش  ادیص

از کتاب   یبخش

 جنگ«  یها»ناگفته

نفر    700حدود    میاما خوب است و گفت: توانسته   تیبا کد و رمز اطالع داد وضع   ی برادر خراز...

ندارد، بزنم به    یکه دشمن خط محکم  یینجایاز اد،  ی . اگر اجازه بدهمیرا متمرکز کن  روهایاز ن

به    میخواستی بود که ما م  یبود. هفتصد نفر چ  یبزرگ  سکی. رشهرن یخون  یخط دشمن، تو

ما    یایبر دن  ی... حالت خاص  یلحاال خوب هم درآمد و   ؟یبعدش چ  م؟یکن  حمله  شهرنیخون

کار بشود    نی که ا  م یکردی جنگ نم  یهامقررات و فرمول   بندیخودمان را پا  ادیحاکم شده بود. ز

 .. .دینشود. گفتم بزن ای

3 

  ی مرتض   دیس  دیشه

کتاب  نیآو    ه نیگنجی، 

 165، ص یآسمان

او    میدانست  یاما م   ؛بود  زیشگفت انگ  اریبس،  یریخط مقدم درگ  یکیدر نزد  ن یحضور حاج حس...

نبود که    یکس   نیبزند. عالم محضر خداست و حاج حس  ایدل به در  هوده یکه ب  ستین  یکس

ا  یالحظه  به اطالعات    یدرست، مستلزم دسترس  ریحضور، غفلت داشته باشد. اخذ تدب  نیاز 

را ، اقدام به پاتک کرده، سر وجود او  رو یکه دشمن با تمام ن  میشد  دارخبر  یدرست است. وقت

 ...میافتیدر خط مقدم در

4 

عز ی جعفر  زیسرلشکر 

تارنمای   از  )برگرفته 

شهید   اختصاصی 

 کاظمی(

 لومتریک  30سپس    المقدس ابتدا از رودخانه کارون عبور شود و تیب  اتیدر عمل  نکهیتصور ا...

سه مرحله دشمن کامال    ی ط  ضیو از پشت نهر عرا  رد یبه سمت خرمشهر حرکت صورت گ

کرد که از پشت محور  ی. دشمن هرگز تصور نمدیرسیبه نظر م  یامحاصره شود، فکر ابلهانه 

نجف اشرف  پیاتفاق بزرگ رخ داد؟ دو ت نیچگونه ا  شود. ریلگغاف جاده شلمچه دور خورده و 

که    ییروهاین  نیاول  کردند و   نیداشتند، چن  اریرا در اخت  اتیعمل  یکه محور اصل  ()ع  حسینوامام  

ن ت  نیا  یروهایوارد خرمشهر شدند،  فرماندهان    و   هاپیت  گرید  بودند.  پی دو  وهمه  محورها 

  یخراز نیدست حس   در اتی عمل یداشتند که محور اصل یدلگرم نیالمقدس به ا تیب اتیعمل

 .. دو کنار هم هستند.  نیا است و   یواحمد کاظم

5 

محسن  سرلشکر  

یرضا   ل ی تجل  ه ادواریی، 

شهدا مادران  در    از 

سال   در  لرستان  استان 

92 

دل  یخراز  دیشه... عمل  لی به سه  انجام  ا  ؛کرد  دیتاک  5  یکربال  اتیبر  کرد    نکه یاول  مطرح 

اند. اکنون گرفتار غرور شده ، میبه اهدافمان برس 4 یکه اجازه ندادند در کربال   یعراق یروهاین

نت دادآن   توانی م  جهیدر  شکست  را  اها  دوم  عمل  ی کسان  نکه ی.  در  بچه    4  یکربال  ات یکه 

مگر    نکهیبرگردند و سوم ا  شانیهابه خانه   توانندیچگونه م،  انددست داده   ازخود را   یهامحل 

 . ..مهیدی را انجام م  اتیپس عمل ؟ میابه خدا توکل نکرده  دنیجنگ  یما برا
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و    رانیدر ا  یتیریدر علوم و فنون مد  جیبه جز مقوالت را  ینیمضام  افتن یدنبال  است که پژوهشگران به   یگفتن 

بهبوده  یجهاد  تیریمد  ژهیو  نیمضام  یعنیجهان،   »برنامهاند؛  بحث  در  مثال،  مانند   ییهامؤلفه  «،یزیرعنوان 

)اعم از   رانیمد  یبرا  یزیربرنامه  یعموم  یها فهها و مانند آن از جمله مؤلحلکشف راه  ،یریگمیتصم  ،ینیبشیپ

است.    یجهاد  تیریمنحصر به فرد در مد  یمضمون  ها،یزیردر برنامه   بی( است؛ اما اعتقاد به غیرجهادیو غ  یجهاد

 قابل مالحظه است.  3در جدول  ریدهنده و فراگسازمان  ه،یپا نیمضام

 ی خراز دی شه  تیریمرتبط با سبک مد نیمضام  .3جدول 

 مضمون پایه دهنده مضمون سازمان مضمون فراگیر 

 های مدیریتی ویژگی

 ریزیبرنامه

 ها ریزیاعتقاد به غیب در برنامه 

 توجه به موضوع توکل به خدا در تعیین اهداف

 گذارینگرش آرمانی در هدف 

 هامدنظر قرار دادن رضایت الهی در برنامه 

 ریزیاحتماالت در برنامه در نظر داشتن حداکثری تمام 

 سازماندهی 

 اعتماد و اطمینان برادرانه به زیردستان 

 عزم راسخ در اجرای برنامه 

 سازماندهی بر مبنای تقوا و عدالت 

 های فردیسازماندهی بر مبنای شایستگی

 سازماندهی راهبردی و سیستمی

 ها کارگیری افراد براساس توانمندیبه

 المال در استفاده از منابع مادی ویژه به بیتتوجه 

 هماهنگی 

 مشورت مداوم با مجموعه پایین دست 

 مدیریت کامالً مشارکتی

 حضور مداوم در میدان عمل 

 وگو توانمندی در مذاکره و گفت 

 سرعت عمل در انجام امور 

 رعایت همیشگی نظم و انضباط در هر شرایطی

 کنترل 

 کامل به نظام ارزشی در مباحث کنترلتوجه 

 تفویض اختیار به دیگران

 کنترل در صحنه عمل 

 سرکشی و کنترل تا حدود بسیار جزئی 

 عملیاتی، میانی و راهبردی  سطوحکنترل اهداف در 

 های رهبری ویژگی
 انگیزش 

 آمیختن عالقه و کشش عاطفی به وظایف 

 کسب تجربه کاران جهت  اعتماد به تازه 

 توانمندی در اقناع و جلب نظر همراهان و نیروها

 ایجاد شور و شوق در افراد 

 برخورد عادالنه با کارکنان در جایگاه رهبری
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 مضمون پایه دهنده مضمون سازمان مضمون فراگیر 

 رشد و تربیت 

 برخورد با رحمت به جای برخورد با غضب

 توجه ویژه به تربیت و رشد معنوی نیروها 

 وظایف محوله قدم بودن در امور و پیش 

 مقبولیت و محبوبیت 

 تواضع و فروتنی در جایگاه فرماندهی 

 هاوفای به عهد در پیمان 

 پذیرش اشتباهات در تعامل با نیروها 

 پوشش و ظواهر  ثیاز ح ردستیز یروهایتشبه به ن

 فداکاری، ایثار و از خود گذشتگی 

 های شخصیتی ویژگی

 خود مدیریتی 

 گیری بر مبنای تقوای الهیتصمیم

 خالقیت و نوآوری مداوم 

 استراحت بسیار کم در حد لزوم

 توجه به آراستگی ظاهری 

 توجه ویژه به امور بهداشت فردی 

 تابعیت مداوم از قوانین سازمان 

 بینش و بصیرت 

 والیتمداری

 عاقبت اندیشی و معادگرایی

 رضایت مردم توجه به کسب 

 داشتن مبانی عقالئی 

 پذیری با وجود جایگاه نظامی داشتن روحیه انعطاف 

 یادگیری مداوم علوم و فنون در عمل 

 حسن خلق 

 رویی گشاده 

 رویی و صداقتیک

 صفا و صمیمیت در تعامالت اجتماعی 

 نیکی و مهربانی

 ورزی به دیگرانمحبت

 

 یهانقشه  میافزار ترسنرم   کیکه    -«  1مپ   ندیما   یافزار »آدر نرم  ر یز  نیشبکه مضام  ،یکدگذارپس از مراحل  

را   یمات یاهداف و تصم ها،دهیها، افکار، اتا بتواند نقشه سازدیافزار کاربر را قادر منرم نیشد. ا میترس -است  یذهن

  ی برا  تواندیمپ« م  ندیما  یبکشد. »آ  ریاستناد به تصو  بلمنسجم و قا  ریتصو  کی صورت  که در ذهن خود دارد، به

صورت طوفان که به  ییهادهیافکار و ا  ،یسازها(، خالصهآن   نیب  یارتباط و وابستگ  شی)با نما  فیفهرست کردن وظا

  ن یمواقع شود. شبکه مضا دیو مف  یاهداف و مانند آن کاربرد  یزیرپروژه، برنامه  یزیربرنامه  کنند،یخطور م   فکری

 قابل مالحظه است.  1در شکل  یینها

 

 
1. iMindMap 
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 شبکه مضامین سبک مدیریت جهادی شهید خرازی  .1شکل 
 

 گیری نتیجه بحث و 

بزرگ مدنظر را تحقق    یدستاوردها  تواندیم  یخود را نشان دهد؛ اما زمان  یدر اشکال گوناگون  تواندیم  تیریمد

 ات یدر کشور، تجرب  یجهاد  تیریبرجسته مد یهااز نمونه  یک یطور قطع  همراه باشد. به  یبخشد که با صبغه جهاد

هن هر  است که ذ یدوران سراسر افتخار  مقدس آور دفاع مقدس است. اداره موفق هشت سال دفاع فرماندهان نام

کنجکاو م   یناظر  خود  متوجه  بررس سازدیرا  نوشته   ی.  مطالعه  مقدس،  دفاع  ساله  هشت  و تجارب  خاطرات  ها، 

ها آن  یتیشخص   یهایژگیجهت که پژوهشگران را با و  نیدفاع مقدس هم از ا  دیفرماندهان شه  یهانامهیزندگ

  رانیمد  یبرا  یمناسب  یالگو  تواندیجنگ، م  یهاجبهه   تیریعمل و مد  وهیش  ختو هم از جهت شنا  سازدیآشنا م

 کشور باشد.  یفعل
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عالوه   ،یجهاد   ریمد  کی  ،یخراز   دیشه  یو فرمانده  تیریمد  رهیکه مطابق س  دهدیپژوهش نشان م  نیا  یهاافتهی

کارکردها انجام  مدپنج   فیمعمول و وظا  یبر  کنترل(    یهماهنگ   ،یرهبر  ،یسازمانده  ،یزیر)برنامه   ت یریگانه  و 

کارکردها شاخص و  ن  یگرید  یها  م  زیرا  جمله  آن  از  که  دارد  نظر  غیدر  به  اعتقاد  مقوالت  به  در    بیتوان 

 نان یاشاره کرد. اعتماد و اطم  یزیردر بُعد برنامه   یو نگرش آرمان  یگذارتوجه به توکل به خدا در هدف  ها،یزیربرنامه 

  ی از جمله مقوالت مطرح در بُعد سازمانده  المال،تیها و توجه به برنامهب  یعزم راسخ در اجرا  ردستان،یبرادرانه به ز

مداوم نظم و انضباط، در   تیسرعت عمل و رعا  ردست،یعمل، مشورت با مجموعه ز  دانی. حضور مداوم در مندهست

م  یبُعد هماهنگ درنها  شوندیمطرح  تا حدود جزئ  توانیم  تیو  کنترل  در صحنه عمل،  کنترل  مقوالت  و   یبه 

خود به سه شاخص    یتیشخص  یها یژگیدر بُعد کنترل اشاره کرد. مطابق مدل مستخرج، و  گرانیبه د  اریاخت  ضیتفو

( و حسن خلق )شامل یمدارتی)شامل وال   رتیو بص  نشی(، بیاله  یتقوا  یبرمبنا  یریگمی)شامل تصم  یتیریخودمد

و وییروگشاده  بوده  قسمت  قابل  انگ  زین  یرهبر  یهایژگی(  ترب  زش،یدر سه شاخص  و  مقبول  ت،یرشد  و   تیو 

 .شودیدر حوزه پژوهش و عمل ارائه م ییشنهادهایدر ادامه پ  .ابندییتبلور م تیمحدود

  :پیشنهادها

  ی سبک زندگ  رایطور عام؛ زو به  یفرد   یدر زندگ  یخراز   دیشهدا از جمله شه  تیریمد  رهسی  دادن  قرار  الگو

 است؛  یدر سطح فرد یتیریمد یها میاز تصم یامتشکل از مجموعه

 ؛ی و عمل یعلم  یهاها و حوزهدر تمام شاخه تیو معنو یدینگاه توح ،یاسالم یها با ارزش  یهمراه 

را رقم زده  تیریمعمول مد یکارکردها یبرا نینو یهاوهیش ت،یریدر مد یخراز دیشه یکه مشچنان

 است؛ 

  یو دستاوردها هاتیکسب موفق یبرا یجهاد تیریمد یرفتار ی ها یژگیرفتار و و نیو تمر تیتقو

 گوناگون؛ ی هاطیو مح ژهیو طیبزرگ در شرا

هر  رایز ران؛یا یاسالم یگوناگون جمهور یهاکارکنان سازمان یبرا  یجهاد تیریمد میآموزش مفاه

  یبا فهم الگو تواندیخود م یو سطوح کار  تیدر شغل و موقع ،یاسالم  هنیم ینفر از منابع انسان

 مؤثر گام بردارد؛ یرا حل کرده و به سمت بهبودها یمشکالت جار یجهاد تیریمد

و  ت؛یریو مد یمرتبط با فرمانده یهاها و رشتهدر دانشکده ،یجهاد تیریمد یالگو هیآموزش نظر

 تیریفرهنگ مد یسازاده یپ ی ها براسازمان یو فرماندهان فعل رانیمد یآموزش ضمن خدمت برا

 عمل؛ یهادر عرصه یجهاد

در سطح   تیریمد ن ینو هیعنوان نظر آن به یو معرف یدر سطح مل یجهاد تیریمد یالگو نییتب

 ؛ ی المللنیب

 ق،یهمراه با مصاد ت،یریمد یهادر واحدهای درسی دوره یجهاد تیریو گنجاندن درس مد فیبازتعر

 ها و منابع متنوع مدون؛نمونه
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شناخت   ق یحوزه از طر  نیافراد نمونه در ا  یو الگوساز  یجهاد  رانیموفق مد  ت یریاز سبک مد  یریالگوگ

 . یو اقتصاد  یاجتماع ،ید یتول ،یعلم ،یگوناگون نظام یهادر حوزه  شان یا شتریب

 

 سپاسگزاری 

 سازنهیجان برکف که زم  انیجیشهدا، امام شهدا، جانبازان، رزمندگان و بس  یهااز تمام مجاهدت  جا دارد  انیدر پا

بود  یها خلق حماسه بهاه هشت سال دفاع مقدس    ریو تقد  لی تجل  ،یخراز  نیحاج حس  دیاز فرمانده شه  ژهیوند، 

 عمل آورد.به

 

 

 

 منابع فهرست  

رهبری.    مقام سیاست1392)معظم  تبیین  جلسه  در  بیانات  مقاومتی،  (.  اقتصاد  بازیابی  20/12/1392های  قابل   .
  https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25795از:

)  مقام رهبری.  اع1392معظم  و  جمهور  رئیس  دیدار  در  بیانات  دولت،  (.  هیئت  بازیابی  6/6/1392ضای  قابل   .
  https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23715از:

(،  87)22.  عیسیاست دفاگیری از بیانات مقام معظم رهبری.  سازی مدیریت جهادی با بهره(. مدل1393)  .اکبر، علیاحمدیان
 https://dpj.ihu.ac.ir/article_203204.html . قابل بازیابی از:169-137صص 

چی:  سیمبیوگو با مهری عسکری.  جنگ. گفت   ماندگار  میراث  خرازی؛  مدیریت حسین  (. سبک1396)  .میمرجعفری،    اسدی
زیباویژه اصفهان  روزنامه  صص  3151)44،  نامه  از:  1-4(،  بازیابی  قابل   .

http://www.isfahanziba.ir/node/69169 

های پژوهش.  بنیادرویکرد نظریه داده   جهادى مبتنى بر هاى الگوى مدیریت  تبیین ابعاد و مؤلفه (.  1396، حسین. )پوراصلی
انتظامی صص  3)12،  مدیریت  از: 427-450(،  بازیابی  قابل   .

http://pmsq.jrl.police.ir/article_18361.html 

 ی مقاومت  تی ریمد  استقرار  دوران دفاع مقدس در  یت یریمد  یهاتجربه(.  1396)آرا، امیر و عطائی، مهدی.  ، اکبر؛ کیواناعتباریان
. قابل بازیابی از:  75-93(، صص  84)16،  های دفاعیمدیریت و پژوهش(.  5  الیکرب،  یمطالعه مورد )   یو جهاد

https://mdr.ihu.ac.ir/article_202054.html 

و شمشیری،  افتخاری محمدعلی  زرگرزاده،  اصغر؛  مؤلفه 1397)  ی.مهد،   یاخامنه  امام  بیانات  در  جهادی  مدیریت  های(. 
صص  70)18،  نظامی  مدیریتالعالی(.  مدظله) ب53-87(،  قابل  از:  .  ازیابی 

http://jmm.iranjournals.ir/article_33761.html 

. قابل بازیابی از:  12958(. بهره بردن از فرهنگ جهادی در مدیریت کشور. شناسه خبر:  1391)  . نییتبراهبردی    اندیشکده
http://tabyincenter.ir/12958/ 

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25795
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23715
https://dpj.ihu.ac.ir/article_203204.html
http://www.isfahanziba.ir/node/69169
http://pmsq.jrl.police.ir/article_18361.html
https://mdr.ihu.ac.ir/article_202054.html
http://jmm.iranjournals.ir/article_33761.html
http://tabyincenter.ir/12958/
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. اصفهان:  دی رزمان شه برگرفته از خاطرات هم  یحاج حسین خراز   دیشه  یتیریمد  رهی: سریمد  یآقا(.  1395)  .محمد،  بلندیان
 نشر دارخوین.

 .معاصر شهیدانش و اند. چاپ بیست و پنجم. تهران: جز لبخند چیزی نگفت(. 1390) ی.دعلیس، لوحیبنی 

  و   رهبر، پیرو  بعد  سه  سازمان در  اثربخشی  بر  جهادی  مدیریت  تأثیر  (. بررسی 1394)  .زهرا ، ناصر و ذاکری قزاآنی،  پورصادق
صص  4)7،  انسانی   منابع  مدیریت  هایپژوهشزمینه.   از:    .95-116(،  بازیابی  قابل 

https://hrmj.ihu.ac.ir/article_18677.html 

علم با تأکید بر  و ارائه الگوى ارتقاء اقتدار ملى بر پایه فرهنگ، اقتصاد(. 1398، حمید؛ سلیمی، حسین و امینی، داود. )پناهی
جهادى انتظامیپژوهش.  مدیریت  مدیریت  صص  3)14،  های  از: 547  -529(،  بازیابی  قابل   .

http://pmsq.jrl.police.ir/article_91724.html 

و صبوریتنهایی هادی  ساعد،  رحمانی  علیرضا؛  عوامل1395)  .قربانفرد،  ،  نیروی    در  جهادی  مدیریت  توسعه  در  مؤثر  (. 
انتظامیآینده.    انتظامی نیروی  راهبردی  صص  2)1،  مطالعات  از: 25-53(،  بازیابی  قابل   .

http://ssj.jrl.police.ir/article_91209.html 

. تهران: جهاد دانشگاهی  ر مدیریتفنون و ابزارهای روش تحقیق د(. 1396) ی، مهرداد.علمداراهلل و محمدزاده ، روحتوالیی
 واحد صنعتی امیرکبیر.

مدیریت (. طراحی مدل سازمان جهادی.  1395)  .نیغالمحس، مهدی؛ موغلی، علیرضا؛ سرلک، محمدعلی و دلجو،  حسینی
دولتیسازمان صص  3)4،  های  از: 28–13(،  بازیابی  قابل   .

http://ipom.journals.pnu.ac.ir/article_3046.html 

و قاسمی،  ، علی خزائی مؤلفه مفهوم)  یجهاد(. مدیریت  1393)  .زهرااکبر؛ مهرعطا، رضا  آن(.  شناسی،  الزامات تحقق  و  ها 
 .  نیمب یفرهنگ  رانیه سفموسس :تهران المللی مدیریت.همایش بین

در نیروی انتظامی.    (. ابعاد فرهنگ و مدیریت جهادی در تحقق اقتصاد مقاومتی1395، داود و بختیاری، لطفعلی. )دعاگویان
انتظامی،پژوهش مدیریت  صص  1)12  های  از: 119-136(،  بازیابی  قابل   .

http://pmsq.jrl.police.ir/article_18349.html 

سیاهالدینیزین محمدی  و  مجید  ارائه1397)  .درضایحمبومی،  ،  انقالب  جهادی  مدیریت  مطلوب  الگوی   (.  اسالمی    در 
. قابل بازیابی 49-23(، صص  28)8.  پژوهشنامه انقالب اسالمیاسالمی«.    انقالب  رهبر  رهنمودهای  »موردکاوی

 https://rjir.basu.ac.ir/article_2426.html از:

. قابل بازیابی از:  39-9(، صص  2)22،  اسالمی   مدیریتالزامات.    و  هاجهادی، چالش  (. مدیریت 1393)  .محمدرضا،  سلطانی
https://im.ihu.ac.ir/article_201798.html 

. بنیادمدل پارادایمی مدیریت جهادی با استفاده از نظریه داده(. 1393) .محمدرضا، عیلی گیویااسم، میالد و کوپائی شماعی
دولتیچشم مدیریت  قابل  150- 119صص    (،3)5،  انداز  از: .  بازیابی 

http://jpap.sbu.ac.ir/article/view/7961 

 نیدوم  ی.با توجه به فرهنگ دفاع  ینظام  یمطلوب فرمانده  یدر الگو  یجهاد   تیریمد  گاهیا(. ج1396، مهدی. )شمشیری
دانشگاه علوم   :تهران،  یاسالم  نیدر چشم انداز تمدن نو  ینظام  یمطلوب فرمانده  یالگو  یو کاربرد  یعلم  شیهما

 ی.  ستار دیشه   ییو فنون هوا

https://hrmj.ihu.ac.ir/article_18677.html
http://pmsq.jrl.police.ir/article_91724.html
http://ssj.jrl.police.ir/article_91209.html
http://ipom.journals.pnu.ac.ir/article_3046.html
http://pmsq.jrl.police.ir/article_18349.html
https://rjir.basu.ac.ir/article_2426.html
https://im.ihu.ac.ir/article_201798.html
http://jpap.sbu.ac.ir/article/view/7961
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 مضمون و شبکه مضامین:  تحلیل(.  1390)  .محمدزاده،  جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمدسعید؛ فقیهی، ابوالحسن و شیخ   عابدی
-151(، صص 2)5، اندیشه مدیریت راهبردی. های کیفیروشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده

 http://smt.journals.isu.ac.ir/article_163.html . قابل بازیابی از:198

خدمتگزار فرماندهان سپاه در  یسبک رهبر نییتب(. 1395، مهری؛ فروغی ابری، اصغر و فیاض انوش، ابوالحسن. )عسکری
. مطالعات راهبردی بسیج، (یخراز  نیحس  دی: شه ی)مطالعه مورد  انیجیبس  نیآن در ب   یامدهایدوران دفاع مقدس و پ

 http://www.bsrq.ir/article_80429.html . قابل بازیابی از:101-71(، صص 70)19

.  و عراق  رانیجنگ ا  یط   ع()  حسینامام    14در لشکر    یخراز  نیحس  دیشه   تیریمد  یخی تار  لیتحل(.  1396)  ی.مهر،  عسکری
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