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چکیده :
ٔذیشیت ٔی تٛا٘ذ دس اؿىبَ ٌ٘ٛبٌ٘ٛی خٛد سا ٘ـبٖ دٞذ؛ أب صٔب٘ی ٔی تٛا٘ذ دػتبٚسدٞبی ثضسي ٔٛسد ا٘تؾبس سا تحمك ثخـذ و ٝایٗ ٔذیشیت ثب ٔؤِفٞ ٝبی
خٟبدی ٕٞشا ٜثبؿذ .دس كٛستی ؤ ٝذیشیت خشدٔٙذ ثب سٚیىشد خٟبدی ثٞ ٝذایت ػبصٔبٖ ثپشداصد ٔی تٛا٘ذ فال ٜٚثش اٞذاف ٔبِی ث ٝاٞذاف غیشٔبِی ٔ ٚتقبِی
ػبصٔب٘ی ٘یض ٘بئُ ٌشدد .اص ػٛی دیٍش سٚیىشد ٔذیشیت خٟبدی ث ٝفٛٙاٖ یه سٚیىشد ٔذیشیتی ٘یبصٔٙذ ؿٙبخت ثٟتش تٛػظ ػبصٔبٖ ٞبی ایشا٘ی ٔی ثبؿذ .تحّیُ ٚ
اسصیبثی ٞش سٚیىشد ٔذیشیتی الصٔ ٝؿٙبخت  ٚتجییٗ ثٟتش آٖ سٚیىشد ٔی ثبؿذ .خٟبد ث ٝفٛٙاٖ یه پذیذ ٜو ٝثبس فشٍٙٞی دس ٔىتت اػالْ داسد ،آٍ٘ب ٜو ٝثٝ
فٛٙاٖ كفت ٘ٛؿ خبكی اص ػبصٔبٖ ث ٝوبس ٔی سٚد ،فّٕىشد ػبصٔب٘ی سا تحت تأثیش لشاس ٔی دٞذ .ایٗ اٍِ ٛاص ٔذیشیت ؤ ٝی تٛاٖ آٖ سا فش ًٙٞخٟبدی ٘بٔیذ،
٘یض ثٛ٘ ٝث ٝخٛد تأثیش لبثُ ٔالحؾ ٝای ثش ٔذیشیت آٖ ػبصٔبٖ داسد .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ تأثیش  ٚتأثشٞب ،اسائ ٝاٍِٛی ٔٙبػت ٔذیشیتی ٔی تٛا٘ذ ث ٝاتخبر سٚؽ ٔذیشیتی
ٔٙبػت یبسی ثشػب٘ذِ.زا ٞذف ایٗ تحمیك ،ؿٙبػبیی  ٚاسصیبثی ٔؤِفٞ ٝبی وّیذی ٔذیشیت ٔی ثبؿذ.اص ایٗ س ٚدس ایٗ ٔمبِ ٝػقی ؿذ ٜاػت تب ثب سٚؽ تٛكیفی ٚ
تحّیّی ضٕٗ اؿبس ٜثٔ ٝجب٘ی فّٕی ،ثِٛٔ ٝفٞ ٝبی وّیذی ٔذیشیت خٟبدی دس استمبء اثقبد فّٕىشد ػبصٔب٘ی پشداخت ٝؿٛد.
وّیذ ٚاصٔ : ٜذیشیت خٟبدیِٛٔ ،فٞ ٝبی وّیذی ،اثقبد فّٕىشد ػبصٔب٘ی

مقدمه :
ؿی ٜٛسٞجشی ٔ ٚذیشیت دس ٞش تٕذ٘ی ثؼتٍی ث ٝػبخت فشٍٙٞی آٖ تٕذٖ داسد .اص خّٕ ٝخبعش ٜتّخ دا٘ـٕٙذاٖ اسٚپب اص دادٌبٞ ٜبی تفتیؾ فمبیذ
 ٚثیٓ اص تىشاس ٔغبِقبت ٔذسػ ٝای ثبفث ؿذ تب تحّیُ ٔجتٙی ثش تدشث ٝكشف ثـشی پغ اص س٘ؼب٘غ ثش سٚح تحمیك دس غشة حبوٓ ٌشدد ٚ
ػشا٘دبْ ا٘ؼبٖ ٘یض ث ٝفٛٙاٖ یىی اص فٛأُ تِٛیذ دس سدیف ٔبؿیٗ  ٚدیٍش ٔٙبثـ ث ٝؿٕبس آیذ؛ یقٙی ا٘ؼب٘ی و ٝخٛد خبِك ٔبؿیٗ اػت ،دس ٘ؾبْ
اسصؿی غشة ٓٞ ،ػغح ٔخّٛق ٌ ٚب ٜدس آثبس ثقضی اص ٔتفىشاٖ ،حتی دس ػغحی پؼت تش اص ٔبؿیٗ خبی ٌشفت  ٚایٗ ثؼیبس ؿٍفت آٚس
اػت(سضبییبٖ)4 :0831 ،
یىی اص ٔٛاسد ثؼیبس ٔ ٟٓدس ٔذیشیت ٞش خبٔق ٝو ٝثبیؼتی ث ٝآٖ تٛخ ٝداؿت سٚؽ ٔذیشیت خبٔق ٝثش اػبع فش ٚ ًٙٞسػ ٚ ْٛثب اػتفبد ٜاص
اثضاسٞبیی ٔجتٙی ثش اسصؽ ٞبی آٖ خبٔقٔ ٝی ثبؿذ .وـٛس ٔب ٘یض اص دیشثبص دٚساٖ ٔختّف سؿذ  ٚاف َٛسا پـت ػش ٌزاؿت ٝاػت .دس یه ٔشٚس
تبسیخی ٔی تٛاٖ دس دٚساٖ سؿذ تٕذٖ ایشاٖ ث ٝسٚؿٙی اثش ٔذیشیت كحیح  ٚدس دٚساٖ اف َٛسا دس اثش ٔذیشیت ٞبی ٘بٔٙبػت ٔـبٞذٕٛ٘ ٜد .دس
وـٛس ٔب ٘یض ػجه ٞبی ٔختّف ٔذیشیت دس وبسٞب اص دیشثبص ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌشفت ٝاػت و ٝاص خّٕ ٝآٖ ٔی تٛاٖ ثٔ ٝذیشیت خٟبدی ث ٝفٛٙاٖ

یىی اص ػجه ٞبی ٔذیشیتی ثٔٛی  ٚاِٟبْ ٌشفت ٝؿذ ٜاص تٕذٖ ایشا٘ی ٙٔ ٚبثـ دیٗ ٔجیٗ اػالْ اؿبسٕٛ٘ ٜد .ثقذ اص پیشٚصی ا٘مالة اػالٔی دس تذٚیٗ
ثش٘بٔ ٝتٛػق ٝوـٛس ،أبْ خبٔ ٝٙای (ٔذؽّ ٝاِقبِی) دس اثالك  ٚتججیٗ ػیبػت ٞبی وّی ثش٘بٔ ٝؿـٓ تٛػق ٝچٙذ ٚاط ٜوّیذی  ٟٓٔ ٚسا ٔٛوذا ثیبٖ
فشٔٛد٘ذ .یىی اص ٕٟٔتشیٗ ایٗ ٚاطٌبٖ «ٔذیشیت خٟبدی» اػت.تب آ٘دب و ٝدس ٔتٗ اثالغی ٝػیبػت ٞبی وّی ثش٘بٔ ٝؿـٓ تٛػق ٝثٟشٌٜیشی «اص
ٔذیشیت خٟبدی  ٚسٚحیۀ ا٘مالثی» دس وٙبس اتىب ث ٝفٛأُ دیٍشی ٕٞچٖٛ؛ «تٛا٘بییٞبی ا٘ؼب٘ی  ٚعجیقی  ٚأىب٘بت داخّی  ٚفشكتٞبی ٚػیـ
ثشآٔذ ٜاص صیشػبختٞبی ٔٛخٛد دس وـٛس» ث ٝفٛٙاٖ اػجبة ٕٟٔی و ٝدس صٔی ٝٙتحمك ثش٘بٔ ٝثٔ ٝب یبسی سػب٘ذ ٔغشح ٌشدیذ ٜاػت(.یبساحٕذی،
 )0834اص ػٛیی دیٍش  ٓٞأشٚص ٜػبصٔبٖ ٞبی ٔختّف خذٔبتی  ٚتِٛیذی ،ثشای ٔٛفمیت  ٚثمبء دس فشك ٝفضبی سلبثتی ثبیذ تقشیف دلیمی اص
چـٓ ا٘ذاص ٔ ٚأٔٛسیت  ٚاٞذاف خٛیؾ داؿت ٝثبؿٙذ .ػپغ ثشای دػت یبثی ث ٝاٞذاف ،اػتشاتظی ٞب  ٚثش٘بٔٞ ٝبی فّٕیبتی ٔٙبػت سا تذٚیٗ
ٕ٘ٛد ٚ ٜث ٝاِٛٚیت ثٙذی  ٚاخشای كحیح آٖ ٞب دس ػبصٔبٖ ثپشداص٘ذ .ثقذ اص ا٘دبْ ایٗ ٔشاحُ ػبصٔبٖ ٞب ثبیذ اسصیبثی دسػتی اص ٘ح ٜٛفّٕىشد
خٛیؾ داؿت ٝثبؿٙذ تب ؿىبف ٞب  ٚا٘حشافبت سا ؿٙبػبیی ٕ٘ٛد ٚ ٜالذأبت اكالحی سا دس صٔبٖ ٔٙبػت ا٘دبْ دٙٞذ .ثؼیبسی اص ٔـىالت ػبصٔبٖ ٞب
پغ اص تذٚیٗ اػتشاتظی ٞبی كحیح ،دس ٘ح ٜٛاخشا  ٚپیبد ٜػبصی آٖ ٞبػت و ٝاغّت ثب ؿىؼت ٔٛاخٔ ٝی ؿ٘ٛذ .ا٘ذاصٌ ٜیشی فّٕىشد سا ٔی
تٛاٖ ث ٝفٛٙاٖ فشآیٙذ وٕی وشدٖ اثشثخـی  ٚوبسایی فقبِیت ٞبی ا٘دبْ ٌشفت ٝتقشیف ٕ٘ٛد .ثش ٕٞیٗ اػبع دس ایٗ تحمیك ضٕٗ تقشیف ٔفٟٔٛی
ٔذیشیت خٟبدی  ٚفّٕىشد ػبصٔب٘ی ث ٝثشسػی اثقبد ِٛٔ ٚفٞ ٝبی ٔ ٟٓایٗ اٍِٛی ٔٙبػت ٔذیشیتی دس خٟت استمبی فش ٚ ًٙٞوبسآیی ػبصٔبٖ ٔی
پشداصیٓ.

مفهوم مدیزیت جهادی
اص دیذٌب ٜاػالْٔ ،ذیشیت ٔحٛس كالح خبٔق ٚ ٝأب٘ت ٔ ٚالصْ ؿبیؼتٍی اػت .ػّؼّٔ ٝشاتت دس ٔذیشیت اػالٔی فجبست اػت اص خذأ ،الئى،ٝ
ٔقلٔٛیٗ) ؿ(ٚ ،الیت فمیٔ ،ٝذیشیت دِٚتی  ٚػبصٔبٖ ٞب ٕٞ ٚچٙیٗ ٔذیشیت خب٘ٛاد ٜاػت .اػالْ دس حٛص ٜفّٓ ٔذیشیت ،سٕٛٙٞدٞبی ٔذیشیتی
داسد و ٝثب تٛخ ٝث ٝاكُ آخشت ٌشایی  ٚاكُ فذْ تمذْ ثش خذا  ٚسػ َٛخذا اص حیث ٘یت  ٚا٘ذیـ ٝدس خٛصٞ ٜذف ٌزاسی  ٚثش٘بٔ ٝسیضی ٚ
اكُ لؼظ  ٚفذَ دس ع َٛاكُ آخشت ٌشایی ٕٛ٘ ٚد فذاِت ٚالقی دس حٛص ٜثش٘بٔ ٝسیضی ثب خبٔـ ٍ٘شی ث ٝا٘ؼبٖ ٘ ٚیبصٞبی ٔبدی ٔ ٚقٛٙی
اسصؽ تّمی ٔی ٌشد٘ذ ث ٝعٛس خالكٔ ٝی تٛاٖ تأثیش اػالْ سا ث ٝحٛصٔ ٜذیشیت چٙیٗ ثشؿٕشد و ٝدیٗ ٔجیٗ اػالْ اص ٔٙؾش ٍ٘شؽ افتمبدی،
سٚحی ٝاخاللی  ٚضٛاثظ سفتبسی ٘ ٚحٍ٘ ٜٛشؽ دس ٔجب٘ی ٔذیشیتی ٔٛثش اػت (پبِٛج ٕٞ ٚىبساٖ ،)0831 ،ثخـی اص دا٘ؾ ٔذیشیت سا ٔی تٛاٖ اص
عشیك آٔٛصؽ فشا ٌشفت  ٚثخؾ دیٍش سا ضٕٗ وبس ثبیذ آٔٛخت .دس ٚالـ ثخـی و ٝثب آٔٛصؽ فشا ٌشفتٔ ٝی ؿٛد فّٓ ٔذیشیت  ٚثخـی وٝ
ٔٛخت ث ٝوبس ثؼتٗ ا٘ذٚختٞ ٝب دس ؿشایظ ٌ٘ٛبٌٔ ٖٛی ؿٛدٙٞ ،ش ٔذیشیت اػت ٔ.ذیشیت خٟبدی سا ٔی تٛاٖ اص ٘ٛؿ ٙٞش ٔذیشیت دا٘ؼت .
ٔذیشیت خٟبدی ٙٞش تٛا٘ؼتٗ اػت و ٝثب ؽٟٛس پذیذ ٜا٘مالة اػالٔی دس ایشاٖ ؿىُ ٌشفت.
اٌش ثب تأُٔ دس ٔدٕٛف ٝدػتبٚسدٞبی ٔذیشیت خٟبدی ٘ؾشی ثیفىٙیٓ دس ٔی یبثیٓ و ٝایٗ سٚیىشد ٔذیشیتیٔ ،حل َٛخاللیت ا٘ذیـٕٙذاٖ خٛا٘ی
ثٛد و ٝثب د ٚثبَ فّٓ  ٚایٕبٖ ثٙیبٖ ٌزاساٖ سٚیىشد خذیذ ٔذیشیتی ثٛد٘ذ و ٝث ٝحفؼ دػتبٚسدٞبی ا٘مالة دس ػبَ ٘ 0831ؾش داؿتٙذ ٍ٘.شؿی وٝ
ٔتضٕٗ تقٟذ ث ٝفُٕ ثش ٔجٙبی ا٘ذیـ ،ٝتفىش آیٙذٍ٘ ٜش ،فضْ ساػخ ث ٝثش٘بٔ ٝسیضی ٔٙؾٓ ٔ ٚذا ْٚثٛد( .دا٘یبِی ٕٞ ٚىبساٖ)0831 ،
ایٗ سٚیىشد داسای دِٛٔ ٚف ٝی اكّی صیش ٔی ثبؿذ :
اِف) ٔذیشیت ٔ :ذیشیت فشآیٙذ ث ٝوبسٌیشی ٔؤثش  ٚوبسآٔذ ٔٙبثـ ٔبدی  ٚا٘ؼب٘ی دس ثش٘بٔ ٝسیضی ػبصٔب٘ذٞی ثؼیح ٔٙبثـ  ٚأىب٘بت ٞذایت ٚ
وٙتشَ اػت و ٝثشای دػتیبثی ث ٝاٞذاف ػبصٔب٘ی  ٚثش اػبع ٘ؾبْ اسصؿی ٔٛسد لج َٛكٛست ٔی ٌیشدٕٞچٙیٗ ثشخی دیٍش ٔقتمذ اػت ٔ:ذیشیت
فجبست اػت اص فّٓ ٙٞ ٚش ٔتـىُ ٕٞ ٚب ًٙٞوشدٖ ،سٞجشی  ٚوٙتشَ فقبِیت ٞبی دػت ٝخٕقی ثشای ٘یُ ثٞ ٝذف ٞبی ٔغّٛة ثب حذاوثش
وبسایی(.سضبییبٖ)0838 ،
ة) خٟبد :دس لشآٖ وشیٓ ٌبٞی ثحث اص لتبَ ؿذ ٜاػت ٔب٘ٙذ آیٚ ٝاخت ؿذٖ ٘جشد ثب ٔـشویٗ ؤ ٝی فشٔبیذ" وُتِتَ فََّیىُٓ اِْمِتبَ "ٌ ٚبٞی
ثحث خٟبد ٔغشح ٌشدیذ ٜاػت"  َٚ:خبِٞذ ٚا فِی اَِّّ ِٝحَكَّ خِٟبدِٚ" ِٜاط ٜلتبَ فمظ ثٔ ٝقٙبی ٔمبثّ٘ ٝؾبٔی  ٚدسٌیشی ثب دؿٕٗ اػت ِٚی ٚاط ٜخٟبد
ثٔ ٝقٙبی ٞشٌ ٝ٘ٛوٛؿؾ دس سا ٜخذا  ٚتالؽ ثشای ا٘دبْ ٘یىی ٞب اػت  ٚلتبَ ؿقج ٝای اص خٟبد اػت .ثب تٛخ ٝث ٝتقبسیفی و ٝث ٝكٛست خبف اص

دٚ ٚاط ٜخٟبد ٔ ٚذیشیت اسائ ٝؿذ ٔی تٛاٖ ٌفت ٔذیشیت خٟبدی یقٙی :فّٓ ٙٞ ٚش سٞجشی  ٚوٙتشَ فقبِیت ٞبی دػت ٝخٕقیٔ ،جتٙی ثش ٔجبسص ٜدس
تٕبٔی فشكٞ ٝبی فّٕی ،ػیبػی ،التلبدی ،فشٍٙٞی ... ٚخٟت ٘یُ ث ٝاٞذاف ساٞجشدی  ٚوالٖ یه ػیؼتٓ  ٚسفـ ٔٛا٘قی و ٝدس سػیذٖ ث ٝآٖ
ٚخٛد داسد ٔ.ذیشیت خٟبدی دس ٚالـ ػجىی ثشخبػت ٝاص تفىش ثٔٛی ٔ ٚتٙبػت ثب ٔمتضیبت فشٍٙٞی  ٚاختٕبفی ایشاٖ اػت .اص ٚیظٌی ٞبی ایٗ
ٔذیشیت خذٔت ثب ٘یت اِٟی ،خؼتٍی ٘بپزیشی ،اػتمبٔت دس وبس ،ا٘قغبف پزیشی ،ػشفت فُٕ ،اثتىبس  ٚخاللیتٔ ،ذیشپشٚسی ،ؿدبفت،
ٔؼئِٛیت پزیشی ٕٞشا ٜثب اخالف  ٚفشٚتٙی اػتٔ .ذیشیت خٟبدی ٚاخذ خلٛكیبت ٚ ٚیظٌی ٞبیی اػت ؤ ٝی تٛا٘ذ دس ٔٛفمیت ػبصٔبٖ ٞب
٘مؾ اػبػی ایفب ٕ٘بیذ ،ایٗ ٚیظٌی ٞب دس ثغٗ دػتٛسٞب ،تٛكیٞ ٝب٘ ،ؾشٞب  ٚؿیٞ ٜٛبی ثىبس ٌشفت ٝؿذ ٜتٛػظ پیـٛایبٖ دیٗ حضٛس ٚ ٚخٛد فیٙی
داسدِٚ ،ی ثشای اػتفبد ٜاص آٖ دس ػغٛح ػبصٔب٘ی  ٚوبسثشدی وشدٖ آٖ ٞب دس ػبصٔبٖ ٞب٘ ،یبص ث ٝوبس پیـٍبٔب٘ ٚ ٝدٚس اص ٞشاع  ٚخٛد وٓ ثیٙی
كبحت ٘ؾشاٖ ٔذیشیت  ٚپظٞٚؾ داسدٔ( .ـبیخی ٕٞ ٚىبساٖ)0833 ،
مفهوم عملکزد و فزهنگ ساسمانی :
تقبسیف ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اص فّٕىشد  ٚفش ًٙٞػبصٔب٘ی كٛست ٌشفت ٝاػت ،دس ایٙدب ث ٝثشخی اص ٕٟٔتشیٗ آٟ٘ب اؿبسٔ ٜی ؿٛد :
ـ فش ًٙٞػبصٔب٘ی اسصؽ ٞبی ٔـتشن یب ادساوبت فٕٔٛی اػت و ٝثٚ ٝػیّ ٝافضبی یه ػبصٔبٖ حفؼ ٔی ؿٛد () Morris, 1992: 28
ـ ادٌبسؿبیٗ و ٝفٕذٔ ٜغبِقبتؾ دس ٔٛسد فش ًٙٞثٛد ،ٜثشای فش ًٙٞػبصٔب٘ی ػ ٝػغح سا دس ٘ؾش ٌشفت ٝاػت :
ػغح ا َٚؿبُٔ سفتبسٞب  ٚاثضاسٞب یب ٕ٘ٛداسٞبی فیضیىی
ػغح صیشیٗ ؿبُٔ احؼبع اص آ٘چ ٝثبیذ ثبؿذ (اسصؽ ٞب)
دس پبییٗ تشیٗ ػغح ،فشضیبت اػبػی لشاس داسد.
ادٌبسؿبیٗ فش ًٙٞسا ایٗ چٙیٗ تقشیف وشد ٜاػت :فشًٙٞ؛ اٍِٛیی اػت اص پیؾ فشم ٞبی ثٙیبدیٙی وٌ ٝشٞٚی خبف دس سا ٜدػت پٙدٝ
٘شْ وشدٖ ثب ٔـىالت ثشای ا٘ضجبط خٛد ثب ٔحیظ پیشأ ٚ ٖٛدػتیبثی ث ٝیىپبسچٍی  ٚا٘ؼدبْ ،خّك ،وـف  ٚیب ایدبد وشد ٜاػت .ایٗ اٍِ ٛدس
ٔؼیش حشوت ایٗ ٌش ٜٚافتجبس یبفت ٚ ٝثبثت وشد ٜو ٝػٛدٔٙذ  ٚوبسػبص اػت .دس ٘تید ٝث ٝفٛٙاٖ ؿی ٜٛدسػت ادسان ،تفىش ،احؼبع  ٚسفتبس
ا٘تمبَ ٔی یبثذ .ث ٝایٗ تشتیت فش ًٙٞدس ٔمبثّ ٝا٘ؼبٖ ثب ٔـىالت آٔٛختٔ ٝی ؿٛد (خٛاسصٔی)01: 0810 ،
دس تقشیفی دیٍش فش ًٙٞػبصٔب٘ی ث ٝایٗ كٛست آٔذ ٜاػت ٔدٕٛف ٝای اص اسصؽ ٞب ،ثبٚسٞب ،دسن  ٚاػتٙجبط  ٚؿیٞ ٜٛبی تفىش یب ا٘ذیـیذٖ
و ٝافضبی ػبصٔبٖ دس آٟ٘ب ٚخٔ ٜٛـتشن داس٘ذ ٕٞ ٚبٖ چیضی اػت و ٝث ٝفٛٙاٖ یه پذیذ ٜدسػت ث ٝافضبی تبصٚ ٜاسد آٔٛصؽ ،دادٔ ٜی
ؿٛد ٕ٘ ٚبیبٍ٘ش ثخؾ ٘ب٘ٛؿتٔ ٚ ٝحؼٛع ػبصٔبٖ اػت (دفت)120 : 0830 ،
دسخلٛف تٛاٖ  ٚلذست فشٔ ًٙٞیتٛاٖ ٌفت افتمبدات  ٚاسص ؿٟبی ٔـتشن و ٝاػبع فشٞ ًٙٞؼتٙذ ث ٝػبصٔب ٟ٘ب لذست ٔی دٙٞذ  ٚث ٝعٛس
وّی ثش تٕبْ خٙجٞ ٝبی ػبصٔبٖ ٚ ٚؽبیف ٔذیشیت  ٚچٍٍ٘ٛی ٞذایت  ٚپشٚسؽ وبسوٙبٖ تأثیش ٔی ٌزاسدٔ .یضاٖ إٞیتی ؤ ٝذیش ثشای وبسوٙبٖ
خٛد لبئُ اػت ،تبثقی اص افتمبدات اػبػی ٔذیش اػت ٕٞ.چٙبٖ و ٝؿٕ َٛفشٌ ،ًٙٞؼتشؽ ٔی یبثذ ،ثش ادسان ،تفىش  ٚاحؼبع آٟ٘ب ٘ ٚیض ثش
ٞذف ٞب ،اثضاسٞب  ٚسٚؽ ٞبی فُٕ ٕٞ ٚچٙیٗ ثش فشایٙذ تلٕیٓ ٌیشی  ٚحُ ٔؼبئُ ،ثش اٍ٘یضؽ ،سضبیت  ٚسٚحی ٝافشاد  ٚثش ٔیضاٖ خاللیت ٚ
٘ٛآٚسی تبثیش ٔی ٌزاسد ثٙبثشایٗ دس ٔذیشیت چیضی آصاد اص فشٚ ًٙٞخٛد ٘ذاسد) Rabbns, 1991: 785( .
مولفه های مدیزیت در ابعاد چهارگانه عملکزد ساسمانی :
ثی ؿه ٔذیشیت خٟبدی داسای ؿبخق ٞب ٔ ٚؤِفٞ ٝبیی اػت و ٝاٌش دس ٔذیشیتی ٔتقیٗ  ٚخبسی  ٚػبسی ثبؿذ ٔی تٛاٖ آٖ سا خٟبدی ٘بٔیذ .
ٔ ٟٓتشیٗ ٔؤِفٞ ٝب  ٚاسصؽ ٞبی ٛٞیت ػبص ٌفتٕبٖ ٔذیشیت خٟبدی پغ اص ثشٌضاسی خّؼبت ثب خجشٌبٖ  ٚاػبتیذ حٛص ٚ ٜدا٘ـٍب ٜدس چٟبس
ثخؾ خٕـ ثٙذی  ٚث ٝاخٕبَ ثیبٖ ٔی ٌشدد.
ـ ِٔٛفٞ ٝبی ٔذیشیت خٟبدی دس فّٕىشد ٔبِی ػبصٔب٘ی
ـ ِٔٛفٞ ٝبی ٔذیشیت خٟبدی دس فّٕىشدی استجبعی اسثبة سخٛؿ ٔ ٚذیشاٖ ػبصٔب٘ی

ـ ِٔٛفٞ ٝبی ٔذیشیت خٟبدی دس فّٕىشد سؿذ  ٚیبدٌیشی ػبصٔب٘ی
ـ ِٔٛفٞ ٝبی ٔذیشیت خٟبدی دس فشآیٙذٞبی داخّی ػبصٔب٘ی
عوامل تاثیزگذار مدیزیت جهادی در عملکزد مالی یک ساسمان :
وؼت ػٛد دس ٔذیشیت اػالٔی  ٚػبیش ٘ؾبْ ٞبی ٔذیشیت داسای إٞیت ٔی ثبؿذِٚ .ی دس ػبیش ٘ؾبْ ٞب حل َٛحذاوثش ػٛد ث ٝفٛٙاٖ ٞذف
اكّی ٔغشح اػت ،دس ٔذیشیت خٟبدی ػٛد ث ٝفٛٙاٖ ٚػیّٔ ٝحؼٛة ٔی ؿٛد .اِجت ٝوؼت ػٛد حتی دس ٔمیبع ٚػیـ  ٚوالٖ ٔزٔ٘ ْٛیؼت  ٚاٌش
اص عشیك لب٘٘ٛی ،ؿشفی  ٚثب تالؽ ث ٝدػت آیذ خضء فجبدات  ٚفضیّت ٞب ٔحؼٛة ٔی ؿٛد؛ ثٙبثشایٗ ٔذیشیت خٟبدی سا ٘جبیذ دس ٔمبثُ ػبیش ٘ؾبْ
ٞبی ٔذیشیت لشاس داد ،ثّىٔ ٝذیشیت اػالٔی ثش ؿب٘ٞ ٝبی ٔجب٘ی فىشی ا٘ذیـ ٝاػالٔی اص ػبیش ٘ؾشیٞ ٝبی ٔذیشیت اػتمجبَ ٔی وٙذ  ٚثٟش ٜثشداسی
ٔی ٕ٘بیذ .ثب تٛخ ٝث ٝؿبخق ٞبی ٔذیشیت خٟبدی دس ایٗ تحمیك دس ٟ٘بیت چٟبس ٔؤِف ٝلٙبفت ،إٞیت دادٖ ث ٝثیت إِبَ ،پشٞیض اص فؼبد ٔبِی ٚ
ؿفبفیت ٔبِی ث ٝفٛٙاٖ ٔقیبسٞبی ٔٛثش ثش فّٕىشد ٔبِی ػبصٔبٖ دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت.
عوامل تاثیزگذار مدیزیت جهادی در بهبود عملکزد مدیزان و ارباب رجوع :
دس ٔذیشیت خٟبدی خذٔت سػب٘ی ثٔ ٝشدْ ٘ ٝثشای وؼت ٔبَ ٔ ٚمبْ د٘یٛی ثّى ٝدس خٟت لشة اِٟی  ٚسضبیت پشٚسدٌبس ا٘دبْ ٔی ؿٛد ٔ ٚذیش
خٟبدی دس لجبَ خذٔتی و ٝثٔ ٝشدْ اسائٔ ٝی دٞذ ٞیچ ٌ ٝ٘ٛچـٓ داؿت ٔبدی  ٚد٘یٛی ٘ذاسد ٞ ٚذف خٛد سا سضبیت پشٚسدٌبس خٛیؾ ٔی
دا٘ذ .اص ػٛی دیٍش دس ٔذیشیت خٟبدی اكُ ثش خذٔت سػب٘ی ثٔ ٝشدْ  ٚسفـ ٔـىالت آ٘بٖ اػت ٔ ٚذیش خٟبدی دس ایٗ سا ٜاص ٞیچ ٌ ٝ٘ٛالذأی
فشٌٚزاسی ٕ٘ی وٙذ  ٚچ ٖٛو٘ ٝیت ا ٚاِٟی  ٚدس خٟت سضبیت پشٚسدٌبس اػت فقبِیت خٛد سا ثذٞ ٖٚیچ ٌٙٔ ٝ٘ٛتی ا٘دبْ ٔی دٞذ  ٚدس ٔمبثُ
آٖ اص ٔشدْ ا٘تؾبسی ٘ذاسد دس پظٞٚؾ حبضش ،خذٔت ثٔ ٝشدْ ،سفبیت آداة اػالٔی ،تىّیف ٔذاسی  ٚتٛخ ٝثٔ ٝحشٔٚیٗ ٔ ٚؼتضقفیٗ اص ٔؤِفٝ
ٞبی ٔٛثش ثش ٔٙؾش اسثبة سخٛؿ ٔی ثبؿذ وٛٔ ٝخت ثٟجٛد سٚاثظ ثب ٔشدْ خٛاٞذ ؿذ.
عوامل تاثیز گذار مدیزیت جهادی در رشد و یادگیزی ساسمان :
یبدٌیشی  ٚسؿذ ػبصٔبٖ اص ػٙٔ ٝجـ اػبػی ٘یشٚی ا٘ؼب٘ی ،ػیؼتٓ ٞبی اعالفبتی  ٚدػتٛساِقُٕ ٞب  ٚسٚیٞ ٝبی ػبصٔب٘ی حبكُ ٔی ؿٛد .ػغح
دػتیبثی ث ٝلبثّیت ٞب  ٚتٛإ٘ٙذی ٞبی ٚیظ ٜدس ایٗ ٔٙبثـ دس ٚخ ٝیبدٌیشی  ٚسؿذ ٔٛسد ػٙدؾ لشاس ٔی ٌیشد .دس ٔذیشیت خٟبدی دس وٙبس
ٔذیشاٖ  ٚچٟشٞ ٜبی ثبتدشث ٚ ٝوبسآصٔٛد ٜػقی ٔی ؿٛد و ٝاص خٛا٘بٖ ٘یض اػتفبد ٜؿٛد تب دس آیٙذ ٜدس كٛست وٙبس سفتٗ ٔذیشاٖ ثبتدشث ٝخبٔقٝ
اص ٘یشٞٚبی ؿبیؼت ٚ ٝوبسداٖ تٟی ٘ـٛد ٘ ٚیشٞٚبی خٛاٖ ثتٛا٘ٙذ خبی آٖ ٞب سا پش وٙٙذ.
عوامل تاثیزگذار مدیزیت جهادی در فزآیندهای داخلی ساسمانی:
تغییش فشآیٙذٞبی داخّی ٔتٙبػت دس دٚسٞ ٜبی صٔب٘ی ٔختّف ثب تٛخ ٝثٚ ٝؽبیف  ٚؿشایظ خبف صٔب٘ی اص خّٕٚ ٝیظٌی ٞبی خٟبد دس دٚسٞ ٜبی
ٔختّف ٔی ثبؿذٔ .ذیشاٖ خٟبدی دس ٞش صٔبٖ ٔتٙبػت ثب ٘یبص آییٗ ٘بٔٞ ٝبیی سا عشاحی ٕ٘ٛد٘ ٚ ٜؾبْ اداسی غیشٔتٕشوض سا عشاحی ٔی ٕ٘بیٙذ .دس
ٔٙؾش فشآیٙذٞبی داخّی استجبعبت ٔؼتمیٓ ،ػالٔت ٘ؾبْ اداسی ،ػبختبس ٔٙقغف ٘ ٚؾٓ  ٚا٘ضجبط اداسی ِحبػ ؿذ ٜاػت( .تٛالیی ٕٞ ٚىبساٖ،
)0838

نتیجه گیزی:
پیشٚصی ا٘مالة اػالٔی دس ػبَ  ،31تٟٙب تح َٛدس ٘ؾبْ  ٚػبختبس اداسی  ٚدِٚتی وـٛس ٘جٛد ثّى ٝثبٚسٞب ،فاللٞ ٝب  ٚاٍ٘یضٞ ٜبی وبسی سا ٘یض
دٌشٌ ٖٛوشد .آسٔبٖ ٞبی ٔشدٔی ،دیٙی  ٚفشٍٙٞی دس ٘ؾبْ اداسی وـٛس احیبء ؿذ ٔ ٚذیشیت ٘ٛیٗ  ٚخذیذی پب ث ٝفشكٚ ٝخٛد ٌزاؿت .ایٗ
ػجه خذیذ اص ٔذیشیتٔ ،جب٘ی فّؼفی ٘ ٚؾبْ اسصؿی خٛد سا اص ؿشایظ خبف التلبدی ،فشٍٙٞی ،ػیبػی  ٚاختٕبفی وـٛس ایشاٖ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔٙبثـ
اكیُ دیٗ ٔجیٗ اػالْ ٌشفت ٝاػت و ٝتأثیش ث ٝػضایی دس تٕذٖ ػبصی ٘ٛیٗ اػالٔی خٛاٞذ داؿت ٔ.فٔ ْٟٛذیشیت خٟبدی ٘یض دس ٕٞیٗ ساػتب
تٛػظ ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشی ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌشفت ٝاػت .ثبیذ تٛخ ٝداؿت ؤ ٝذیشیت خٟبدی صٔب٘ی ٔی تٛا٘ذ وبسایی  ٚاثشثخـی خٛد سا ث ٝفٛٙاٖ
یه ػجه ٔذیشیتی ایشا٘ی  ٚاػالٔی ث ٝخٛثی ٘ـبٖ دٞذ و ٝثتٛا٘ذ ثش سٚی ثٟجٛد فّٕىشد ػبصٔبٖ تأثیش ث ٝػضایی داؿت ٝثبؿذ ِ.زا تقییٗ ؿبخق
ٞبی اػتب٘ذاسدی ثشای اسصیبثی فّٕىشد ػبصٔب٘ی  ٚػٙدؾ ٔیضاٖ تأثیش ٔؤِفٞ ٝبی ٔذیشیت خٟبدی ثش ایٗ فّٕىشد ػبصٔب٘یٛٔ ،ضٛفی ٔٚ ٟٓ
وبسثشدی ثشای ػبصٔبٖ ٞبی ایشا٘ی ٔی ثبؿذ.
ٕٞچٙیٗ دس خلٛف ٔؤِفٞ ٝبی ؿٙبػبیی ؿذ ٜدس ایٗ تحمیك ٟٓٔ ،تشیٗ ٔؤِفٞ ٝبی ٔذیشیت خٟبدی و ٝدس ثٟجٛد فّٕىشد ػبصٔبٖ ٞب تأثیشٌزاس
خٛاٙٞذ ثٛد ث ٝتشتیت اِٛٚیت فجبستٙذ اص  :لٙبفت (دس فّٕىشد ٔبِی) ،خذٔت ثی ٔٙت ثٔ ٝشدْ (دس فّٕىشد ٔذیش  ٚاسثبة سخٛؿ) ،إٞیت دادٖ ثٝ
ثیت إِبَ (دس فّٕىشد ٔبِی) ،پشٞیض اص فؼبد ٔبِی (دس فّٕىشد ٔبِی) ،سفبیت آداة اػالٔی(دس فّٕىشد ٔذیش  ٚاسثبة سخٛؿ) سفبیت تمٛای
اِٟی(دس فّٕىشد سؿذ  ٚیبدٌیشی ػبصٔب٘ی) ،تٛخ ٝثٔ ٝحشٔٚیٗ ٔ ٚؼتضقفیٗ (دس فّٕىشد ٔذیش  ٚاسثبة سخٛؿ)ٕٞ ،ذِی ٔ ٚـبسوت (دس فّٕىشد
سؿذ  ٚیبدٌیشی ػبصٔب٘ی) ،ایثبس  ٚاصخٛد ٌزؿتٍی ( دس فّٕىشد سؿذ  ٚیبدٌیشی ػبصٔب٘ی)  ٚتىّیف ٔذاسی (دس فّٕىشد ٔذیش  ٚاسثبة سخٛؿ).
ثش ٕٞیٗ اػبع ٔی تٛاٖ پیـٟٙبد ٕ٘ٛد ػبصٔبٖ ٞبی دِٚتی  ٚغیشدِٚتی ایشا٘ی دس كٛست ثؼتشػبصی  ٚفش ًٙٞػبصی ٔٙبػت خٟت ث ٝوبسٌیشی
ٔؤِفٞ ٝبی ٔذیشیت خٟبدیٔ ،ی تٛا٘ٙذ ث ٝثٟجٛد فّٕىشد ػبصٔب٘ی خٛد ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح  ٚاِٛٚیت ٞبی ث ٝدػت آٔذ ٜدس ایٗ تحمیك دػت پیذا
وٙٙذ.
منابع :
ـ پبِٛجٔ ،دتجی ٘ ٚمی پٛسفشِٚ ،ی اهلل ( .)0831تمٛیت  ٚتٛػق ٝػشٔبیٞ ٝبی اختٕبفی ٔ ٚـبسوت ٔشدٔی ،تٟشاٖٕٞ :بیؾ ّٔی فشٔ ٚ ًٙٞذیشیت
خٟبدی
ـ تٛالیی ،سٚح اهلل  ٚؿىٞٛیبس ،ػدبد ( .) 0838اسصیبثی ِٔٛفٞ ٝبی ٔذیشیت خٟبدی ثش فّٕىشد ػبصٔب٘ی ،چـٓ ا٘ذاص ٔذیشیت دِٚتی ؿٕبس 03 ٜف
43 -03
ـ خٛاسصٔی ،ؿٟیٙذخت ( .)0810فش ًٙٞػبصٔب٘ی٘ ،ـشی ٝتذثیش ،ؿٕبس 22 ٜف 21-01
ـ دا٘یبِی ،تٕٟیٛٔ ٚ ٝٙػٛی ،فشٚك اِؼبدات ( .)0831ؿٙبخت  ٚتجییٗ ٔجب٘ی  ٚسٚیىشدٞبی فشٍٙٞی ٔ ٚذیشیت خٟبدی ،تٟشاٖ ٕٞ :بیؾ ّٔی فشًٙٞ
ٔ ٚذیشیت خٟبدی
ـ دفت سیچبسد اَ .)0830( ،تئٛسی  ٚعشاحی ػبختبس ػبصٔبٖ ،تٟشاٖ دفتش پظٞٚؾ ٞبی فشٍٙٞی
ـ سضبئیبٖ ،فّی (ٔ ،)0838جب٘ی ػبصٔبٖ ٔ ٚذیشیت ،ا٘تـبسات ػٕت
ـ ٔـبیخی ،وشیٓ ،تبج آثبدی ،سضب ٔ ٚشادی ٘ظاد ،أیش (٘ .)0833مؾ فش ًٙٞخٟبدی دس پیـٍیشی اص ثشٚص فؼبد اداسی ،تٟشاٖ  :دفتش ٘ـش ٚصاست
خٟبد وـبٚسصی ،دفتش ٕ٘بیٙذِٚ ٜی فمی ٝدس ٚصاست وـبٚسصی
ـ ٔشتضٛیٟٔ ،ذی ٘ ٚلیشآثبدی ،فضُ اِ .)0830( ٝفش ًٙٞػبصٔب٘ی فبُٔ وّیذی ٔذیشیت خٟبدی
ـ یبساحٕذیٟٔ ،ذی (ٔ ،)0834مبِ ٝتحمك ثش٘بٔ ٝؿـٓ تٛػق ٝدس ثؼتش ٔذیشیت خٟبدی
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