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 کار ومدیریت جهادی رمز رونق تولید و توسعه اشتغال 

 :مقدمه (1
اخیار کشاور بار     ساالهای به دلیل اهمیت روز افزون اقتصاد در حل مشکالت جامعه ، شعارهای محوری 

ها  باه ناا      1396مبنای اقتصاد به خصوص اقتصاد مقاومتی بوده اند و به دلیل همین اهمیت بجا سال 

در این رابطه باید تمامی دساتگاههای اجرایای    که سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال نامگذاری شده 

ی حل مشاکالت اقتصاادی کشاور    برا. در مقابل فعالیت های صورت گرفته در این بخش پاسخگو باشند

ارائه شده و در کشور بکار گرفته شده اند اما هیچ کدا  تاکنون نتوانسته اناد   تاکنون راه حل های مختلفی

آنطور که باید راه گشا برای حل مسائل اقتصاادی جامعاه باشاند و عماال  پایاه هاای اقتصاادی جامعاه         

مای باشاند و درایان راه همچناان اقتصااد و حال       همچنان معیوب و دارای ضعف پیدا و  پنهان فراوانی 

مشکالت اقتصادی به عنوان اولویت نخست کشور محسوب می شود بطوریکه در شعارهای محوری هار  

سال تجلی می یابد و امسال ه  تولید و اشتغال باسالح اقتصاد مقاومتی در جامعه مطرح شده اسات کاه   

و راهبرد عملیاتی را برای این کار تهیاه و تادوین کارد و    برای موفقیت در این عرصه باید ابتدا استراتژی 

     آنگاه تمامی فعالیت ها را درراستای تحقق اهداف مرتبط که همانا روناق تولیاد و توساعه اشاتغال اسات      

 .نظا  مند نمود

برابر تجارب سالهای اخیر برای موفقیت در عرصه اقتصاد بخصاوص در زمیناه روناق تولیادات داخلای و      

 دیگر روشهای تکراری گذشته چاره کار نیست بلکه در این رابطه باید طرح ناو در افکناد  ، شتغال توسعه ا
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واین امر از آنجا ناشی می شود که برای رونق تولید و توسعه اشتغال زمان کافی در اختیاار ناداری  و هار    

خش های دولتای ،  می شوند اما دست های ب اضافهنفر به تعداد جوانان جویای کشور  صدها هزارها ساله

خصوصی و تعاونی برای رونق ملموس تولیدات داخلی و توسعه اشتغال عمال  بسته است چرا که هر سااله  

جذب بازار کار می شوند پس برای رونق تولید و توسعه تعداد محدودی  صورت تنهادر خوش بینانه ترین 

هادی و کاار و مادیریت جهاادی بارای     اشتغال باید راه مبارزه را در پیش گرفت که آنه  جهاد و اقدا  ج

رونق تولید و توسعه اشتغال است و تنها در این صورت اسات کاه مای تاوان تولیاد را روناق روز افازون        

 حال این مدیریت جهادی چیست ؟. بخشید و اشتغال را برای تمامی جوانان جویاری کار مهیا ساخت
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 مدیریت جهادی چیست ؟( 2
جهادی مدیریتی است که با عشق و ایمان به خدا ، خستگی ناپذیر ، با گاا  هاای بلناد و دارای    مدیریت 

شتاب که با بصیرت و تسلط کامل بر حل تمامی مشکالت ، موانع پیش رو را یکی پس از دیگیری از سر 

دیریت جهاادی  م .راه برداشته تا به هدف در نظر گرفته شده که بار ایمانی و اعتقادی خود دارد دست یابد

 .با تکیه بر تخصص ودانش مرتبط مدنظر دارد و با نیت خدایی و اخالص کاملرا خدمت به مرد  

 

 :روحیه جهادی از نگاه قرآن و روایات خصوصیات (3
 ایمان و اخالص -1

 اتحاد و وحدت -2

 ایثار و احسان  -3

 پرهیز از هر گونه اسراف -4

 دوری از سستی و کاهلی -5

 پرهیز از غرور وخودپسندی -6

 توکل بر خدای متعال -7

 ذکر بسیار خدا -8

 نظ  و انضباط دقیق -9

 دارا بودن روحیه مبارزه تا حصول نتیجه نهایی-11
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 : مدیریت جهادی  خاص ویژگی های( 4
عدالت ، ناو  دوساتی ، آیناده     به آخرت ، تقوا ،راستین ایمان و اعتقاد : حوزه تمایالت و گرایش ها ( الف

فقیه ، گارایش باه   تمایل به عل  و پژوهش ، اعتقاد به مشارکت ، اعتقاد به والیت  ،، تکامل گرایینگری

 .نظا  و قانون و داشتن عز  و اراده آهنین برای انجا  هرکاری

هوش باال ، جامع نگری و نگرش سیستمی ، وجود نظا  فکری ، ژرف نگاری  : حوزه افکار و ذهنیات ( ب

 .  فکری و مشورتامور ، عرضه افکار ، ه نگری بهو عمق 

تواضع و فروتنی ، اعتماد به نفس ، سرعت عمل ، عیب پوشای ، پایبنادی باه    : حوزه رفتار و عینیات ( ج

ضوابط به جای روابط ، عمل به وعده های خود ، سعه صدر ، نظا  درکارها ، خالقیت و تواناییی مدیریت 

 : جهادی

 

 :مولفه ها و فاکتورهای بنیادین مدیریت جهادی (5
 .تصمی  ارتباط دارند با تصمی  گیری مشارکتی توسط افرادی که به موقع -1

 .سبک خاص رهبری به طور عمده جنبه ی هدایتی و تفویضی دارد و نه دستوری و تحک -2

           انعطاف پذیری سازمانی باه نحاوی کاه هماواره سااختار و نیاروی انساانی ، متناساب باا و اایف و           -3

 . تحول شوندماموریت های جدید م

همواره در یاک فرآیناد رشاد و ارتقاای      کهبرخورداری از نیروی انسانی متعهد ، متخصص و با انگیزه -4

 .علمی و تجربی قرار گرفته اند

باروز خالقیات هاا و     را بارای  زمیناه که برای ابراز نظرات و دیدگاه ها و برخورد آرا ،  بازسازیفضای -5

 .می سازد ابتکارات فراه  
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 : مدیریت جهادی ناب ویژگی های ( 6
 .ارائه خدمات بی منت و عاشقانه -1

 ( سازمان دهی نیروها ) توجه به مشارکت مردمی در انجا  امور  -2

بهره گیری حداکثری از امکانات موجود تحت اختیار در جهت انجا  ماموریتهاای محولاه بادون     -3

 .گله و شکایت

 .اعتماد متقابل به اعضاء و نیروهای مردمی -4

 .ن قید و بندهای اداری و تشریفات مربوط به نظا  اداریگسست -5

 ... ( حقوق ، رفاه ، مقا  و ) بی توجهی به امور مادی  -6

 ( کار شبانه روزی) بی توجهی به زمان در انجا  ماموریت های محوله  -7

 .انجا  امور به عنوان تکلیف و تلقی کار به عنوان عبادت -8

 .دمات ارائه شدهایجاد گفتمان مشترک با بهره گیری از خ -9

 .تقویت بنیان های فرهنگی و توجه به این امور در انجا  ماموریت ها -11

 .و والیت پذیری تما  و کمالالها  و اتصال به والیت -11

 .ی با اتکاء به توان داخلیتصمی  گیری و تصمی  سازی در مدیریت جهاد-12

 .جهاد مظهرتفکر کار نشد ندارد است-13

 .برای رسیدن به هدف است و مجاهدت همه جانبه تالشجهاد مصداق -14

 .در قاموس جهاد مشکالت و تنگناها جایگاهی ندارد-15

 .نظارت و خود کنترلی ناشی از ایمان در تمامی کارها-16
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 :ویژگی های ایجابی برای مدیریت جهادی  (7
 اعتقاد به نصرت و یاری خداوند متعال -1

 .گرایش کامل به سادگیپرهیز از هرگونه تجمل گرایی و  -2

 .آینده نگری -3

 .شایسته ساالری -4

 .داشتن روحیه مردمی و حضور دائ  در جمع مرد  و کسب نظرات ایشان -5

 .کار و مجاهدت خستگی ناپذیر -6

 .خودسازی و تزکیه دائمی -7

 .ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی و گروهی -8

 .دشمن شناسی -9

 .مسئله شناسی-11

 .المال استفاده صحیح و دقیق از بیت-11

 .ش بهره وری بیشتر از منابع موجودسعی در افزای-12

 

 :ویژگی های کار جهادی (8
 علمی بودن و دانش محوری  -1

 کار با قدرت و صالبت  -2

 .برنامه محوری اقدامات -3

 کاربرای مرد   -4

 عشق و ایمان در کار -5

 ، خستگی ناپذیری و شوق به کار عالقه مندی -6



9 
 

 .برداشتن گا  های بلند در کار -7

 موانع و عبور از آنها  نداشتن از چالش یاهراس  -8

 شتاب همراه با تدبیر درکار -9

 بصیرت و عد  غفلت از  وجود دشمن-11

 ها در کارعد  فراموشی آرمان -11

 :و بطور کلی باید گفت 

است که با عشق و ایمان به خدا ، خستگی ناپذیر ، با گاا  هاای بلناد و دارای     یمدیریت جهادی مدیریت

شتاب مدبرانه که با بصیرت و دشمن شناسی خود از موانع پیش رو یکی و پس از دیگری می گذرد و باه  

 .سوی ایجاد تمدن اسالمی به پیش می رود

 

 :مهمترین روشهای رونق تولیدات داخلی (9
  باید ببینی  مهمترین حال جهادی مشخص گردیددر حالی که مهمترین مولفه ها و ویژگی های مدیریت 

روش های رونق تولید کدامند که بطورکلی مه  ترین روش های رونق تولیدات داخلای باه شارح ذیال     

 :میباشند

 .سرمایه گذاری گسترده در بخش های اقتصادی به صورت علمی ، کاربردی و هدفمند -1

  وگیری از انعقاد قراردادهای یکطرفه ورود کاالهای خارجی کاه تولیادات ملای را هادف قارار     جل -2

 .داده اند

 .حمایت از بنگاه های کوچک اقتصادی زود بازده به صورت علمی و کاربردی -3

 .حمایت از تشکیل و راه اندازی شرکت های دانش بنیان و تعاونی های تولیدی -4

 .با قابلیت ملی و توان اشتغال زایی گسترده حمایت از طرح های صنعتی و تجاری -5
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به حداقل رساندن تور  در سطح جامعه و کاهش قابل توجه کارمزدها و ساودهای باانکی بارای     -6

 .رونق تولید و افزایش اشتغال

افزایش بهره وری در تولیدات واحدهای صنعتی و کشاورزی و حمایت از تولیدکننادگان باا بهاره     -7

 .رزی و صنعتیوری باالدر تولیدات کشاو

جلوگیری شدید و اکید و عملیاتی از قاچاق کاال به داخل کشور و مبارزه قاطع با قاچااق کااال در    -8

 .تمامی مراحل و شرایط

 .ایجاد وحدت کلمه و اتحاد همه گیر اقتصادی بین بانک ها و واحدهای تولیدی برای رونق تولید -9

بخاش تولیادات کشااورزی باه خصاوص       اعطاء تسهیالت ارزان قیمت به واحدهای متقاضی در-11

 . توسعه کشت گیاهان گلخانه ای ، گیاهان داروئی ، پرورش ماهی و آبزیان و سایر تولیدات زود بازده

 .کاهش قیمت تما  شده در تولید محصول و رقابت پذیر نمودن کاالهای تولیدی در بازار-11

وانمندی ها کشور برای ارتقاء رونق تولید و استفاده از تمامی  رفیت ها و امکانات ، قابلیت ها و ت-12

، و دستگاه های اجرایی در سطوح ملای ایجاد واحد رونق تولید و توسعه اشتغال در تمامی وزارتخانه ها 

 .استانی و شهرستانی

هدفمند نمودن تولیدات داخلی به سمت صادرات برای افزایش توان اشتغالزایی واحدهای تولیدی -13

 .بزرگ

دن شرایط بازار صادرات برای کاالهای تولیاد داخلای باه خصاوص توساط کشاورهای       فراه  نمو14

 .همسایه

 .جلوگیری از واردات کاالهایی که قدرت ساخت آن در داخل وجود دارد-15

 .توجه به الگوی مصرف در زمینه استفاده از تولیدات داخلی-16

 .ت مرد   به تولیدات داخلیافزایش کیفیت تولیدات در داخل کشور و برای گرایش همه طبقا-17
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فرهنگ سازی ، اطال  رسانی و تبلیغاات گساترده بارای تولیادات برتار کشاوری و حمایات از        -18

 .بازاریابی و بازار رسانی این محصوالت

استفاده از روش های موثر در جمع آوری پول های سرگردان مرد  برای رونق تولید در ساطوح  -19

 .شهرستانی ، استانی و ملی

ستفاده از تجارب کشورهای مختلف جهان درزمینه رونق و تولید و افزایش اشتغال و اجارای آن  ا-21

 .مطابق با  شرایط کشورمان

 

 :مهمترین راهکارهای توسعه اشتغال (11
بعد از بر شمردن مه  ترین روش های رونق تولیدات داخلی مه  ترین راهکارهای توساعه اشاتغال ها     

زمینه بکارگیری مدیریت جهادی د رتوسعه اشتغال مشخص نماید که مهمتارین  می تواند تکلیف ما را در 

 .راهکارهای توسعه اشتغال به شرح ذیل خواهد بود

 .برای تمامی دستگاه های اجرایی اجرا تهیه وتدوین سند ملی اشتغال با قابلیت  -1

اندازی شغل کاهش مراحل اداری ، مالی و قانونی برای دریافت تسهیالت ارزان قیمت جهت راه  -2

 .و یا مشاغل مورد نیاز جامعه

 .پایین آوردن ریسک جهت شرو  و ادامه فعالیت های اقتصادی با ضریب اشتغال زایی باال -3

 .ایجاد مراکز آموزش ویژه کار آفرینی و کسب و کارهای کوچک  -4

 .حمایت جدی از ایده پردازان در زمینه توسعه اشتغال  -5

 .امل اشتغالی عاد بانک ها وموسسات پولی و مالایج -6

 .حمایت از بنگاههای اقتصادی کوچک زود بازده -7

 .توسعه اشتغالوایجاد خوشه های صنعتی و معدنی در مناطق مستعد کشور با هدف رشد  -8

 .ارائه معافیت های مالی برای افراد حقیقی و حقوقی فراه  کنندگان شغل در سطح کشور -9
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 .ز رشد علمی و پارک های صنعتیایجاد ، توسعه و تقویت پارک های فن آوری مراک-11

 .تغییر و اصالح ساختارهای اجرایی کشور با اولویت اشتغال زایی برای جوانان-11

 .تعریف و اجرای پیوست اشتغال پایدار برای تمامی طرحهای فهنگی ، اجتماعی و اقتصادی-12

در جوانان با آموزش های الز  از دوران کاودکی   روحیه خود اشتغالیایجاد روحیه کار وتالش و -13

 .به آنان

تمامی طارح هاای صانعتی ، معادنی ، کشااورزی ،       ر گرفتن اولویت اشتغال برای اجرا دردر نظ-14

 .تعاونی و حتی خدماتی در سطح منطقه ، شهرستان ، استان و کشور

ایجاد شاغل براسااس داناش ،    جمع آوری آمار دقیق بیکاران در هر منطقه ، شهرستان ، استان و-15

 .تجربه و عالقه مندی آنان

اعطاء وا  و تسهیالت ارزان قیمت با مهلت باز پرداخت باال بارای متقاضایان مشااغل سابک و     -16

 .مورد نیاز جامعه

مهیا سازی شرایط حاکمیتی برای جلوگیری از واردات کالهایی که تولیاد آن در کشاور در حاال    -17

 .جریان است

از  رفیت های بالقوه و بالفعل تولیدی موجود در کشور برای توسعه اشتغال با حمایت از  استفاده-18

 .سرمایه گذاری در این بخش

حمایت جدی از تولیدکنندگان در تمامی بخش ها درداخل کشور بطوری که تولیدکننادگان ایان   -19

 .حمایت ها را لمس نمایند

غالزایی وبکاارگیری راهکارهاای آناان مطاابق باا      استفاده از تجارب کشورهای موفق در امر اشت-21

 .شرایط کشورمان
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 :چگونگی استفاده از عنصر مدیریت جهادی در رونق تولید و توسعه اشتغال -12
مدیریت جهادی از آنجا که بر باور ، ایمان و اعتقاد قلبی کار خالصانه برای رضای خاالق و خادمت   و کار 

به بندگان خدا متمرکز می باشد بنابراین وقت ، زمان ومکان خاصی را نمی شناسد و همه با ه  باودن را  

براباری روش هاای   همراه با عل  و دانش مرتبط در ه  می آمیزد و با همتی باال و تالش و کار چنادین  

معمول و مسئولیت پذیری بسیار باال به دنبال تحقق اهداف تعیین شده در رونق تولیاد و توساعه اشاتغال    

می باشد هر چند در این راه مشکالت ، نارسائی ها و تنگناهای مختلفی بر سر راه رونق تولیاد و توساعه   

هند باود باا روحیاه شاجاعت و جساارت  ،      نماید اما مدیران و کارکنان جهادی قادر خوا می اشتغال بروز

پویایی و بالندگی ، میدان دادن به نیروهای با انگیزه و انقالبی ، عملگرایی ، مرد  داری و مارد  ماداری   

همراه با تواضع ، انتقاد پذیری ، ک  توقعی و عد  سه  خاواهی و بادون هار گوناه جلاب نظار اداری و       

کاار و  . د و توسعه اشتغال به اهداف از قبل تعیین شده دست یابندتشکیالتی در راه بسیار دشوار رونق تولی

مدیریت جهادی عیار خود را در طول انقالب شکوهمند اساالمی و سا س در طاول هشات ساال دفاا        

مقدس کامال  و به وضوح نشان داده است و عمال  تمامی غیر ممکن ها را به ممکن تبدیل کارده اسات و   

شااید باه بااور بسایاری از صااحبنظران       .همین گونه خواهد بود قطعا ال ه  در رونق تولید و توسعه اشتغ

استفاده از عنصر کار و مدیریت جهادی برای تحقق اهداف در زمینه رونق تولید و توسعه اشتغال شاعاری  

که در انجاا  اماور مارتبط باه     : و بدون در نظر گرفتن تمامی جوانب به نظر برسد اما در پاسخ باید گفت 

تولید و توسعه اشتغال تاکنون فقط به اجرای روش های معمول و رایج هر ساله اکتفا شده اسات در  رونق 
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صورتیکه اگر در این راه عنصر کار و مدیریت جهادی بکار گرفته شود هر نا ممکنای باه ممکان تبادیل     

ه گا  بر مای  خواهد شد چون موفقیت کار و مدیریت جهادی در ایمان و اراده آن نهفته و هرکه در این را

دارد نخست باید به کار و مدیریت جهادی ایمان داشته باد و دراین راه هرآنچه در توان دارد بکار بگیرد و 

در حاال حاضار مشاکل تولیاد و     . آنگاه داشتن روحیه مبارزه و جهاد در راه خداست که چااره سااز اسات   

باید جهاد کارد و مباارزه در راه خادا     اشتغال در کشورمان تا به آن اندازه حاد شده است که برای حل آن

کشور ما . ی در این راه آغاز شودواهد شد جز آنکه یک عز  همگانچاره کار است و این امر ه  محقق نخ

در حال حاضر در تمامی زمینه ها دارای قابلیت ،  رفیت ها و استعدادهای فاراوان اسات بناابراین بارای     

آن است که چگونه می توان از این قابلیات هاا و  رفیات هاا     رونق تولید و توسعه اشتغال سوال اساسی 

چاره کار همان اساتفاده از عنصار کاار و مادیریت جهاادی در تماامی       : بهره برد که در پاسخ باید گفت 

کارهاست که به هیچ وجه مرز ، مکان و زمان خاصی را طلب نکرده بلکه با حاداقل امکاناات باه دنباال     

زرگترین پروژه های تولید با حداکثر  رفیت اشتغال آخارین بارای تماامی     رفیت سازی برای تبدیل به ب

خوشبختانه در حال حاضر راهکارهای روناق تولیاد و توساعه اشاتغال کاامال  معاین و        .افراد جامعه است

مشخص است و آنچه در این راه بیش از پیش وجودش ضروری و الز  بنظر میرسد همان روحیاه کاار و   

ه میتواند بر طرف کننده مشکالت موجود و تضمین مطمئن برای تحقاق اهاداف   مدیریت جهادی است ک

 .در رونق تولید و توسعه اشتغال قل  داد گردد
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 : نتیجه گیری 
امروزه همه جامعه از مسئوالن و دست اندرکاران اداره کشور انتظار رونق تولید و حل مشکل بسیار بزرگ 

ل حاضر فقط وفقط با کار و مادیریت جهاادی امکاان پاذیر     بیکاری را دارند و حل این مشکل ه  در حا

بطور قطع و یقیین اگر روشهای رایج در زمینه رونق تولید و توسعه و اشتغال با هماان اساتراتژی و   . است

راهبردهای تعیین شده قبلی موفق بود یقینا  امروزه ما با مشکل بیکاری دراین حد و اندازه در سطح کشور 

نابراین در شرایط کنونی برای رونق تولید و توسعه اشتغال بر اقتصاد مقاومتی تاکید و باا  روبرو نبوده ای  ب

کار و مدیریت جهادی وارد عمل شد چرا که کار و مدیریت جهادی با جوهره بسایار مساتحک  و ویژگای    

اهد تواند هر غیر ممکنی را به ممکن تبادیل نمایاد و ایان امار دارای شا      میهای بی بدیل نهفته در آن 

عینی مسل  و قطعی می باشد و آنه  حماسه آفرینی های رزمندگان جهاد گر در هشت سال دفا  مقدس 

کشور جهان به پیروزی دست یافتند بنابراین در شرایط فعلی با 71بوده است که با دستان خالی در مقابل 

صاد قابال وقاو  مای     کار مدیریت جهادی رونق تولید وتوسعه اشتغال در سطح وسیع امکان ذیر و صد در

  .باشد و خواهد بود
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