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شاخصه های مدیریت جهادی در مردم گرایی به عنوان یکی از  بررسی

 نذر اشتغال امام حسین )ع( رویکردی تطبیقی با فعالیت های موسسه ی

 

 2، مينا گل كيان1مهدي كيخسرو كياني

معاون واحد تحقیق و توسعه  عمومی دانشگاه آزاد اسالمی،. کارشناسی ارشد روانشناسی 1

 ی نذر اشتغال امام حسین)ع(موسسه

فهان، مسئول تحقیق و توسعه . کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه اص2

 ی نذر اشتغال امام حسین)ع(موسسه

 

 چکيده

 و گردید تأسیس (ره)خمینی امام فرمان به سازندگی جهاد نهاد اسالمی انقالب پیروزی از بعد

تکاملی  سیر تدریج به نوپا نهال این .شد کشور روستاهای در خدمات عظیمی و تحوالت منشاء

 و فرهنگ عنوان تحت را خود جدید فرهنگ سازمانی نیز اداری صحنه در و نمود طی را خود

 نظیر هایی ویژگی دلیل به مدیریت سبک و فرهنگ این .نمود جامعه عرضه به جهادی مدیریت

نهادینه کردن  پویایی، خودباوری، مردم گرایی، پذیری، انعطاف محوری، والیت مداری، دین

بعالوه  رسانید. ظهور منصه به را خود اخالق و ارزشهای دینی در محیط کار و نوآوری توانمندی

طرح های موسسه ی نذر اشتغال امام حسین )ع( با هدف اشتغال زایی و توسعه ی فرهنگ کار، 

مربوطه را در راستای فرهنگ جهادی به اجرا می رساند. یکی از طرح های این موسسه گسترش 

 به اجمالی نگاهی با مقاله خیریه های روستایی می باشد که درراستای مردم گرایی است. در این

لیت به تطبیق فعا ادامه در و شده پرداخته شاخصه ی مردم گرایی و جهادی مدیریت مفهوم تشریح

 های موسسه ی نذر اشتغال امام حسین )ع( با این شاخصه پرداخته شده است.

 

 موسسه ي نذر اشتغال جهادي،مردم گرایي، مدیریت: كليدي واژگان
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 مدیریت جهادی

 دوران از فرازهایی در آن مبارك آثار که اسالمی انقالب همزاد است اي مقوله جهادي مدیریت

 از که فرآیندي است؛ کرده پیدا بروز و ظهور سازندگی جهاد نهاد خصوصاً و مقدس دفاع

 و حفظ تشکیل، جهت در الهی ي اراده با همراستایی و تکلیف اداي آن، ي برجسته ویژگیهاي

 جهادي، مدیریت .است بوده (ص) محمدي ناب اسالم از برآمده حکومتی پایههاي تحکیم

 انسانی هاي سرمایه تجهیز و تهیه آن، در که حماسه و دفاع دوران از سنگ گران است یادگاري

 دینی اصیل هاي آموزه از برگرفته فضایی در همه اقدامات، انجام و فعالیتها ریزي برنامه و مادي و

 البته و بوده الهی ي اراده در انسان ي اراده ذوب آن، ویژگی مهمترین و است میگرفته صورت

 هاي مؤلفه از لذا .است زمان فقیه ولی یا امر ولی از آگاهانه فرمانبري عاشقانه، امتزاج این نماد

 ابزار از گیري بهره با جهادي مدیریت عبارتی به .است عشق و عقل جهادي، مدیریت کلیدي

 .میپردازد امور تمشیت به الهی، ي نقشه براساس و الهی ي اراده با همجهت و فناوري و علم

 موفقیت صدها و روستاها سازندگی و مقدس دفاع دوران تجارب ایران، اسالمی انقالب پیروزي

 تا رژیم برابر در لبنان اهلل حزب مقاومت پیروزي حتی و کشور سطح در دیگر عملی و علمی

 پیچیده و سنگین هاي عرصه در جهادي مدیریت کارآمدي بیانگر همه صهیونیستی، مسلح دندان

 (.8811 حدائق، و عظیمی) است

 قوانین و فرمولها براساس که نیست علمی مدیریت آن از غیر جهادي مدیریت کارشناسان، زعم به

 اضافی ترکیب از که مدیریت، نوع این فرق .است شده ریزي پایه مدیریت دانش در مطرح

 ارزشی نظام را آن مبناي که است این در مطلق مدیریت با است، برخوردار (اسالمی یا جهادي)

 .(8811 عراقی، و مرتضوي) میسازد اسالم

 ایفا آن عملی هاي شیوه در نیز و مدیریت علمی هاي نظریه در را مهمی نقش اسالم ارزشی نظام

 ارزشی جهت آنها حرکت به و میگذارد اثر مسلمان مدیران عملی روشهاي در رو، این از .میکند

 نیز جهادي و اسالمی مدیریت در .است اینگونه مطلب نیز اسالمی اقتصاد در چنانکه میبخشد؛

 مدیریت رو، این از .آن جاي به نه میگیرد، قرار مدیریت علمی قوانین مبناي اسالم ارزشی نظام

 :است استوار زیر ي پایه دو بر اسالمی و جهادي

 .است مدیریت مکاتب و علم از برگرفته که مدیریت دانش
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 قرار مدیران مدیریت علمی هاي شیوه اساس و مدیریت قوانین مبناي که اسالمی ارزشی نظام

 (.8811 فر، ابراهیمی) میگیرد

 و خودشان وظایف سوي به انسانها هدایت و رهبري ي پایه بر جهادي نظام در مدیریت اساس»

 نقش و رهبري هدایت، ي وظیفه جهاد در مدیران «. است شده گذاري سازندگی پایه سوي به

 با که اند گذاشته این بر را خود تالش اهم و داشته تالش  و کار براي را ها انگیزه دادن سوق

 به و رسانند هم به حضور انقالب حساس هاي صحنه تمام در رهبري، از اطاعت و رهبري امر

 (.8811 موحد،) کنند نقش ایفاي انقالب بازوي عنوان

 تحقق راستاي در سازمانی فرهنگ آن، در که است مدیریتی مصداق جهادي مدیریت واقع در

 محیطی ارزشهاي و نیازها جهت در نیز سازمان اهداف و است کرده پیدا شکل سازمان اهداف

 میکنند عمل سازمانی ارزشهاي اصلی ي کننده تقویت عنوان به محیطی ارزشهاي فلذا .دارند قرار

 میتوان جمله یک در .میکند کمک سازمانی اهداف تحقق به مجدداً خود، ي نوبه به هم آن که

 هاي مؤلفه مبنا، این بر. است جهادي فرهنگ بر مبتنی مدیریت جهادي، مدیریت :داشت عنوان

 نوآوري، خودباوري، پویایی، گرایی، مردم مداري، ارزش میتوان را جهادي مدیریت اصلی

 داشت عنوان سازمانی خاص فرهنگ و محوري دین محوري، والیت پذیري، انعطاف استمرار،

 (.8811 ایروانی،)

 

 جهادی مدیریت ویژگیهای

 مدل، این در .گردد استفاده خاصی مدل از میشود سعی جهادي، مدیریت ویژگیهاي تبیین براي

 فرد رفتار نهایتاً و گذاشته اثر یکدیگر بر اولویت، ترتیب به که شده، شناخته ادراکی ي حوزه سه

 :میگردد معرفی میدهند، شکل را

 آینده دوستی، نوع عدالت، تقوا، آخرت، به اعتقاد و ایمان :گرایشها و تمایالت ي حوزه (الف

 گرایش فقیه، والیت به اعتقاد مشارکت، به اعتقاد پژوهش، و علم به تمایل گرایی، تکامل نگري،

 ...و قانون و نظم به

 فکري، نظام وجود سیستمی، نگرش و نگري جامع باال، هوش :ذهنیات و افکار ي حوزه (ب

 ...و مشورت و همفکري افکار، ي عرضه امور، بینی عمیق و گري ژرفن
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 پوشی، عیب عمل، سرعت نفس، اعتمادبه متعادل، فروتنی و تواضع :عینیات و رفتار ي حوزه (ج

 خالقیت کارها، در نظم صدر، ي سعه خود، هاي وعده به عمل روابط، جاي به ضوابط به پایبندي

 اداره توان خودشناسی، در پیشگامی متانت، و وقار خوشرویی، صریح، و ساده ارتباط ابتکار، و

 .سازمانی امور ي

 نقش سازمانها موفقیت در میتواند که است ویژگیهایی و خصوصیات واجد جهادي مدیریت

 گرفت کار به هاي شیوه و نظرها ها، توصیه دستورها، بطن در ویژگیها این .نماید ایفا اساسی

 سطوح در آن از استفاده براي ولی است، داشته عینی وجود و حضور دین پیشوایان توسط هشده

 بینی خودکم و هراس از دور و پیشگامانه کار به نیاز سازمانها، در آنها کردن کاربردي و سازمانی

 .دارد جهت این در مستمر پژوهش همچنین و مدیریت عالمان و نظران صاحب

 این هاي برنامه و فعالیتها وسیع ي دامنه و جهاد ي گسترده تشکیالتی ساختار مثال، عنوان به

 این .است نموده ایجاد مجموعه این در« مدیریت جهادي» نام  به را خاصی مدیریتی سبک نهاد،

 خاصی تواناییهاي از ممتاز، ارزشی و دینی ویژگیهاي نیز و مدیریت علمی معیارهاي لحاظ به نهاد

 :از اند عبارت که است برخوردار

 .دارند ارتباط تصمیم موضوع به که افرادي توسط مشارکتی گیري تصمیم -8

 .تحکم و دستوري نه و دارد تفویضی و هدایتی ي جنبه عمده طور به رهبري خاص سبک -2

 و وظایف با متناسب انسانی، نیروي و ساختار همواره که نحوي به سازمانی پذیري انعطاف -8

 .شوند متحول جدید مأموریتهاي

 و رشد فرآیند یک در همواره که باانگیزه و متخصص متعهد، انسانی نیروي از برخورداري -4

 .اند گرفته قرار تجربی و علمی ارتقاي

 و خالقیتها بروز ي زمینه آرا، برخورد و دیدگاهها و نظرات ابراز براي سازمانی باز فضاي -5

 (.8811 بیدخوري،) است ساخته فراهم جهاد در را ابتکارات

 فرهنگ و سبک این تمایز اصلی ي نقطه که جهادي، مدیریت فرد منحصربه ویژگیهاي بررسی در

 در عرصه این پیشکسوتان شعارهاي دادن قرار نظر مد با میتوان است، آن غیراسالمی ي نمونه با

 :گرفت نظر در فعالیت مبناي عنوان به نیز را ذیل ویژگیهاي سازندگی، جهاد مقدس نهاد

 .عاشقانه و منت بی خدمات ي ارائه -8

 (.مردمی نیروهاي سازماندهی) امور انجام در مردمی مشارکت به توجه -2



 

5 

 محوله مأموریتهاي انجام جهت در اختیار تحت موجود امکانات از حداکثري گیري بهره -8

 .شکایت و گله بدون

 .مردمی نیروهاي و اعضاء به متقابل اعتماد -4

 .اداري نظام به مربوط تشریفات و اداري قیدوبندهاي گسستن -5

 آنها به وجهی که زمانی در حتی جهادگران ...(و مقام رفاه، حقوق،) مادي امور به توجهی بی -1

 .حقوق نه نمودند، می یاد هزینه کمک تعبیر به آن از میشد، پرداخت

 (.روزي شبانه کار) محوله مأموریتهاي انجام در زمان به توجهی بی -7

 .عبادت عنوان به کار تلقی و تکلیف عنوان به امور انجام -1

 .شده ارائه خدمات از گیري بهره با مشترك گفتمان ایجاد -9

 .مأموریتها انجام در امور این به توجه و فرهنگی بنیانهاي تقویت -81

 با متناسب وظایف انجام و فقیه ولی محترم ي نماینده طریق از والیت به اتصال و الهام -88

 و له معظم نظر تأمین

 .صواب و صحیح مسیر در امور هدایت

 .گرفت شکل« هم با همه» رویکرد با جهادي مدیریت در گیري تصمیم و سازي تصمیم -82

 است.« ندارد نشد کار» تفکر مظهر جهاد -88

 .است هدف به رسیدن براي تالش مصداق جهاد -84

 (.8811 تشویقی،) .ندارد جایگاهی تنگناها و مشکالت جهاد قاموس در -85

 ایجاد نفس، اعتمادبه ي سایه در کاري ي عرصه و میدانها در مدیریت این موفقیت شک بی

 زشت صفات از دوري کارها، در پیشگامی مشاورت، و معاشرت انسانی، ي صمیمانه روابط

 دوري و نهادن منت از دوري عمل، در اخالص خواهی، افزون و خودپسندي همچون نفسانی

 در جهادي، محیط در که است اسالمی مدیریت شئون و اخالقیات دیگر و مردم از جدایی از

 به و رعایت اسالمی، انقالب برکت به انقالبی، نهادهاي دیگر و سازندگی جهاد عمر دوران طول

 توسعه و پیشرفت و شده حاصل زودتر موفقیتها و مضاعف تالشها سان بدین و شده گرفته کار

 مورد مقصد، این سالکین دیگر توسط میبایست نیز راه ي ادامه در و است گشته محقق رفاه و

 (.8811 محمدي،) گیرد قرار توجه
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 مردم گرایی بعنوان یکی از شاخصه های مدیریت جهادی
 فرمان به کشاورز، کارگر، بازاري، کارمند، دانشجو، روحانی، از اعم مردم گوناگون اقشار لبیک

 شعار داشتن قرار سرلوحه و سازندگی جهاد نهاد در حضور خصوص در خمینی امام حضرت

 تشکیل نهایت در و است مردمی مشارکت به جهاد توجه دهنده نشانکه « همه با هم» سازمانی

 قبیل از رسمی نیمه هاي گروه آوردن بوجود چنین هم« ترویج و مشارکت مردمی» معاونت

 .هستند شاخص این هاي معرف از سازندگی هاي گروهو « خانه هاي همیار» اسالمی شوراهاي

 روستاییان رحمان خداوند نزد مردم عزیزترین که دارد باور و داشته دوست را مردم جهادي مدیر

 بومی دانش یا نو دانش تلفیق موجب مردم با نزدیک ارتباط هستند مومن و مستضعف محروم،

 می انجام سریع مشکالت براي راهکار معضالت بیشتر چه هر شناخت با نتیجه در که است شده

 باعث که بوده خودمانی و آالیش بی ساده بسیار روابط جهاد و مردم بین روابط سو یک از .گیرد

 بسیار جهاد در مدیر و نیروها بین روابط دیگر سوي از و شده مردم دل در جهاد محبت ایجاد

 .است دوستانه و انسانی

 و دارد وجود سطح ترین عالی در جهاد سازمان و جهادي فرهنگ در پذیر مشارکت مدیریت

 در را کردن کار مشارکتی فرهنگ و آمد وجود به شورایی صورت به جهاد در مدیریت اصال

 همچنین و وزارت در جهاد گیري تصمیم مقطع باالترین در ویژگی این نمود گذاري پایه جهاد

 و جهاد نیروهاي تخصصی مبناي بر جهادي مدیریت و گیري تصمیم که شده باعث ها استان در

 . باشد وظایف انجام در آنان هاي کارآمدي

 کس هر که است هایی ویژگی از مسایل حل در برادرانه و آمیز مسالمت و صمیمی فضاي ایجاد

 و است کرده فراهم را اعضاء همه همکاري زمینه این و کند حس را آن جهاد درون در تواند می

 ویژگی از آنان ت ابتکار و نیروها امکانات از استفاده و آنها با خوب برخورد و مردم با ارتباط

 جهادگران به خطاب امر این تایید در 8851 ماه آبان در امام حضرت که طوري به است جهاد هاي

 شاءاهلل ان که است اطمینان اسباب ما ملت بین در است شده پیدا که همدردي این : فرمودند

 اهالی آن خود که شود می این اسباب اینها .کنیم غلبه مشکالت همه بر با و بشود حل مسائل

  (.819، ص 1)صحیفه امام، جلد  شوند می داشته وا کار به هم آنجا
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 موسسه نذر اشتغال امام حسین )ع(، آشنایی و فعالیت ها
موسسه ي نذر اشتغال امام حسین )ع( واقع در شهرك صنعتی مبارکه  بیش ازدو سال است که 

مردم مشغول به فعالیت می باشد. در زمینه هاي ایجاد اشتغال و اصالح فرهنگ اشتغال عامه 

 اهداف این موسسه عبارتند از:

 احیاء فرهنگ اشتغال خانگی زنان خانه دار -8

 در جامعه مطرود گردد "بیکارم"گفتن کلمه  -2

 رونق فرهنگ کارکردن دانشجویان در زمان تحصیل -8

 آموزش و توانمندسازي در جهت اشتغال مددجویان -4

 عالقمند به کار می باشندتغییر قوانین به نفع افرادي که  -5

 فقرزدایی از طریق برگزاري آموزشهایی که منجر به اشتغال می گردد. -1

 فعالیت هاي این موسسه به شرح زیر می باشد:

 آموزش و اشتغال بانوان سرپرست خانوار : -8

د اراه اندازي کارگاه اشتغال زنان اعم از خانواده زندانی، زنان سرپرست خانوار، بهبود یافتگان اعتی

نفر  211و ... در رشته هاي چرم دوزي، میناکاري، ملینه کاري و تابلو فرش با ظرفیت بیش از 

 در خیابان مولوي و امیرکبیر شهر اصفهان

 کمک به خیریه هایی که در جهت اشتغال فعالیت میکنند -2

 آموزش و اشتغال زندانیان به منظور پذیرفته شمردن در جامعه: -8

 اندازي تولید درخت سیم موتورسیکلت در زندان اسدآباد اصفهان آموزش رشته فنی برق و راه

 آموزش مدیریت در مقطع راهنمایی جهت تربیت مدیران کارآمد: -4

جلسه اي، دانش آموزان با مفاهیم مدیریت سازمانی آشنا می شوند و با تشکیل  22در این دوره 

را مهارتهاي زندگی را ف یک شرکت تولیدي کوچک، مسئولیت هاي سازمانی، ارتباط سازمانی و

می گیرند و در نهایت بر اساس تحقیقات انجام شده پس از این دوره نگرشی جدید به پیرامون 

 (.8898خود و همچنین مسئله اشتغال پیدا خواهند کرد )سمیعی و همکاران، 

 آموزش دوره هاي کامپیوتر و زبان انگلیسی در روستاهاي محروم -5
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عمت آموزش کالس هاي زبان انگلیسی وکامپیوتر بی بهره بوده اند روستا، روستائیان ازن 81در 

روستا در جهت کمک به آموزش اهالی  81که این دوره ها به همت موسسه نذر اشتغال ومردم 

 آن منطقه تاسیس گردید.

ارائه ي کمک هزینه ي بیمه و ناهار به مددجویانی که در خیریه هاي اشتغال فعالیت  -1

 می کنند.

 وهشی این موسسه  نیز عبارتند از:طرح هاي پژ

 جلب مشارکت مبلغان مذهبی در حال تحصیل در ندامتگاه ها -8

 امکان سنجی و ایجاد مرکز تفریحی، آموزشی ویژه ي بازنشستگان -2

 

گسترش خیریه های روستایی و همکاری با دیگر خیریه ها، منطبق بر شاخصه ی مردم 

 گرایی
جمعیت ایران در مناطق غیرشهري زندگی می کردند که درصد  17شمسی  8811تا قبل از سال 

حدود  8814نیمی از آن روستایی و نیم دیگر را کوچ نشینان و عشایر تشکیل می دادند. در سال 

زندگی می کردند. گرچه  8میلیون نفر در نواحی روستایی 8/9میلیون ایرانی در شهرها و  5/2

یلیون نفر افزایش یافت، اما نسبت جمعیت م 8/88در مجموع به  8888شمار این جمعیت تا 

شهري و روستایی بدون تغییر باقی ماند که خود نشان می داد، طی این دوره مهاجرت قابل 

 توجهی از روستاها به شهرها وجود نداشته است. 

، نرخ رشدجمعیت شهري به نحو چشمگیري افزایش بافت که خبر 8821پس از وقایع شهریور 

روستاها به مراکز شهري می داد. سیاست هاي توسعه حکومتی، فرصت هاي  از آغاز مهاجرت از

شغلی تازه ناشی از فعالیت هاي نوپاي صنعتی و نیز بهبود شرایط درمانی و بهداشت عمومی و 

، 8885(. به طوري که تا سال 8811افزایش نرخ موالید از عوامل اصلی این تغییر بود )اهلرس، 

میلیون نفر جمعیت کشور  89ري رسمی و عمومی کشور، ازقریب یعنی در زمان اولین سرشما

میلیون نفر بودند در روستاها زندگی می  88درصد در نقاط شهري و بقیه که حدود  82حدود 

کردند. از این زمان به بعد تحوالت عمیق ایجاد شده در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی 

                                                           
 جمعیت نواحی روستایی در این گزارش، جمعیت عشایر و جمعیت نیمه ساکن را نیز شامل می شود - 1
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با شدت و سرعت شگرفی دستخوش تغییر ساخت نسبت به جمعیت شهري و روستایی را نیز 

و ایران نیز همانند بسیاري از کشورهاي جهان به سوي گسترش شهرنشینی و تسریع روند 

براي نخستین بار در تاریخ ایران،  11مهاجرت هاي روستایی پیش رفت. به صورتی که در دهه 

ر ماري عمومی کشوتعداد جمعیت شهري بر جمعیت روستایی فزونی گرفت و در آخرین سرش

درصد کل جمعیت کاهش یافت. نکته جالب  87سهم جمعیت روستایی تا حدود  8875در سال 

میلیون نفر افزایش جمعیت شهري در فاصله  5/9توجه در این آمار آن است که در برابر حدود 

هزار نفر افزایش یافته است )مرکز  811جمعیت روستاهاي کشور تنها حدود  15-75ده ساله 

(. علی رغم آنکه سهم جمعیت شهرنشین کشور در مقایسه با جمعیتروستایی 8871مارایران، آ

درصد، در  81دائمادر حال فزونی است، هنوز هم قسمت قابل توجهی از جمعیت، یعنی حدود 

نقطه روستایی زندگی می کنند. با وجود نشیب و فرازهاي بسیار در گذشته،  15111بیش از 

از جمعیت کشور در فعالیت هایی که به طور سنتی  در عرصه هاي هنوز هم بخش عظیمی 

روستایی انجام می شوند اشتغال دارند و بدین ترتیب فضاهاي روستایی کمابیش نقش و اعتبار 

ویژه خود را در مجموعه حیات اقتصادي کشور حفظ نموده اند. از این گذشته مجموع شهرهاي 

وده اند، سطحی کمتر ازده درصد مساحت کشور را نقطه ب 182حدود  8875کشور که در سال 

درصد مساحت کشور را  81اشغال کرده اند. با احتساب مساحت نقاط غیرمسکون که بیش از 

درصد از سطح کشور در اشغال و تحت اختیار نقاط و  11به خود اختصاص داده اند، حدود 

 عرصه هاي روستایی است.

درصد از جمعیت کشور را در خودجاي داده  12از  چنانچه در میان نقاط شهري نیز که بیش

اند، بررسی عمیق تري صورت گرفته و از وراي آمار و ارقام، ماهیت، عملکرد و چهره ي این 

نقاط به نقد کشیده شود، تصویر متفاوتی از توزیع جمعیت شهري و روستایی کشور در پیش رو 

دقیق تري چون عرصه ي کار و فعالیت، قرار خواهد گرفت. در واقع اگر معیارها و مالك هاي 

معیشت و سیستم هاي قتصادي و حتی سیماي ظاهري و کالبد سکونت گاه ها نیز به تعاریف 

خشک آماري افزوده شود، بخش عظیمی از سکونت گاههاي بظاهر شهري نیز در زمره ي نقاط 

ه به آن ت هاي وابستروستایی قرار می گیرند که ساکنان آنها بیشتر از طریق کشاورزي و فعالی

؛ 8815امرار معاش می کنند و سهم بخش هاي صنعت و خدمات در آنها ناچیز است )ازکیا، 
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(. بافت و ساختار کالبدي و سیماي بسیاري از شهرها نیز حاکی از ماهیت و 8878زنجانی، 

 پیشینه روستایی آنان دارد.

رغم روند سریع شهرگرایی در از مجموع عوامل فوق می توان نتیجه گرفت که کشور ما علی 

دهه هاي گذشته هنوز هم بیشتر به عنوان یک جامعه روستایی قابل شناسایی است و بسیاري از 

شهرهاي آن علی رغم بروز تغییرات ظاهري، ازجهت مناسبات اجتماعی، اقتصادي و ویژگی 

امعه ائل جهاي فرهنگی به روستا شبیه ترند تا شهر. این واقعیت توجه جدي و عمیق به مس

 روستایی و ایجاد تعادل میان فضاهاي شهري و روستایی را الزم و اجتناب ناپذیر می سازد. 

مطالعه روابط شهر و روستا از مهمترین مباحث در برنامه ریزي هاي ناحیه اي و روستایی است 

ادها د(. زیرا با مطالعه و شناخت کلی و همه جانبه از یک ناحیه و با کشف استع8874)آسایش، 

و توانایی هاي بالقوه موجود در محل می توان راه حل هاي مناسبی براي رفع تناقضات و 

اختالفات ناحیه اي و خصوصا تضادهاي آشکار بین شهرها و روستاها پیدا کرد )طاهرخانی و 

(. 8817(. مساله روابط شهر و روستا از دوران باستان مطرح است )سلطان زاده، 8818دیگران، 

زمان روابط بین شهرها و روستاها تقریبا متعادل و دوطرفه بوده، روستا از نظر خدمات  در این

و سرمایه وابسته به شهر بوده و شهر هم از لحاظ مواد اولیه و منابع غذایی به روستا نیاز داشته 

(، اما ریشه هاي ابهام در تفکیک شهر و روستا را باید در انقالب صنعتی 8814است )صرامی، 

 (. 8875جو کرد )فشارکی، جست

صنعتی شدن باعث وابستگی بسیار شهر به روستا براي غذا، مواد خام و نیروي انسانی است در 

حالی که روستا برعکس براي کلیه نیازمندي هاي اقتصادي و اجتماعی چشم امید به شهر دوخته 

رد به هرها سنگینی کاست. اما بعد از انقالب صنعتی کم کم به مرور زمان کفه ترازو به سمت ش

طوري که امروزه این شهرها هستند که بخش مهمی از غذاي مصرفی روستاها را تامین میکنند. 

به عالوه شهرها مواد خام اولیه صنایع دستی و صنایع روستایی را تامین می نمایند. یعنی برعکس 

ک هر و روستا یگذشته عمدتا روستاها متکی به قدرت و امکانات شهري گردیده اند ورابطه ش

 (.  8814رابطه یک طرفه یعنی به نفع شهرها شده است )صرامی، 

 هم و دارند توسعه فرایند تحقق در محوري نقش هم مردم روستایی توسعه جدید پارادایم در

 شاورزي،ک تولیدات افزایش معناي به فقط روستایی توسعه اساس این بر .اند توسعه هدف خود

 عمومی رفاه افزایش المک یک در و بهداشت آموزش، قبیل از اساسی خدمات ارائه و تغذیه بهبود
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 اجتماع توسعه یندرآف در مردم تکمشار متضمن بلکه نیست روستایی زندگی سطح بهبود و

 بهره و نترلک جهت در تجربیاتبکارگیري  نیز و اجرا و ریزي برنامه گیري، تصمیم یعنی محلی

 نیزهست اجتماعی رفاه به دستیابی براي آنها ساختن بارور و محلی منابع از برداري

 (.8874،8)کالنتري،

تا چند دهه قبل، اغلب صاحب نظران توسعه روستایی در تعریف توسعه تنها به رشد اقتصادي 

اشاره می کردند، چرا که گمان می رفت وجود سرمایه و فناوري براي توسعه جوامع کافی است، 

رشد اقتصادي نیز زمانی میسر است که با دگرگونی هاي مداوم  اما به تدریج روشن شد که حتی

در ساخت اجتماعی توام باشد. به این ترتیب نهادها و ارزش هاي متناسب اجتماعی و فرهنگی 

نیز براي تولید اهمیت دارد و در کنار کار، و سرمایه و فناوري جزئی از فراگرد تولید محسوب 

از سوي دیگر، رابطه میان ارزش هاي فرهنگی و توسعه (. 21-87، 8971، 2می شوند )اوشیما

سال ها موضوع بحث و تحقیق صاحب نظران برجسته جهانی بوده و به اشکال گوناگون مورد 

تاکید قرار گرفته است. طبیعتا در همین فرآیند است که حامالن ارزش هاي فرهنگی به صورت 

 جدي مطرح می شوند.

کسانی است که به بررسی ارتباط میان ارزش هاي فرهنگی  از جمله مشهورترین 8مک کله لند 

و توسعه پرداخته است. او معتقد است که رشد سریع اقتصادي به تمایل مردم به پیشرفت و یا 

به تعبیر خود او حس دستاوردجویی آنان بستگی دارد. مک کله لند براي بررسی فرضیه خویش، 

ي برگزید. او اعتقاد داشت که گرایش هاي روانی و میالد 51دو کشور ایران و ترکیه را در دهه 

فرهنگی یک ملت را می توان با تحلیل محتواي تجلیات فرهنگی آن ملت مثل آثار مکتوب و 

هنرهاي تزیینی مشخص کرد، بنابراین به تحلیل قصه هاي کودکان و مطالب کتاب هاي درسی 

ردم ایران مردم ترکیه بیشتر از م دبستانی دو کشور پرداخت و نتیجه گرفت که حسدستاوردجویی

 (. 8918است )مک کله لند، 

بر اساس مطالب ذکر شده و با توجه به ضرورت فعالیت هاي حمایتی در روستاها، موسسه ي 

نذر اشتغال امام حسین )ع( در روستاهاي توابع شهرستان مبارکه خیریه هایی را گسترش داده 

                                                           
2 - Oshima 
3 - Mc Cleland 



 

12 

د. همکاري این موسسه با دیگر خیریه ها به شرح زیر است و با دیگر خیریه ها نیز همکاري دار

 می باشد:

 :همکاري با خیریه ي باقرالعلوم )ع( در زمینه هاي 

 کارگاه هاي اشتغال زنان بدسرپرست -

 آموزش مدیریت ویژه نوجوانان -

 نامه نگاري اصالح قوانین کار و اشتغال -

 پیگیري تولید فیلم سینمایی در ترویج اشتغال -

 روستا 81کامپیوتر در آموزش زبان و  -

 روستا 8راه اندازي کارگاه فرش در  -

 راه اندازي کارگاه میناکاري -

 تعامل با فنی و حرفه اي در جهت آموزش -

 

  همکاري با خیریه ي فارسان در زمینه ي تکمیل و ارائه ي خدمات تولیدي در کارگاه

 خیاطی )ویژه معلولین(

 :همکاري با خیریه مکتب الحسین در زمینه هاي 

 راه اندازي کالس فنی جهت دوره هاي ریاضی دبیرستان -

 برگزاري آموزش مدیریت جهت دانش آموزان مقطع راهنمایی -

 

 همکاري با خیریه پیشگیري از اعتیاد استانداري در زمینه امر اشتغال 

  همکاري با خیریه صدیقین در زمینه تولید پوشاك و بیمه نمودن شاغلین مجموعه ي

 مذکور

  خیریه امام موسی کاظم )ع( در زمینه هاي:همکاري با 

 اشتغال در زندان زنان -

 تجهیز و تعمیر مکانهاي مالقات شرعی -

 آموزش قرآن در واحد زنان -

 آموزش مهارت هاي زندگی در زندان اسدآباد -
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 آموزش رشته فنی برق در زندان اسدآباد -

 در زندان اسدآباد آموزش تولید سیم پیچی موتورسیکلت -

 ابتدایی، راهنمایی و هنرستان در زندان اسدآباد آموزش دوره هاي -

 در زندان اسدآباد آموزش تولید ظروف فلزي -

 متري جهت اشتغال در زندان اسدآباد 111تعمیر و تجهیز یک سالن  -

 همکاري با خیریه ي ابابصیر در زمینه تشکیل کارگاه قالی بافی 

 

 بحث و نتیجه گیری

 جنگ زمان هاي موفقیت از الهام با و کشوري لینمسئو بعضی کالم و نگاه در که است چندي

 این از .است شده کشور اجرایی سیاسی ادبیات وارد جهادي مدیریت لغت سازندگی، جهاد و

 فعلی تهدیدات و مشکالت با مقابله براي را آن بر حاکم روح و کالم این توان می که روست

 روحیه ابتدایی، و ساده تعریف یک در جهادي روحیه. شنید و دید رهبري هاي صحبت در

 ،رهبري معظم مقام بیانات)است درایت و علم بر تکیه با و خدایی نیت با مردم به خدمت

 قبال که همانطور(. 8892،انقالب رهبر با تهران شهر اسالمی شوراي اعضاي و شهردار دیدار

 گیر پا و دست قوانین و بروکراتیک مدیریت با تعارض در جهادي مدیریت شد، مطرح هم

 از فرار براي مدیر زیرا .است جهادي مدیریت در پذیر آسیب نقاط از یکی مساله این .است

 به دست جهادي مدیریت از نامناسب فهمی با دارد امکان ناکارآمد، هاي قانون زنجیر و غل

 در و میانی مدیریت در گسیختگی هم از سبب امر این. بزند گریز قانون مدیریتی شیوه اتخاذ

 نقص، قانون اگر که باشد داشته توجه باید جهادي مدیر .شد خواهد صرف ناکارآمدي نهایت

 از) شود عمل آن به باید است قانون که مادامی اما شود عوض باید دارد غلط یا و ضعف

  (. 2/1/17، مورخ رهبري معظم مقام بیانات

 انعطاف محوري، والیت مداري، دین نظیر هایی ویژگی دلیل به مدیریت سبک و فرهنگ این

 اثر سازمانی ساختار وجود ، ي، نوآوريناپذیر خستگی تالش پویایی، گرایی، مردم ،يپذیر

. شاخصه اي که رسانید ظهور منصه به را خود توانمندي ،و نهادینه کردن ارزشهاي دینی  بخش

 فرهنگ در پذیر مشارکت مدیریتدر این مقاله مورد بررسی قرار گرفته مردم گرایی می باشد. 
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 صورت به جهاد در مدیریت اصال و دارد وجود سطح ترین عالی در جهاد سازمان و جهادي

 در ویژگی این نمود گذاري پایه جهاد در را کردن کار مشارکتی فرهنگ و آمد وجود به شورایی

 گیري تصمیم که شده باعث ها استان در همچنین و وزارت در جهاد گیري تصمیم مقطع باالترین

. باشد وظایف انجام در آنان هاي کارآمدي و جهاد نیروهاي تخصصی مبناي بر جهادي مدیریت و

بعالوه موسسه ي نذر اشتغال امام حسین )ع( با بیش از دو سال سابقه کار موسسه اي کامال 

مردم نهاد با اهداف جدید می باشد و طرح هاي قابل اجرا در این موسسه منطبق بر شاخصه ي 

جهادي است. یکی از این طرح ها گسترش خیریه هاي روستایی و همکاري با دیگر مدیریت 

 خیریه ها می باشد که در راستاي شاخصه مردم گرایی است.
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