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شاخصه های مدیریت جهادی در نوآوری 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  دانشگاه آزاد اسالمی،. کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی 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

 تأثیر تحت سازمانی را فرهنگدارد،  اسالم مكتب در بار فرهنگی که پديده يك عنوان به جهاد

قابل  تأثیر خود به نوبه نیز نامید، جهادی فرهنگ را آن توان می که فرهنگ اين دهد. می قرار

 هايی ويژگی دلیل به مديريت سبك و فرهنگ ايندارد.  سازمان آن مديريت بر ای مالحظه

مردم گرايی،  ،خودباوری، پويايی گرايی، مردم ،یپذير انعطاف محوری، واليت مداری، دين نظیر

 ظهور منصه به را خود توانمندینهادينه کردن اخالق و ارزشهای دينی در محیط کار و نوآوری 

 در جهادگران که است استقالل و اختیار آزادی، مسئولیت، میزان نوآوری، از منظور .رسانید

 مناسبی جايگاه از خويش فردی دستاوردهای و ابتكارات سبب به و دارند خويش سازمان درون

بعالوه موسسه ی نذر اشتغال امام حسین )ع( با هدف اشتغال زايی  .شوند می برخوردار سازمان در

و توسعه ی فرهنگ کار، طرح های مربوطه را در راستای فرهنگ جهادی به اجرا می رساند؛ از 

می  جمله اين طرح آموزش مديريت ويژه ی نوجوانان است که با شاخصه ی نوآوری هماهنگ

 وشاخصه ی نوآوری  و جهادی مديريت مفهوم تشريح به اجمالی نگاهی با مقاله اين درباشد. 

به تطبیق فعالیت های موسسه ی نذر اشتغال امام حسین )ع( با اين شاخصه پرداخته شده  ادامه در

 است.

 

 موسسه ي نذر اشتغال نوآوري، جهادي، مدیریت: كليدي واژگان
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 مدیریت جهادی

 یک به معطوف رهبري، معظم مقام وسطت« اقتصادي جهاد» عنوان با 1390 سال نامگذاري

 حاصل هاي دستاورد و ملی عظیم ظرفیتهاي بین کشور در که است اساسی مسئله و ضرورت

 جهاد مستلزم آن جبران که دارد وجود اي فاصله گرفته، صورت تالشهاي رغم علی شده،

 آمادگی و سازي فرهنگ هدف، این به نیل براي اساسی اقدام یک که آنجا از .است اقتصادي

 جهاد نیاز پیش عنوان به را جهادي مدیریت و فرهنگ توان می است، کشور عمومی فرهنگ

 مدیریت و فرهنگ .است جهادي مدیران وجود اقتصادي جهاد الزمه زیرا .نمود معرفی اقتصادي

 خاص و عام توجه و عنایت مورد توانست خویش عملکرد با انقالب از اي برهه در جهادي

 گفته باشد جدیت با و تر دلسوزانه سریعتر، بیشتر، تالش هدف، اگر که جایی تا. گیرد قرار

 .گیرد انجام گونه جهاد باید که میشود

 و توان معناي به همچنین و زحمت و مشقت معناي به« جَهد و جُهد» ریشه از لغت در جهاد

 اعتالي راه در توان و مال و جان بذل :از عبارتست جهاد اصطالحی تعریف. است طاقت

 جهاد، ،پس وال هاي ارزش راه در کوشش و تالش یعنی جهاد. دین شعائر داشتن برپا و اسالم

 .دارد بشریت قدمت اندازه به قدمتی که است سعی و کوشش معنی به ،جهاد نیست جنگ فقط

 سطح در چه جهاد .است همیشگی و همگانی جانبه، همه خودآگاهانه، اعتقادي، تالش جهاد

 ( عدالتی بی و ظلم محو براي اجتماعی پیکاري) کالن سطح در چه و (نفس با مبارزه ) خرد

 است، ایجابی و سلبی مفهوم، دو حاوي جهاد .میگیرد سرچشمه افراد درونی هاي انگیزه از

 سازندگی آن ایجابی وجه و جامعه بر چه و نفس بر چه ستم و ظلم بردن بین از آن سلبی وجه

 .(0931)واشقانی فراهانی،  است جامعه سازندگی یا و نفس

 باوران خدا فرهنگ همان است اسالم مکتب و دین فرهنگ همان جهادي فرهنگ تردید بدون

 است(ع )پاکشان فرزندان و علی و محمد فرهنگ خالصه و امامت و والیت فرهنگ همان است

 فرهنگ از را جهادي فرهنگ نباید هرگز ها بررسی و ها تحلیل در که داشت توجه باید و

 هویت با متعهد مدیریت با که است نهاد یک جهادي فرهنگ. نمود جدا محمدي ناب اسالم

، 0911ایروان،) میشود اداره کنندگانش مشارکت فردي تالش خدمت در معین هدف و مشخّص

39.) 
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 با و جهادگران انقالبی و مذهبی باورهاي و اندیشه از برخاسته جهادي ارزشهاي و فرهنگ

 ارزشهاي عمده که چرا .است بوده ایران اسالمی جمهوري بنیانگذار اندیشه و سیره از الهام

 تالش، و تعاون ،ایثار، اخالص: مثل شدند می شناخته نیز دینی ارزشهاي عبارتی به جهادي

 از برخاسته ها ویژگی این از اي پاره یا ... مشارکت ،مشورت اسراف از پرهیز سادگی، تعهد،

 مناطق در حضور کوشی، سخت جمله از باشد می انقالب روحیات و انقالب خاص شرایط

 فرهنگ رشد و پیدایش : گفت ن توا می بنابراین .شکنی خط پذیري، ،خطر ،جسارت محروم

 بوده جهادگران مجموعه در متقابل و جمعی تاثیر با جوش و خود و طبیعی صورت به جهادي

 گذار تاثیر آنها تعمیق و توسعه بر جهاد بزرگان و مسئولین ترغیب و تاکید ، توجه البته و است

 (. 0911، مغربی فغفور) است بوده

 دوران از فرازهایی در آن مبارک ر آثا که اسالمی انقالب همزاد است اي مقوله جهادي مدیریت

 ویژگی از که فرآیندي .است کرده بروز و ظهور جهادسازندگی نهاد خصوصاً و مقدس دفاع

 پایه تحکیم و حفظ تشکیل، جهت در الهی ارادۀ با همراستایی و تکلیف اداي آن هایبرجسته

 ، جهادي مدیریت.است بوده( وآله علیه اهلل صلی) محمدي ناب اسالم از برآمده هایحکومتی

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

 هاي آموزه از برگرفته فضایی در همه اقدامات، انجام و ها فعالیت ریزي برنامه و مادي و

 الهی ه اراد در انسان اراده ذوب آن ویژگی مهمترین که است؛ گرفته می صورت دینی اصیل

 لذا .است زمان فقیه ولی یا امر ولی از آگاهانه فرمانبري عاشقانه امتزاج این نماد البته و بوده

 بهره با جهادي مدیریت عبارتی به .است عشق و عقل جهادي، مدیریت کلیدي هاي مؤلفه از

 امور تمشیت به الهی نقشۀ اساس بر و الهی ارادۀ با جهت هم و فناوري و علم ابزار از گیري

 و روستاها سازندگی و مقدس دفاع دوران تجارب ایران، اسالمی انقالب پیروزي .پردازد می

 لبنان اهلل حزب مقاومت پیروزي حتی و کشور سطح در دیگر عملی و علمی موفقیت صدها

 عرصه در جهادي مدیریت کارآمدي بیانگر همه صهیونیستی، مسلح دندان تا رژیم برابر در

 (. 0911)عظیمی و حدائق،  است پیچیده و سنگین هاي

 در مطرح قوانین و ها فرمول اساس بر که نیست علمی مدیریت از سواي جهادي مدیریت

 یا جهادي) اضافی ترکیب از که مدیریت نوع این فرق .است شده ریزي پایه مدیریت دانش

« اسالم شی ارز نظام» را آن مبناي که است این در مطلق، مدیریت با است برخوردار ( اسالمی
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 ذیل تعریف که شده مطرح مدیریت براي نظران صاحب سويمی سازد.تعاریف بسیاري از 

 منابع کارگیري به هنر و دانش از است عبارتمدیریت : »باشد می ها آن از جامعی تعریف

 (.0911)مرتضوي و عراقی، .« مطلوب شیوۀ به سازمان اهداف به دستیابی براي سازمانی

 اسالمی جمهوري در موفق اي تجربه را جهادي مدیریت اي مقاله طی نیز  (0911) موحد

 انسانها هدایت و رهبري پایه بر جهادي نظام در مدیریت اساس": نویسد می و میداند ایران

 هدایت، وظیفه جهاد در مدیران .شد گذاري پایه سازندگی سوي به و خودشان وظایف سوي به

 عرصه همه در جهادي مدیران .داشتند تالش و کار براي هارا انگیزه دادن سوق نقش و رهبري

 تمام در رهبري از اطاعت و رهبري امر با که اند گذاشته این بر را خود تالش ها، زمینه و ها

 (.0913موحد،" )باشند انقالب بازوي عنوان به و رسانند حضور انقالب حساس هاي صحنه

 

 نوآوری بعنوان یکی از شاخصه های مدیریت جهادی
 حقوقی شخصیت کردن مطرحیکی از ویژگیها و شاخصه هاي مدیریت جهادي، نوآوري است. 

 رسمی هاي سازمان براي نو طرحی خود که سازمان، عنوان تحت ها استان جهاد براي مستقل

 به جهاد ابتکار این از پس نیز ها آن و گردید می محسوب کشاورزي وزارت قبیل از سنتی

 است جهاد در نوآوري هاي نشانه از آوردند، روي ها استان در تشکیالتی ساختار از شکل این

 مدیریت و فرهنگ ملی همایش دومین به شده ارائه مقاله در( 0911)محمدي (. 0911)ایروان، 

 :کند می عنوان را زیر موارد جهادي فرهنگ هاي ویژگی و اصول مبحث ذیل جهادي

 زندگی سراسر در جهادگران دارد برتري وجوه سایر بر دینی صفت جهادي فرهنگ در -0

 . دارد را او از کمک و یاري درخواست و خدا به امید و توکل خود

 جهادي حرکتهاي همه مشترک وجه .دارد مردمی و گرایی عام ویژگی جهادي فرهنگ -2

 بر مقدم را اش شخصی منافع تا داشته سعی جهادي فرد کمتر است آن بودن مردمی ،

 او و داند می جمع حرکت راستاي در را خود هویت جهادي بلکه بداند جمعی منافع

 ملی و دینی تمایالت جهادي فرهنگ در لذا و کند می تلقی جمعی نیروي را خود

 .است بسیار
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 گرایی عینت و گرایی واقعیت به تمایل ، دارد آرمانی جنبه اینکه با جهادي فرهنگ -9

 که ... و شهادت ، شهامت ، فداکاري ، (عج) زمان امام ، خدا مفهوم یعنی . دارد

 .نیستند انتزاعی و ذهن از دور مفاهیمی هستند او تفکر اساسی عناصر و مفاهیم

 زمان از دقیق درک با جهادي فرد یک و است مکان و زمان با مرتبط جهادي فرهنگ -4

 کرده خسته را خستگی جهادي بلکه شود نمی خسته هرگز و کند می زندگی مکان و

 .است

 خدمت و شهادت و شهامت مفهوم است تعریف قابل خاص زبان با جهادي فرهنگ -5

 فرهنگی حساسیتهاي و داراست بسیاري تفاوت دیگران با مقایسه در او نزد در خالصانه

 .است متفاوت دیگران با جهادگر یک

 این در و است جهادي فرهنگ دیگر صفت نیز فرهنگ معنوي و مادي عناصر ترکیب -3

 و سازماندهی جهادي فرهنگ در دارد بیشتري اهمیت فرهنگ معنوي عناصر میان

 شجاعت ، ایثار مقابل در و داشته فرعی و ثانوي نقش تجهیزات و سالح ریزي برنامه

 ند.ا یافته را اساسی هاي نقش صداقت و توکل ،

نوآوري عبارت است از توانایی مدیریت خالق بر دانش به نحوي که بتواند پاسخگوي تقاضاي 

 (.0311، 0بازار و سایر نیازهاي اجتماعی باشد )فریمن

را ترکیب تازه اي از عوامل تولید و حالت هاي مختلف یک سیستم و یا پیدایی  شومپیتر نوآوري

یک تابع تولید جدید از رهگذر دستیابی به منابع و فرآیند تولیدي نو یا بازاري جدید و در انتهاي 

طراحی یک سازمان جدید تعریف کرد. در تئوري شومپیتر، انواع نوآوري به پنج دسته تقسیم 

یک محصول جدید و یا تغییر کیفی در محصول موجود؛ معرفی یک فرآیند  می شود؛ معرفی

جدید در یک صنعت؛ نفوذ در بازارهاي جدید؛ توسعه منابع جدید عرضه مواد خام و یا سایر 

(. فریمن از جمله ویژگی هاي نوآوري 0302، 2ورودي ها و ایجاد تغییرات در سازمان )شومپیتر

دارد که این موضوع به دلیل امکانات تولید بهتر در دوران صنعتی، را فزاینده بودن آن اعالم می 

فرصت هاي بیشتري براي خلق ایده هاي جدید و نیازهاي فزاینده جوامع بشري ایجاد می نماید 

 (.0310)فریمن، 

                                                           
1 - Freeman 
2 - Schumpeter 
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فرآیند نوآوري یک فرآیند تعاملی است و شامل بازیگران متعددي است که در درون سازمان 

ین فرآیند تعاملی براي آنکه بتواند فعالیت هاي نوآوري را شکل دهد و نتایج توزیع شده اند. چن

 (.2113، 9نوآوررانه ي آن را منتشر کند باید در درون شبکه هاي تعاملی توسعه یابد )دایر و نوبکا

شرکت ها از نوآوري به عنوان یک وسیله براي ایجاد انطباق سازمانی، مقابله با فشارهاي رقابتی 

تغییر تقاضاهاي مشتري نام می برند. به واسطه نوآوري، شرکت ها به هدف پاسخگویی  شدید و

موثر به تقاضاهاي محیطی و در نتیجه، به حفظ و بهبود عملکرد سازمانی دست می یابند 

 (.2100، 4)کاستاپولس و همکاران

قی پیوسته تلدر تحقیقات جداگانه ي محققان، مفهوم نوآوري، توسعه ي مجزا و نا 0351در دهه 

می شد. امروز دیگر مفهوم نوآوري از نتایج معین تحقیقات انفرادي اقتباس نشده بلکه بیشتر بر 

 اساس موارد زیر تعریف می شود:

 یک فرآیند یا دقیق تر بگوییم یک فرآیند حل مشکل؛  -

 یک فرآیند تعاملی در روابط شرکت ها با بازیگران مختلف؛  -

ین یادگیري ممکن است از موضوعات گوناگونی ناشی یک فرآیند یادگیري متنوع؛ ا -

 شود: یادگیري به وسیله ي استفاده، یادگیري با انجام دادن یا یادگیري حین تسهیم دانش؛ 

 فرآیندي که شامل مبادله ي دانش آشکار و ضمنی است؛ -

 يفرآیند متقابل یادگیري و مبادله در آن استقالل بازیگران، یک سیستم ابتکاري یا نوآور -

 (.0911را ایجاد می کند )هادوي، 

 

 موسسه نذر اشتغال امام حسین )ع(، آشنایی و فعالیت ها
موسسه ي نذر اشتغال امام حسین )ع( واقع در شهرک صنعتی مبارکه  بیش ازدو سال است که 

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

 موسسه عبارتند از: اهداف این

 احیاء فرهنگ اشتغال خانگی زنان خانه دار -0

 در جامعه مطرود گردد "بیکارم"گفتن کلمه  -2

                                                           
3 - Dyer & Nobeoka 
4 - Kostopoulos et al 
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 رونق فرهنگ کارکردن دانشجویان در زمان تحصیل -9

 آموزش و توانمندسازي در جهت اشتغال مددجویان -4

 تغییر قوانین به نفع افرادي که عالقمند به کار می باشند -5

 برگزاري آموزشهایی که منجر به اشتغال می گردد.فقرزدایی از طریق  -3

 فعالیت هاي این موسسه به شرح زیر می باشد:

 آموزش و اشتغال بانوان سرپرست خانوار : -0

راه اندازي کارگاه اشتغال زنان اعم از خانواده زندانی، زنان سرپرست خانوار، بهبود یافتگان اعتیاد 

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

 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: -9

 هانن اسدآباد اصفآموزش رشته فنی برق و راه اندازي تولید درخت سیم موتورسیکلت در زندا

 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 

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

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

 (.0939خود و همچنین مسئله اشتغال پیدا خواهند کرد )سمیعی و همکاران، 

 آموزش دوره هاي کامپیوتر و زبان انگلیسی در روستاهاي محروم -5

وده اند بی بهره ب روستا، روستائیان ازنعمت آموزش کالس هاي زبان انگلیسی وکامپیوتر 03در 

روستا در جهت کمک به آموزش اهالی  03که 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  -3

 می کنند.

 طرح هاي پژوهشی این موسسه  نیز عبارتند از:

 ت مبلغان مذهبی در حال تحصیل در ندامتگاه هاجلب مشارک -0

 امکان سنجی و ایجاد مرکز تفریحی، آموزشی ویژه ي بازنشستگان -2
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 آموزش مدیریت ویژه ی نوجوانان ، منطبق بر شاخصه ی نوآوری
نوجوانی دوره تغییرات مهم در زندگی تحصیلی و اجتماعی هر فرد است. اهمیت و حساسیت 

و نوجوانی را تولد  است که روسو در بحث از اسرار درون، رشد، بلوغاین دوران به گونه اي 

 هاي پژوهش دارند، اعتقاد متخصصان اغلب که همچنان (.94: 0910)قاسمی،  ثانی می نامد

 با مرتبط فعالیت هاي و دانش آموزان و دانشجویان تحصیلی عملکرد که دهد می نشان زیادي

 دانش آموزان و دانشجویان نیست. برخوردار مطلوبی کیفیت از دانشگاهی آموزش ي دوره در آن

 مطلوب استفاده دانشگاهی، امکانات از و کنند نمی استفاده خوبی خود به هاي توانایی از مستعد

 ي انگیزه و علمی  ي روحیه اکثراً دانش آموزان و دانشجویان»گیرد.  نمی صورت مناسب و

 )اخذ تحصیلی سطح ارتقاي به خود علمی سطح ارتقاي به توجه جاي به معموالً و ندارند کافی

(. بنابراین، یکی از روش هاي افزایش بهره وري 0914کتولی،  اندیشند. )نظري باالتر( می مدارج

نیروي انسانی متخصص پرداختن به نیازها، عالیق، انتظارات، انگیزه ها و نگرش هاي آنان در 

است با انتخاب برنامه هاي آموزشی مناسب و دوران تحصیل و کسب علم می باشد و الزم 

تامین شرایط و امکانات مطلوب طی این دوران دیدگاه و گرایش هاي آنان را نسبت به رشته 

تحصیلی شان تقویت نمود تا از تحصیل لذت برده و به رشته خود عشق بورزند و با عالقه 

غل و حرفه خود بوده و از عهده بیشتري به یادگیري بپردازند و در آینده افراد مثمرتري در ش

 (. 0915؛ ترجمه مقدم مراغه اي، 0313، 5انجام کارها به نحو احسن برآیند )واینر

با توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت دوره نوجوانی، همچنین با توجه به معضل بیکاري در 

ي قدام به برگزارجامعه ي امروز، موسسه نذر اشتغال براي اولین بار و با رویکردي کامال جدید ا

دوره هاي آموزش مدیریت ویژه ي نوجوانان نموده است. در این طرح که براي نخستین بار در 

نوجوان، شرکتی را تاسیس می نمایند و  01کشور انجام شده است در یک کارگاه آموزشی 

تصمیم می گیرند محصولی را تولید نمایند )مانند مصنوعات چرمی، گلدان کاغذي، مصنوعات 

وبی و ...( و پس از فروش اجناس تولیدي سود حاصله را تقسیم می نمایند. در این طرح چ

هرکدام از شرکت کنندگان در مسئولیتی مانند مدیر تولید، مدیر منابع انسانی، مدیر کنترل کیفیت 

و ... طبق شرح وظایف و دستورالعمل هاي کاري که براي آنها مشخص شده است ایفاي نقش 

                                                           
5 - Viner 



 

9 

و مسئولیت مدیریت این مجموعه نیز بر عهده مدیرعاملی است که از همکاران خواهند کرد 

جلسه به طول می انجامد، ابتدا  25شاغل در موسسه می باشد. شرکت کنندگان در این دوره که 

با مفهوم شرکت و انواع شرکت ها آشنا می شوند و سپس فواید و اصول کار گروهی را می 

موجود در شرکت و شرح وظایف آن ها آشنا و این پست هاي آموزند. با پست هاي مدیریتی 

مدیریتی را بین خود تقسیم می کنند. مکاتبات اداري و نحوه نگارش نامه اداري را یاد گرفته و 

در ارتباطات سازمانی خود از آن استفاده می کنند. در میانه دوره، ایده هاي تولید خود را به طرح 

و بهترین طرح را انتخاب و محصول شرکت مشخص می شود. با تبدیل نموده و ارائه میکنند 

توجه به مسئولیت هاي واگذار شده به اعضا، مراحل تولید محصول آغاز می شود و در پایان 

 دوره در نمایشگاهی، محصوالت جهت فروش ارائه می شود.

 : به شرح زیر می باشد طرحاین اهداف 

 اهداف شناختی ودانشی:

 ارتباطی و نقش آن در پیشرفت فرديیادگیري مهارتهاي  -

 تاثیر تکنیکهاي افزایش اعتماد به نفس -

 شناخت خالقیت و روشهاي پرورش آن -

 آشنایی با قوانین و مقررات دستگاههاي اداري و اقتصادي کشور -

 آشنایی با روشها و فنون بازاریابی و فروش -

 عالقمندیهاي ذاتی و فطري  و کشف توانمندیها -

 اهمیت فعالیتهاي گروهی و اجتماعی  -

 یادگیري مهارتهاي زندگی  -

 آشنایی با حسابداري شخصی و ارزش پول -

 اهداف رفتاري :

 و محاسبه قیمت تمام شده یک کاال تدوین طرح کسب وکار -

 مهارت مدیریت و برنامه ریزي مالی )حسابداري شخصی( -

 کاري ایفاي نقش موثر در گروههاي حضور در فعالیتهاي گروهی و -

 ارتباط موثر در تعامالت و مراودات اجتماعی -

 ارائه روشهاي جدید در مواجهه با مشکالت حل خالقانه مسائل و -
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 عالقمندیهاي شخصی  و توجه به توانمندیها -

 انتقاد پذیر شدن در ارتباطات فردي  -

 مسئولیت پذیري -

 احترام به نظرات دیگران -

 )مهارتهاي سازگاري شغلی( آشنایی و احترام به سازمان و مقررات سازمانی -

 بینی به آینده و فعالیتهاي اقتصادي  خوش -

 تسلط نسبی به مکاتبات اداري -

 مدیریت جیب -

 نفرات اجرایی در طرح و وظایف آنها :

 مدیر عامل :

یک نفر در طول دوره باید به عنوان مدیرعامل شرکت بر کار بچه ها نظارت داشته باشد و 

یش کند. وظایف مدیرعامل در طرح آموزش مدیریت به شرح زیر عملکرد بچه ها را کنترل و پا

 است :

تعیین روش ها و مراحل اجرا کار و اطالع رسانی به بچه ها براي انجام درست وظایف  -

 خود

-جانمایی و بکارگیري بچه ها در شغلها و پستهاي سازمانی مطابق با عالیق و توانمندي -

 هایشان )با همکاري روانشناس(

 وظایف براي بچه ها و نظارت بر اجراي درست وظایف آنهاتعیین شرح  -

 بازبینی روش هاي اجرایی و قوانین مربوط به انجام کار شرکت -

 اساس بر شده در نظر گرفته اهداف به رسیدن براي و کنترل بچه ها  رهبري مسئولیت -

  شرکت مسیر یا روش مورد نظر

 ب برايمناس افراد انتخاب و ره،پشتیبانی، فروش و غی تولید مختلف قسمت هاي ایجاد -

  واحدها

بچه ها در  بازدهی کار بهبود براي ارتقائ آن روانی و و مادي مناسب انگیزه ایجاد -

 کار براي مناسب اخالقی محیط ایجاد و شرکت

  شرکت مختلف واحدهاي وظیفه انجام حسن از اطمینان و نظارت و کنترل -
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  شرکت اموال صحیح نگهداري و مختلف امکانات از مناسب استفاده بر نظارت -

 حساب هاي سایر و زیان و سود حساب ، فعالیت و مالی گزارش هاي تهیه بر نظارت -

 ارائه آن به بچه ها و مالی

 رفع منظور به شرکت مختلف قسمت هاي و بچه ها بین الزم هاي هماهنگی ایجاد -

 موجود  مشکالت

 فروش قراردادهاي تصویب و قراردادها امضاء -

 شرکت خریدهاي تصویب -

  شرکت سازمانی نمودار تصویب -

  بچه ها استخدام، تغییر مسئولیت در صورت لزوم و ایجاد انگیزه براي -

 اجرایی قدرت جدید مدیرعامل تعیین تا او اقدامات مدیرعامل ، مدیریت مدت پایان صورت در

 داشت. روانشناس :  خواهد

داشته باشد تا رفتار بچه ها را تحت یک شخص به عنوان روانشناس باید در جلسات حضور 

نظر داشته و آنها را ثبت نماید سپس براي هر شخص یک پرونده تشکیل داده و حاالت رفتاري 

هر فرد را در آن ثبت کند و در طول دوره تغییرات رفتاري بوجود آمده در فرد را مورد تجزیه 

هاي الزم را ارائه دهد. از آنجا  و تحلیل قرار دهد و در صورت نیاز به والدین بچه ها مشاوره

که این طرح یک طرح آموزشی می باشد وجود یک روانشناس جهت شناخت بهترین روش ها 

و سهولت در امر آموزش اجتناب ناپذیر است. وظایف کلی روانشناس در طرح آموزش مدیریت 

 به شرح زیر می باشد :

 به شرکتتشکیل پرونده صالحیت روانی دانش آموزان در بدو ورود  -

شخصیت و رغبت سنجی شغلی و ثبت آنها در پرونده  -اجراي آزمون هاي هوش -

 صالحیت هاي فردي دانش آموزان

 حضور در جلسات شرکت و تکمیل فرم رفتارسنجی -

 تحلیل نتایج فرم ها و آزمون ها در پایان هر جلسه و پایان دوره  -

 الح و تغییر رفتار آنهاثبت عادت هاي مخرب رفتاري دانش آموزان و برنامه ریزي اص -

 تکمیل فرم صورتجلسه در پایان هر جلسه شرکت -

 اطالع رسانی و آموزش سبک هاي تربیتی صحیح و رفع نواقص رفتاري والدین -
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 در پی پژوهش هاي انجام شده در اجراي طرح، این نتایج حاصل شده است:

 پرورش خالقیت -

 آشنایی با مدیریت جیب و ارزش پول -

 ارت هاي ارتباطیافزایش و تقویت مه -

 آشنایی با مشاغل و رشته هاي تحصیلی -

 افزایش اعتماد به نفس شرکت کنندگان -

 افزایش مسئولیت پذیري و احترام به قوانین -

 آشنایی با روش حل مسئله در مقابله با مشکالت -

 کشف استعدادها و توانمندي هاي شرکت کنندگان -

 گروهیافزایش روحیه انتقادپذیري در ارتباطات فردي و  -

 آشنایی شرکت کنندگان با مفهوم سازمان و فعالیت اقتصادي -

 شناخت بازار کار و واقع بینی نسبت به فعالیت هاي اقتصادي -

 

 بحث و نتیجه گیری
 اساس. است ایران اسالمی جمهوري در موفق اي تجربه جهادي مدیریت همانگونه که گفته شد

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

 دادن سوق نقش و رهبري هدایت، وظیفه جهاد در مدیران ه است.شد گذاري پایه سازندگی

 خود تالش ها، زمینه و ها عرصه همه در جهادي مدیران رند.دا تالش و کار براي هارا انگیزه

 انقالب حساس هاي صحنه تمام در رهبري از اطاعت و رهبري امر با که می گذارند این بر را

 مدیریت سبک و فرهنگ این (.0913)موحد، باشند انقالب بازوي عنوان به و رسانند حضور

 پویایی، گرایی، مردم ،يپذیر انعطاف محوري، والیت مداري، دین نظیر هایی ویژگی دلیل به

 به را خود توانمندي بخش، اثر سازمانی ساختار وجود و ي، نوآوريناپذیر خستگی تالش

 شاخصه اي که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته نوآوري می باشد.  .رسانید ظهور منصه

چالش اصلی سازمان ها، نوآوري است؛ که فرآیند تطبیق با بسیاري از تغییرات محیطی را تسهیل 

می کند. در واقع، نوآور بودن به سازمان در برخورد با محیط متالطم خارجی کمک می کند که 
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با پیچیدگی و تغییري که به سرعت در حال افزایش است مقابله کند. در چنین شرایطی، شرکت 

ه ظرفیت نوآوري دارند، قادرند که به چالش ها سریع تر پاسخ دهند، محصوالت جدیدي هایی ک

را استخراج کنند و فرصت هاي بازار بهتري نسبت به شرکت هاي فاقد نواوري بدست آورند 

 (.413، 2100، 3)جیمنز و وال

ت. خالقیت اس نوآروي یا ابداع، عملی و کاربردي ساختن افکار و اندیشه هاي نو و تازه ناشی از

، نوآوري، فرایند اخذ ایده خالق و تبدیل آن به محصول، خدمات و روش 1از نظر استیفن رابینز

 (.13، ص 0911هاي جدید عملیات است )جوانمرد و سخایی، 

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

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

نوآوري است. یکی از این طرح ها آموزش مدیریت ویژه ي نوجوانان می باشد که براي اولین 

 بار در کشور به این گونه در حال اجرا است.
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وزارت جهاد  (. نهادگرایی و جهاد سازندگی. اداره کل روابط عمومی0911ایروان، م.ج ) -0

 سازندگی.
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03(44 ،)10-33.  
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