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برای اولین بار در کشور در زمینه مدیریت جهادی؛

مقاله دکتر غالمرضا منتظری با عنوان

مدل مفهومی مدیریت جهادی
در کنفرانس بین المللی لهستان برگزیده شد

مقاله دکتر غالمرضا منتظری رئیس مجمع بسیج استان گلستان در
کنفرانس بین المللی مدیریت  ،اقتصاد کشور لهستان برگزیده شد .به
گزارش خبرگزاری گلستان ما؛ دکتر غالمرضا منتظری ،مدیر کل
سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان ،که در سوابق خودش
حائز تالیفات و رتبه های درخشانی می باشد و در زمینه فرهنگی
نگینی برای استان به شمار می رود که کسب دو سال پیاپی رتبه اول
ارشاد گلستان درسطح کشور موید این نكته است.

دکتر منتظری که ریاست مجمع بسیج استان را نیز بر عهده دارد اخیرا
مقاله ای با عنوان "مدل مفهومی مدیریت جهادی ،مولفه ها و مصادیق"
نوشته که در کنفرانس بین المللی " مدیریت ،اقتصاد " کشور لهستان
برگزیده شده است .این اولین باری است که از کشور ما مقاله ای در باب
مدیریت جهادی در سطح بین المللی پذیرفته می شود.
در این مقاله آمده است؛ مدیریت جهادی به عنوان مدلی مبتنی بر
ارزشهای اسالمی ،با وجود فصل مشترك با سایر الگوهای مدیریتی ،به
دلیل برخی ویژگی ها ،از دیگر شیوه های مرسوم و متداول ،متمایز می
گردد.
در این مقاله از مدیریت جهادی ،حرکت ،تالش و مبارزه ای نام برده
شده است که با انگیزه الهی ،توام با درایت و تدبیر ،اما با عزمی راسخ و
مجاهدانه برای رهایی از چالش ها و مشكالت ( درونی – بیرونی ) در
رشد و توسعه همه جانبه کشور ،صورت می گیرد.
پژوهش حاضر با هدف ارائه تصویری از مولفه ها و مصادیق مدیریت
جهادی – با الهام از اموزه های دینی ،تجارب تاریخی دوران دفاع
مقدس و رهنمودهای مقام معظم رهبری – در دو بخش مهیا گردیده
است .دربخش نخست از مولفه هایی نظیر :ارزش گرایی ،روحیه جهادی،
خالقیت و نوآوری ،آرمان گرایی ،نقش سنت های الهی و مصادیق هر
یك سخن به میان آمده است .در بخش دوم ،مزیت ها و پیامدهای
تحقق مدیریت جهادی مورد بررسی قرار گرفته است.
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