
رنگي . ت
چ چيز از 
: د و گفت

ب و نقصي 
شم، به من 

ي بكش و 
 اول صبح 

با «:  گفت
 زير تابلو 
از رنگ و 

 .»كنيد

د كه هيچ 
زمان كمي 
 هم اينجا 

آنجا باقي 

ه نقاشي انداخت
من هيچ«: گفت

ستاد لبخندي زد
ون هيچ عيب
اش خوبي باش

دقيقاً مانند قبلي
و دو روز بعد

داستا. دي زد
ستاد يادداشتي

اي پر ا جعبه. د
ن را اصالح ك
ن تعجب كرد

يك روز زايد 
يك روز ديگر

ماه ديگر هم آ

مام 
شت 
د و 
: رد
 .شد

بوم 
 

ر از 
تاد نگاهي بهاس

ن با ناراحتي گ
است. »رد كردند

ل نقاشي را بد
كنم نقا كر نمي

ر يك نقاشي د
راه قبول كرد و
 گرفت و لبخند

است. قرار دادند
ود داشته باشد

آن گ برداريد و
نقاش جوان. ند

شا«: گرد گفت
بگذار نقاشي ي 
 

نقاشي يك م. ت

نقاش بزرگ تم
روز وقت گذاش
ه ذهنش رسيد
ر آن نصب كر
وجود داشته باش

ديد كه تمام ب،
. نوشته بودند

كرد نقاشي پر ي
ا.  تعريف كرد

نقاش جوان. ود
 به طور كامل ر
هستي و اصول

من فك«: د، گفت

يك بار ديگر. ه
ند جوان با اكر
تابلو نقاشي را
ن جاي قبلي ق
در كار من وجو
نيد قلم و رنگ
دان شهر رفتن
ه بود و به شاگ
.ي آن بگذارند
.»م انجام شود

ده است نخور

 .شكل

زير نظر يك نق
 اين كار، سه ر

اي به ايده. كرد
اي زير  و نوشته

ي در كار من و

نقاشي را ببرد،
 نظرهايي هم
ي كه گريه مي
ه بود براي او
رها و نظرها بو

مردم من را. م
نرمند بزرگ ه
تاد را باور كند

بدهسشي انجام
هنرمن»  دهي؟

ستاد با اشتياق ت
 و تابلو را هما
ت اشتباهاتي د

بين  اشتباهي مي
 دوباره به ميد
وز راضي نشده
د و وقت براي
تي توسط مردم
م نقاشي دست

دن چه مش

 

قاشي خود را ز
براي. ابي كند

 نقاشي خلق ك
شهر قرار داد

است اشتباهاتي
.»ضربدر بزنيد

گشت تا نش بر
برخي از مردم

در حالي ،رفت
ه را اتفاق افتاد

شد ضربدر  مي
ش شدن را ندارم
 كه تو يك هن
ست حرف است

دون هيچ پرس
 استادت انجام

اس. ل داديتحو
ي شهر رفتند

ممكن است وام  
اگر.  من كنيد

صر همان روز
اما استاد هنو. د

ر نقاشي برسند
رود اصالحات مي

 ديدند كه بوم
  !ن انجام نداد

بهبود داد

27شماره  ت

وره آموزش نق
ت خود را ارزيا
با را روي بوم
 ميدان اصلي ش

ممكن اام و  فته
بينيد يك ض مي

 كه جوان نقاش
و حتي ب ه است

خانه استادش ر
ن داد و آن چه
زي كه ديده
شايستگي نقاش
ت خواهم كرد

توانس ن كه نمي
. 

گويم بد  من مي
ن كار را براي
قبلي به استاد ت

 به ميدان اصلي
شي ياد گرفته

ر حقلطفي د 
عص. ه برگشتند

ت نگرفته بود
 براي اصالح د
ست و انتظار م
قاشي رفتند و
حي بر روي آن

ه آسان، ب

ندگي مديريت

وان كه تازه دو
، تصميم گرفت
ظره بسيار زيب

روي  در پياده
نقاشي ياد گرف
جا كه اشتباهي م
ن روز هنگامي
ضربدر پر شده

شكسته به خ دل
 به استاد نشان

شد و تنها چيز 
ام و ش  نگرفته

باتن به تو اث
شاگرد جوان. »ي

.»ي ندهيد استاد
هر چه كه«: ت
تواني اين مي. ه

ي دقيقاً مانند ق
ستاد و شاگرد

من تازه نقاش«: د
.ام ابلو گذاشته

 استاد به خانه
در نقاشي صورت

اي ردم به ايده
دا روز تعطيل ا
دوباره سراغ نق
هيچكس اصالح

 كردن چه

نشريه بالن از 

نقاشي جو
كرده بود،
و يك منظ
نقاشي را

من تازه ن«
لطفاً هر ج
عصر همان
نقاشي با ض
نااميد و د
ضربدر را
ديده نمي
نقاشي ياد

پسرم، من«
اي آموخته

اميد واهي
استاد گفت
به من بده
يك نقاشي

اس. »من بيا
نصب كرد
قلم زير تا
شاگرد و
اصالحي د
باشد تا مر

فرد. بماند
روز بعد د

اما ه ،ماند
 

انتقاد
 

ببرگرفته شده



م 
ت 
ز 
چ 

 كه نام و نام
ها با ليست رگه
آيد كسي از ي

اما هيچ ،دادم

اي رسيدم گه
از تطابق بر. د

كمتر پيش مي 
جويان تطابق د

به برگ. كردم ي
نام نداشته باشد
ك. م زياد است

 ليست دانشج
  .كردم

 ي نام

 تصحيح مي
از يك برگه ن
احساس كردم

با.  تمام شد
ودم تصحيح ك

 هستيم
دمان را

كنيم،  ي

 امتحان بي
ي امتحان را
ست كه بيش ا

.گرفت 17.5
ها برگه. رفت

خودم نوشته بو

گيرتر ت
 اگر خود
كه فكر مي

برگه
ها داشتم برگه

بعيد اس.  ندارد
5و  حيح كردم

گر 15كردم
آزمون را كه خ

گران سخت
ها ى وقت

ن خوبي ك

يك بار د: ت
 گفتم ايرادي

تصح. كنم  مي
اره تصحيح ك
هميدم كليد آ

ت به ديگ
ن و بعضى

ه آننيم ب

 

گفت شگاه مي
گ. شت با خودم

حبش را پيدا
دوبا. را بگيرد
تازه فه. ده بود

تب ما نسب
به خودمان

بين نيم مي

28 مديريت  بالندگي

ك استاد دانش
خانوادگي نداش
نشجويان صاح
ن اين نمره ر
نشجويي نماند

 

ري، اغلب
ا نسبت به
صحيح كن

  .تيس

نشريهگرفته شده از

يك
خ
دا
من
دا

آ
تا
تص
ني

  

برگ



ماهيت  
ت ديگر 
قتضيات 

. دانند ي
ا مبادا 
هايي كه 
 .ي شود

ده شده 
صالحات 

 الت زاييده
د؟ به عبارت

مق به دليل 
  ؟

شأن خود مي
دهند تا مي

ه  تغيير چيز
جام كارها مي

اي شما آورد
غييرات و اص

 تمام مشكال
شكالت دارند
ت مديريت،

است؟» مدير

ن را دون ش
كي تغيير م
به اصالح و
هادها و انج

  .د داد

خيري كه برا
 مشمول تغ

ست، اما آيا
 از اين مش
 از مشكالت

م«ي شخصي 

اي كارمندان
خود را اندك
يل عجيب ب
 ارائه پيشنه
شان خواهيد

هاي اخ زارش
آنها% 50از

  .هستيد

و مشكلي اس
يجاد برخي

ه ميزان چ
هاي  ويژگي

  مي زند

تن از كارها
خارمندان

اين تما .ند
كارمندان در

ي خود را نش

ها يا گز نامه
موارد بيش ا

ه اي النقطه

 پر دردسر و
 نقشي در اي
خ دهند كه
يط فردي و

ر به خود م

ه ايراد نگرفت
هاي كا شته

رد تلقي كن
 دلسردي كا
هر حال برتر

كافي است ن
گر در اين م

ي مدير مالر

به
كه
ب
 و
ح

 ديريتي
 كار بسيار
مديران نيز

 سوال پاسخ
شراي ه دليل

ي كه مدير

 

ود دارند كه
ها و نوش مه

سواد يا ناوار
موجب ،رند

كه شما به ه

ي تشخيص ك
اگ. سي كنيد

ا دچار بيمار

س تمايل ب
 گزارشي ك

سركوبرا د
ها كه نوشته

ز به اصالح
  .د

 يت بالندگي

ي هاي مد
ك مديريت
 است؟ يا م
بايد به اين
به چه ميزان 

 زخم هايي

 اي النقطه

بسياري وجو
همواره نام 
س او را بي 

ه تغيير ندار
دانند ك ها مي

براي :خيص
مجدداً بررس
ه است، شما

احساس :مان
هر نوشته و

رسد تان مي
كارمنداني ك
هايشان نياز
تشويق كنيد

مديري 30نشريه  از 

بيماري
بدون شك

مديريت
مديران ب
شغلي و

يكي از

مدير مال

مديران ب
بنابراين
،كارمند
نيازي به
چون آنها

طرز تشخ
است را م
شما شده

طرز درم
اصالح ه
به دستت
كنيد و ك
ها گزارش

ندارد را ت
  

برگرفته شده



ت است؟ 
ال پاسخ 
 فردي و 

نان  كارك
و اساساً  

 خسته و 

في در  كا
 چوب به 

. يم كنيد
ي را كه 
 تفاوت 

ماهيت مديريت
يد به اين سو

شرايط دليل

خورد آنها با
خواهند  مي

پس از مدتي

ايد، فرصت ده
له شما مدير

 معقولي تنظي
فقط كارهايي 

كارمندان

م  الت زاييده
گر مديران باي

به دچه ميزان

د و مدل برخ
وري و فوتي
كارمندان را پ

جام آنها را داد
گرفته است، بل

متناسب و  ه
.كنيد

ك

آيا تمام مشكال
به عبارت ديگ
ت شغلي و چ

آورند ي در مي
ارمندان، فو
 چوبدستي، ك

ان دستور انج
اسب انجام نگ

ت خود برنامه
 اضافه 

 تا

لي است، اما آ
كالت دارند؟ ب

مقتضياتليل

اي بحراني طقه
از كا چيز را

ريت به ضرب

كه در شركتتا
 با كيفيت منا

ت و دستورات
ب موردر حس
ي كنيد تلق
  .هند

ردسر و مشكل
ي از اين مشك
ديريت، به دل

 ود مي زند

انند يك منط
آنها همه !ست

ست كه مدير

هاي اخيري ك
ضا كارهايتان

جراي تصميما
نجام كارها بر
 كاري فوري
را تشخيص د

 ديريتي
ر بسيار پر در
ر ايجاد برخي
ز مشكالت مد

 است؟» مدير

ه مدير به خو

  ت

 خود را هما
سها ربازخانه

بديهي اس. دارد

اي انجام كاره
ايد و از قض شته

ه بعد براي اج
وز به مهلت انج

د را يكن دار
و ديگر كارها ر

 مديريت ندگي

ي هاي مد
ك مديريت كار
 نيز نقشي د

ه ميزان از چ
م«ي شخصي 

خم هايي كه

وب به دست

يران، شركت
فسرهاي سر
رصت تفكر ند

  .كند ي

اگر برا: خيص
رمندان نگذاش

  .ستيد

از اين به: ان
ت يا چند رو
يت و فوريت
 اولويت باال و

بالن 30نشريه ه از 

بيماري
بدون شك
يا مديران
دهند كه

هاي ويژگي

يكي از ز

رئيس چو

برخي مد
افهمچون 
كارمند فر

فرسوده مي

طرز تشخ
اختيار كار
دست هس

طرز درما
چند ساعت
واقعاً اولوي
با كارهاي

  

برگرفته شده

 



دارند؟ به 
ي شخصي 

كه حتي 

 از اين مشكالت د
هاي دي و ويژگي

طمينان دهيد ك

ي در ايجاد برخي
شرايط فرد ه دليل

به آنها اط ذارند،

 مديران نيز نقشي
بهي و چه ميزان 

ر اختيارتان بگذ

مديريت است؟ يا
مقتضيات شغليل

هميت

ها و  ده
نابراين
يد، آيا
حتماالً

ي رشد
ورت مكتوب در

 مديريت 

ماهيت م  ت زاييده
 مديريت، به دليل

 افراد را كم اه

حضور دارد، از ايد
بن !م مدير است

ي اخير نگاه كني
ح نشده باشد، اح

هاي آنها را براي
اتشان را به صو

بالندگي 30نشريه ده از

 آيا تمام مشكالت
يزان از مشكالت

ه وظايف ساير
  .انند

 كاره در آنجا ح
يك نفر و آن هم

هاي ملكرد هفته
جديدي مطرح  ه

ها  نظرات و ايده
خواهيد كه نظر

برگرفته شد

 
مشكلي است، اما

ه ميخ دهند كه چ

  مي زند

د، مديراني كه
د ط به خود مي

ي كه مدير همه
 امور در دست ي

به عم. كنند  نمي
 است؟ اگر ايده

  !ديت
يده مايل هست

دانيد، از آنها بخ
  .خواهد گرفت

مديريتي
يار پر دردسر و م
ه اين سوال پاسخ

 مدير به خود م

ايد  مديران ديده
 وظايف را مربوط

در شركت هايي
ست، زيرا تمام
ده پردازي پيدا
ران مطرح شده
ي مديريتي هست

نتان بگوييد كه
بد شرايط فعلي

د مطالعه قرار خ

ي هاي م
ك مديريت كار بسي
گر مديران بايد به

  ست؟

زخم هايي كه

  مه كاره
ما هم از اين
د و تمام امور و

معموال د: خيص
جديد خبري نيس
فرصتي براي ايد
د از سوي ديگر
ال به اين بيماري

به همكاران: مان
و يا بهبودكار 

ها مورد رين ايده

بيماري
بدون شك
عبارت ديگ

اس» مدير«

يكي از ز

مدير هم
شم حتماً
شمارند مي

طرز تشخ
هاي ج فكر

سايرين ف
جديد  ايده

شما مبتال

طرز درم
كسب و ك

تر مربوطنا



 كـه هميشـه بـا تتفسـيرهاي او مخاالفـت مـي كـرد وو          

 .ت

جـز اسـحاق،  بـه
 .ن بر نمي آمد

ت اندوهگين است

بـراي خـودم
شـرفت   پي   

آنهـا  . سـتند
نيـد و از

همه،. ش مي شدند
ما كاري از دستشان

لم به شدت مرد عا

 »!د

بـ مـن . ـت نيسـتم
د و مجبـور بـودم

هس هاي باارزشي
سازمان هدايت كني

سحور گفته هايش
شم مي آمدند، ام

م متوجه شدند كه

دشما انتقاد مي كر

شت است، ناراحـ
كـرد ن مبارزه مي

قاد مي كنند، نيروه
رشد س ت و مسير

 . استفاده كنيد

ي داشت، همه مس
يه از اسحاق به خش

خاكسپاري، مردم

؟ او كه هميشه از ش

ي كه اينك در بهش
 گذاشتند، او با من

 ».م

سازنده از شما انتقا
ت آنها را در جهت

سازماني ي مسائل

  د

زياديم محبوبيت
بقي. آورد مي ادش

در مراسم خ. ذشت

ين قدر ناراحتيد؟

من براي دوستي«: 
 به من احترام مي
مد از رشد باز بمان

ن كه به صورت س
بلكه اين قابليت. يد

در بررسيل آنها،

رصت رشد
 ن حكايت

در ميان مرد لمي
شتباهات او را به يا

وزي اسحاق درگذ

چرا اي«: كي پرسيد

عالم پاسخ داد رد
وقتي همه. راحتم

حاال رفته، شايد. نم

 رح حكايت

از سازمانتان رادي
 از خود طرد نكني
كر و توانايي تحليل

فر
متن

عا
اش

رو

يك

مر
نار
كن

شر

افر
را
فك



ن
ه
ي
ن
خ
ل

،
ل
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ن
ه
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و تحقيق كـردن
مينار و همايش بـه
 همه كابوس هايي
 مديران و كاركنان
 خنـده هـاي تلـخ
واجهـه بـا مسـائل

ـيش مـي آيـد
ـزه اي بـراي حـل
 جلسه و همايش و
ـمول مـرور زمـان
تا از يادها و دغدغه

9و  38ديريت جهادي ص

 
شيم، پژوهش و

، برگزاري سمستيم
ت سازمان، همه و
ذران وقت را براي
دل خـوردن هـا و
قدامي واقعي در مو

له و مشكلي پـ
گويي انگيـ . كند

لذا.  با مانع نيست
ريدن وقـت و مشـ
و كهنه اش كنند ت

برگرفته از كتاب مد

دام و عمل
سات داشته باش
 و پژوهش هس
ضروري در مديريت
سباب تفريح و گذ
و موجـب خـونِ د
جهادي، اراده بر اق

  ... .سمينار و 

 كه هرگاه مسئل
يش برگزار مي
قوتي براي مقابله
 مي شود براي خر
زهرش را بگيرند و

ن براي اقد
براي اينكه جلس
يم اهل تحقيق

و ض) با كالس(خر
ي از سازمان ها، ا
ه فراهم مي كند و

در مديريت ج.  شود
 برگزاري جلسه و

 ديده مي شود
ه جلسه و هماي
يا اصالً توانايي و ق

دستاويزيبهانه و
ينكه به اصطالح ز

  .گردد

راده داشتن
لسه گذاشتن ب
راي اينكه بگويي
نوان برنامه اي فاخ

بسياريستند كه در
ي تعهد و بي انگيزه
ركنان دلسوز مي
جود دارد، نه صرفا

تأسفانه فراوان
ديريت بالفاصله
شكل وجود ندارد ي
ق فكر و سمينار ب
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نـان، از جـان و
ارنـد و احساس

نب. ن كـار كننـد  

 با اين افراد، با
د كـه گرچـه آنـ
رزش انساني د
ند تا براي اينان

ردر نحوه برخو
داشـته باشـند

راندازند، اما ا مي
ان ستخدام شده

دارند، در... ر و
رستند، و توجه د
گران به خطر م
ن خلق شده و اس
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وردست، همسر
دنبال كارها نفر
ش را در راه ديگ
ر نشود كه آنان

2[. ده قرار دارد

كـه امـام رضـ

خـوردن بوديـد
گـاهي حضـرت

شـد ي گفته مـي 
ذايش را بخورد

منشي، شاگرد، و
ن كار نكشند و د
ت و جان خويش
دد، و چنين فكر
ر و پذيرفته شد
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ما در حال غذا خ
گ .ن فارغ شـويد

وقتي. كردند  مي
بگذاريد تا غذ: 
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ظه و رعايت گرد
ناي تغيير ناپذير
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عليه السالم(ضا
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ما ايستادم و شم
خوردنه از غذا
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فرمود ست، مي

دار، محافظ، درب
دون رعايت حا
و حتي گاهي آس
شان بايد مالحظه
ي را مالك و مبن

، ص49ار األنوار، ج
ريخ و سيره معصومي
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 خادم امام رضا
به ما فر) لسالم
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 شما و
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 و آداب مقام
به هم يعوارض
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ي مديريتي
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كنيد، لحن متفاو
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د اين حقيقت را
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ت :طرز تشخيص
از شركت رون
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ي دكه در
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  .كند

پندارند، در حالي ك
اشند اما به محض

ك  گرا صدق مي

پ ذارند دردناك مي
بخش و كارا مي با

  .ريزد  مي

كاركنان دانش

 .ند

ديـوار

گذ مي را كه دست
ديران عملياتي اثرب

اوضاع را به هم "

 ويژه در مورد ك

ه عمل نكنن

ده و
ـاد
ش

دي را
گ و خـاك و در و د

  ". كرديد مي

جاهايي از سازمان
مديران از جمله مد

را ارتقا دهد  وري

ين امر بها. دشو

شت شكسته

ي بـه جـانش افتـاد
ـن درد آنقـدر زيـ

شهـاي سـالم بـدن   

ض با قيافه حـق
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بهره" زعم خود
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هاي سالم  به بخش

يت انگشت شكست
بسيار. تي آنهاست
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ها دس التر روي آن

ريتي موجب كاه

يران مراقب
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طبيب با تعجب گ
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مديران باال

هاي مدير خالت
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.اند ين روز افتاده
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ببينيد حتي": گفت
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.بدنتان سالم است
ل هر وقت آن را ر
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انگشت
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نقش بسيار
كه حس
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