
به عبارت 
  است؟

مديريت  
رند و جز 
 از هم را 

 به هر. زد

 مشكالت دارند؟ ب
ا» مدير« شخصي 

.دانند برجسته نمي
وص تخصص دار

جدا   چند نوازنده
ساز ي را دشوار مي

يجاد برخي از اين
هاي دي و ويژگي

، او را يك مدير بر
به خصو  يك زمينه

د واحد پراكنده و
ست كه ارتباط افقي

ان نيز نقشي در اي
شرايط فرد به دليل

هايي انجام دهدتن
ي هستند كه در يك
رهبري كنند، چند
 مقامات اداري اس

يت است؟ يا مديرا
بهشغلي و چه ميزان

خت و دشوار را به ت
مديراني ز معموالً

هاي اداري را ر حد
عمودي واحدها و

صحبت مي
 ي كار
كت
 به
ي

غير از
طالب كنيد

ماهيت مديري  ييده
مقتضيات ش دليل

 تمام كارهاي سخت
مديران تكنوا .هد

 و هماهنگ از واح
 ه مراتب و رابطه

 تخصص شما صح
با رشته  مستقيماً

ها شرك ه سخنراني
ما چندان تمايلي

حرف هاي و  بزنيد
 . هستيد

ه به موضوعاتي غ
كتاب ها و مطاين

.  

 تمام مشكالت زاي
كالت مديريت، به

يت اگر يك مدير
مام عيار مي خواه

ه اي متناسبوع
واج سيستم سلسله

مسائلي سواي  ره
ه ايد كه هر چند
ار كه در اين گونه
وده است؟ اگر شم
د ساز خودتان را

مبتال» نوازيتك«

كنفرانس هايي كه
ا  م اقدام به مطالعه
رد توجه قرار دهيد

شكلي است، اما آيا
ه ميزان از مشك چ

در مديري. ما نيست
مل و يك رهبر تم
جاي اين كه مجمو
ن نوع مديريت، ر

  .گيرند ي

ي كساني كه دربار
سائلي مطالعه كرده
ط نيست؟ آخرين با
چند وقت پيش بو

دهيد  و ترجيح مي
«بيماري مديريتي

ها و ك ت در سمينار
نداريد، دست كم -

رانتان را بيشتر مور

  تي
ار پر دردسر و مش
ال پاسخ دهند كه

  رو
نري آن مد نظر م
ز يك اركستر كام
اين مديران به ج
اين  ي از علل عمده

م كار را ناديده مي

 چند بار سخنراني
مس  د مقاله درباره

كت شما بي ارتباط
ب را خوانده ايد چ
ين چنين نداريد

به ب گيريد، احتماالً

كافي براي شركت
-ر آن تسلط داريد

 حرف هاي همكار
 30ماره

 هاي مديريت
ك مديريت كار بسيا
ان بايد به اين سوا

تكنواز و تكر
هن  مفهوم پسنديده

تكنواز  ك نوازنده
ا.  چيز بي خبرند

يكي مسلماً .كنند ي
ديران اصل تقسيم

تا كنون: خيص
ايد؟ يا چند شنيدها 

ط ندارد، اما با شرك
يا اين گونه مطالب
 خواندن مطالبي ا

گ ناديده مي نيز ن را

اگر فرصت ك: ان
كه بر -صصي شما

مهم تر سعي كنيد
شم – دگي مديريت

بيماري
بدون شك
ديگر مديرا

مدير ت
تكنواز به م

به جاي يك
آن از همه
هدايت مي
حال اين مد

طرز تشخ
ركرده اند 
شما ارتباط

ي ،ايد داشته
شنيدن يا
همكارانتان

طرز درما
تخص  حيطه

و از همه م
نشريه بالند



ـا  

و   

ي 

 

امـا. اشـي كننـد      

العـاده بـود و وق

بسته و يك پاي

شي كنيم؛

  و

 .نان

لو زيبـا از او نقا

بكشند؟  از او

نقاشي او فو. رد

ي با يك چشم ب

اويري نقاش

ط ضعف و

ط قوت آن

داد تـا يـك تـابل

، نقاشي زيبايي

ادشاه نقاشي كر

گيري  بود؛ نشانه

ن چنين تصا

كردن نقاط

ساختن نقاط

د و خود دستور

يك پاي پادشاه

پا ر كالسيك از

هدف قرار داده

 از ديگران

پنهان ك

برجسته س

ام نقاشان قلمرو

ر يك چشم و ي

هد و يك تصوير

شكار را مورد هد

 ما نتوانيم

  
 

پادشاه به تما. ت

با وجود نقص در

 كار را انجام ده

يك ش ي كرد كه

چرا

  ك پا

 و يك پا داشت

توانستند با مي ه

ك ه مي تواند اين

در حالتي نقاشي

ك چشم و يك

 فقط يك چشم

تند؛ آنان چگونه

 نقاشان گفت كه

را د هاو شا. كرد

ادشاهي با يك

بود كه دشاهي

يچكدام نتوانست

يكي از رانجام

مه را غافلگير ك

 .م شده

پا
 

پاد

هي

سر

هم

خم



ش را بـر    

  :كه

م بـه ايـن   
  

ير بايـد عملكـردش

واب مي فرمايند ك

صص استفاده كنيم
.به و مطالعه آزاد

يم و پرمشقت، مد

ص؟ ايشان در جو

  .ودند

به جاي تخص »ليت
سطه كسب تجربوا

ين مديريت عظيم

هتر است يا تخصص

يه ارتش صدام بو

اهلي«  است از واژه
آمده باشد يا به و

ي فائق آمدن بر اين

سيدند كه تعهد به

تحصـيالت
گ هاي نامنظم علي

ص نپنداريم بهتر
و رسمي به دست آ

خداست؛ لذا براي
  .هد

رگوار چمران پرس

  . مي پذيرم

  .ي تقوا است

ت پـذيري
ت خواهد
كليف به
ر حـوزه
 در رشته
و   را ندارنـد

 و مطالعـه كسـب
چمـران از نظـر تح
ن و طراحان جنگ

ي در رشته اي خاص
تحصيالت منظم و

ست، چون براي خ
دنيا طلبي قرار ده

از شهيد بز. است

تر است، آن را

را مي پذيرد بي

ـد يعنـي مسـئوليت
سان را بازخواست
 انجام وظيفه و تك
سـت كـه فـرد در
سياري هستند كه
ص انجـام آن كـار

و بـا پشـتكاررند
ود شـهيد دكتـر چ
حميلي از فرماندها

ن مدرك تحصيلي
 اهليت از طريق ت

 با شوق و نشاط اس
ت طلبي به جاي د

ص و تعهد توأمان ا

 تخصص الزم ت

دارد و كاري ر

تعهـچيست؟  عهد
ت اين مسئوليت انس
الش خود را براي

هم منظـور ايـن نيس
چرا كه افراد بس. 

توانايي و تخصـص
ل خاصي عالقه دار

خو. بدل مي شوند
 ولي در جنگ تح

 التحصيل يا داشتن
خواه اين. ه باشد

شوار البته همراه
فيت طلبي و آخرت

ت جهادي تخصص

ي گويند تقوا از

س كه تخصص ند

ر از تخصص و تع
ينكه خداوند بابت
قواي الهي همه تال

در تخصص هم. رد
صيلي داشته باشد
رند ولي در عمل، ت
ه به رشته يا شغل
يل در آن رشته مب
شته پالسما بودند

زوماً معادل فارغ
كار خاصي را داشته

جهادي، فعاليتي د
ت طلبي به جاي عاف

مهم براي مديريت

مي

ي گويم آن كس

منظور توجه اينكه
جهادي و باور به اي
د بايد با رعايت تق
حو ممكن بكار گير
د حتماً مدرك تحص
ك تحصيلي هم دار
سيارند افرادي كه
 متخصصي بي بدي
 فارغ التحصيل رش

كه تخصص را لزين
رد اهليت انجام ك

 93ص –ت جهادي

مديريت ج
مدار همت

دو بازوي م

اما مي

كته قابلن
ايماني و ج
كرد و فرد
بهترين نح
كاري خود
اي، مدرك
بالعكس بس
تجربه، به
دانشگاهي

لذا براي اي
معنا كه؛ فر

كتابچه مديريت



به عبارت 
  است؟

ازيد، اگر 
ي درنگ 

شرايط و 
ران خود 
ن از آنها 

 مشكالت دارند؟ ب
ا» مدير« شخصي 

بپردا شده است،
 موضوع باشد، بي

تصميم، ابتدا ش خذ
هميشه از همكار

همچنين. ه كنند

يجاد برخي از اين
هاي دي و ويژگي

سي و دامنه دار ش
هاي مختلف نبه

 كنيد قبل از اخذ
ميمات اساسي، ه

شما تهيه ، براي
  .بفرستند

ان نيز نقشي در اي
به دليل شرايط فرد

 تصميمات اساس
ميق و دقيق جن

ز اين پس سعي
از لحاظ تصم .د

 موافق و مخالف،
 شد، براي شما بف

يت است؟ يا مديرا
شغلي و چه ميزان به

و يا  يري

ت عادي
ت عادي
ن اندازه  

ماري مدت

ريد كه منتج به
كي از بررسي عم

ميمات اساسي، از
ت تصميم بگيريد
محتوي نظريات
ا مواجه خواهند

 30شماره  ت

ماهيت مديري  ييده
مقتضيات ش دليل

 در تصميم گي
  .دهد  مي

صلي و تصميمات
حتوي تصميمات
 عادي به همان
كه ميكروب بيم

 كه اطمينان دار
ي نيست كه حاك

 حد در اخذ تصم
رايط و مقتضيات
مورد تصميم و م
وليت خود با آنها

نشريه بالندگي مديريتز

 تمام مشكالت زاي
كالت مديريت، به

تأخيريا   دلي
ستي مهلك قرار

ان تصميمات اص
ديق خودتان مح
خذ تصميمات

طمئن باشيد كه
  !ه كرده است

رسي سه پرونده
قدامات و مطالبي

يا تاخير بيش از
 و به تناسب شر
 دقيق موضوع م

مسئو  ده در حوزه
برگرفته شده ا

شكلي است، اما آيا
 چه ميزان از مشك

دو. يريت است
را در معرض شكس

 بيماري بايد ميا
ده را كه به تصد
ديد كه براي اخ

ايد، مط ت كرده
م رياست رخنه
سي خود، به برر
ها هم محتوي اقد

اساسي و يت غير
 و تحليل كنيد

هاي ي بر بررسي
طي چند ماه آيند

  تي
ار پر دردسر و مش
ال پاسخ دهند كه

 ترين اركان مد
ق ترين مديران ر

خيص دقيق اين
له اول سه پروند
گر مالحظه كرد
تتبه و صرف وق
رك مقام محتر
صميمات غير اسا
ه  يكي از پرونده

  .د

ش دادن تصميمات
صميم را تجزيه
 مشروحي متكي
الت اساسي كه ط

 هاي مديريت
ك مديريت كار بسيا
ان بايد به اين سوا

  ودل
گيري از اساسي

موفق گيري نابجا

براي تشخ: خيص
در وهل. ائل شد

اگ.  بررسي كنيد
ت اساسي مكات
ه در وجود مبار
جزيه و تحليل تص

تيكرديد كه ح
عالجه خود برآييد

شاظ كاز لح: ان
 موضوع مورد تص
كه گزارش هاي
گزارشي از مشكال

بيماري
بدون شك
ديگر مديرا

مدير د
تصميم گي
تصميم گ

تشخطرز 
تفكيك قا
شماست،

تصميمات
هاست كه
بعد از تجز
مالحظه ك
درصدد مع

طرز درما
مقتضيات
بخواهيد ك
بخواهيد گ



 را مـي     

كنـان را      

ايـن  ، و  

  .د

و كـدام بنگـاه

ن اعتمـاد كارك

م خواهند شـد،

دمي نام " پنجم

كار مي آورنـد و

 سـازمان چنـان

دو در هم ادغام

سازمان نسل"

شـد

د را به عرصه ك

ست كه وقتـي

 ريخته و اين د

"ر سنگه آن را 

 :ـت گفـت

 :س گفـت

 " ي است

آري،   "تسـ    

ضي داشـته باش

 و نه جسم خود

مواره چنين اس

 و سازمان فرو

جهان يعني پيتر

 .سازمان هايي

س مديران كيفيـ

آري، سـپس: دند

حق با مشتري"

 كاركنانتـان اس

هي كاركنان راض

 و راضي، جان

هم. گرفته باشد

زهاي كاركنان

 مديريت در ج

 خلق چنين س

ش در كنفرانس

داد ضرين پاسخ

": آن اين است

حـق بـا" ـت

ت كه اگر بنگاه

كنان فرهيخته

ورند و نتيجه نگ

يابند، ديگر مرز

يستم ها وگ س

پيش به سوي

ن سال ها پيش

همه حاض "ست

ي ياد دهم، و آ

س شعار اين اسـ

 جهان اين است

هد،چرا كه كارك

ود را به عرصه آ

 سازمان خود بي

 كه استاد بزرگ

!ستكنان ا

در مديريت ايرا

ق با مشتري اس

شما چيز جديدي

، از اين پسست

تجربه مديريت

يست انجام ده

 جان هاي خود

يت خود را در

است دگيرنده

 حق با كارك

دكتر طوسي پد

خته ايد كه حق

ي خواهم به ش

عار منسوخي اس

خوانديد امروز ت

ر خاصي الزم ني

 كه كاركنانش

يد كه آنها هوي

سازمان يافهوم

 

هميشه

مرحوم د

آيا آموخ"

امروز مي"

ديگر شعا

درست خ

ديگر كار

شناسيد

جلب نما

همان مف



 اين كار غير
بـراي  ) ـدس

ه سال ها
هـاي مـا،

ت كـرديم بـه
يلـي خـوش
ـدمت مقـام
را به ايشـان

همـين  : دنـد
سـيار زيـاد
تور داديـد

ـكم زد و البتـه
  .. .كرديم

  .ش متوسل نشود

بايد مطمئن بود كه
فرمانده سـپاه قـ( ي

 بلوچستان را كه
د و هم از بچه ه
مـذاكره دعـوت

خي... ن انداختيم
سـه اي كـه خـ
 و شرح ماوقع ر
 بالفاصـله فرمو

له بـا تعجـب بس
 كردم؟ چرا دست
 جمله، من خشـ
يگر دستگيرش ك

ي رسيدن به اهدافش

متوسل شود، ب...  و
ج قاسم سليماني
زرگ سيستان و
ي فعاليت مي كرد
طالعاتي براي م
كرديم و به زندا

در جلس... دام بود
و خبر دستگيري

رهبري... . ودم
و بالفاصـل  زدم

د اين كار را مي
بعد از اين ديم؟

مليات سخت دي

رايه هر وسيله اي ب

 امانت، نقض عهد
حاجوست داشتني،

بزيكي از اشرار 
مواد مخدر خيلي
هاي پيچيده ي ا
ك ا، او را دستگير
ثالً پنجاه بار اعد
را مطرح كردم و
وش حالي ايشان ب
چون و چرا زنگ
شوم كه چرا بايد
ديي دعوتش كر

 ما هم در يك عم

و فرد به جيه نكند

  .ش ها نشان دهند

  دركار
، تهمت، خيانت در
از سردار شجاع و د

:ايشان مي گويد. ت
ر مسئله قاچاق م

با روش هه بود،
ود آن ها به آنجا
د كه حكمش مث
يم، اين مسئله ر
ل مثبت و خوش

من بدون چ !كنند
صالً متوجه نمي ش

مگر نمي گوي: ند
ستگيرش كنيد و

دف وسيله را توج

خودشان را در روش

ت و پاكي د
 كاري، به دروغ، ريا

ذكر خاطره اي ا. ت
وضوع مناسب است
و بوديم و هم در
دي شهيد گرفته

پس از ورو. صي
او كسي بو... م 

بري رسيده بودي
نتظر عكس العمل
گ بزنيد آزادش ك

آقا چرا؟ من اص 
رهبري گفتننيم؟ 
حتماً دس: رمودند

ث مي شود كه هد

دي، بايد ارزش ها خ

 23ص –ادي 

طهارت
ك اگر فرد در
جهادي است
فهم بهتر مو
به دنبال ا
تعداد زياد
منطقه خا
حال بوديم
معظم رهب
گفتم و من
اآلن زنگ
:پرسيدم
آزادش كن
ايشان فر

تقوا باعث

در كار جهاد

مديريت جها



  يكي ديگر از بيماري هاي مديريتي
  رئيس غافل

هاي الكترونيك  كنيم كه علي رغم تسلط ماشين و دستگاه ما در عصري زندگي مي
هنوز مسير حوادث و . افتد ني نشده فراوان اتفاق ميهنوز وقايع غير مترقبه و پيش بي

غير   شوند كه جنبه تحوالت اجتماعي و اقتصادي و اداري تحت تأثير عواملي تعيين مي
بيني  مدير غافل فردي است كه معموال توان خوبي براي پيشدر اينجا  .دارند  منتظره

  .پيوندد ندارد و انتظارش به وقوع نمي

نتايج جلسات و مذاكرات و تصميمات ظه خوبي داريد، اگر حاف: طرز تشخيص
گذشته مرور كنيد و ببينيد كه چه مقدار از اين نتايج بر   خود را در دو هفته

با  .بيني نشده پايين تر از حد انتظار شما بوده است اثر وقايع و تحوالت پيش
  اگر نمره .بيني خود از يك تا بيست نمره دهيد توانيد به قدرت پيش اين ترتيب مي

  !باشد، بايد فكري به حال اين وضعيت بكنيم 15شما كمتر از 
ببينيد كه . ها و طرز كار شما موثر باشد را بشناسيد تواند در تصميمات و برنامه اي كه مي سعي كنيد از هم اكنون عوامل ناشناخته: طرز درمان

ها و تمايالتي دارند كه ممكن است يك رشته عمل و  شما چه منافع و انگيزهسازمان هايي كه با آنها سر و كار داريد و همكاران و زيردستان 
توجه كنيد كه آيا پيشرفت كارهاي شما . اين تغيير و تبديل فرضي را بسنجيد  خود را به جاي آنها بگذاريد و نتيجه. ندنالعمل تازه ايجاد ك عكس

  .ل ديگران بوده استالعم به همان طرز خواهد بود كه قبالً و پيش از توجه به عكس
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 .مديران كارآمد هيچ گاه در پي كسب احترام و اعتبار نيستند، بلكه عملكرد آنان به خودي خود چنين چيزي را به دنبال خواهد داشت

 .نبايد انتظار داشته باشيد كه به شما احترام بگذارند اگر به كاكنان احترام نگذاريد، احترام رفتاري دو طرفه است؛

هر مدير . كارمند مي شود –دگرگوني و تحول عظيم در روابط مدير اصول مطرح شده در كتاب بايدها و نبايدهاي رهبري تيم كاري موجب 
. خورد با كاركنان در پيش گيردرويژگي هاي اخالقي خود، رفتاري متفاوت را در ب ساسا ممكن است بر

ي باشد و ديگري أيكي ممكن است خودر. يكي ممكن است سخت گير باشد و ديگري سهل گير
در هر حال مدير ايده آل مديري است كه . براي نظرات كاركنان اهميت فراواني قائل باشد

ترين سطح كارايي ال، طوري رفتار كند كه به باشرايط كاري بتواند با توجه به موقعيت و
  .دست يابد

      ايجاد صميميت :بايد

 تشكر و قدرداني از كاركنان موجب جلب اعتماد و بر انگيختن حس همكاري آنان مي 
هرگاه كاري قابل تقدير انجام مي شود، به هيچ وجه در ارسال تقدير نامه و ابراز . شود

 . قدرداني تعلل نكنيد

 خشك رفتار :نبايد

 به بياني ديگر گول پست و مقام خود را نخوريد. اما با كاركنان خشك برخورد نكنيد ،مسئوليت شغلي خود را بسيار جدي بگيريد.  

  :خاطر داشته باشيداين جمله را هميشه به 

  1برگرفته شده از نشريه بالندگي مديريت شماره 


	11- بیماری های مدیریتی5 - مدير تكنواز و تكرو
	12- پادشاهی با یک چشم و یک پا
	13- مدیریت جهادی - چمران - تخصص و تقوا
	14- بیماری های مدیریتی6 - مدير دو دل
	15- همیشه حق با کارکنان است
	16- مدیریت جهادی - طهارت و پاکی درکار
	17- بیماری های مدیریتی7- رئیس غافل
	18- بهترین خیاط
	19- مونتاژ دوچرخه
	20- باید ها و نبایدها - صمیمیت و رفتار خشک

