
مي شود 

جي بود، 
ا آنها و 
شت كه 
را اينها 
ند، مي 

ن خودسازي نم

 حضور بسيج
بسيج با ي وعه

اصرار داش رتشي
چر زدند كه آقا

د، مأيوس بود
  .ش مي دهد

بدون .دآي ود مي

هرجا هم -د 
 اين كه مجمو

خود فرمانده ار 
ودند، نق مي ز
 اميد نداشتند
دادها را جوشش

دسازي به وجو

نمي شود تند
ل مي كنند از
.ر شمال غرب

اي نشسته بو ه
چون. ت بودند

اين استعد ي ه

با خوداين . دد

اصالً مي گفت -
روز ما استقبال
ر، در جنوب، د
تهران يك عد
سيجي ناراحت
رين است؛ همه

سم آن
ؤمن و
اندهيِ
ا او به
ر عمر
به پيدا

 پيروز برمي گرد

-ه نمي شود
شِ منظمِ آن ر
در پادگان ابوذر

اينجا در ت كرد؛
حضور بس د؟ از

 ورود، اميدآفر

كه خودش اس ي
اين تيپ مؤ  با

فرما جهز و يك
اما هاي ابتدائي،

به قد رد، اما او
او غلب د، اين بر
كند، صادره مي

 مي كردند كه
صالحيت ارتش
گ مكرر ديدم؛ د
ك ، استقبال مي

قدام را كردند
ند، ديدند اين

معدودي ي موعه
شور يا جنوب،

ك واحد رزميِ مج
جز همين ابزاره
ي فرماندهي ندار
م قرار مي گيرند
مكانات او را مص

 پيش قضاوت
مؤمنِ با مردان

جنگ در دوران
وست ميداشت،
د؟ چرا فالن اق

ه وارد شدني ك
١٣٩١/٠٧/٢۴ 

 

 بودند راحت
سال با يك مجم
ود به غرب كش
ي دشمن با يك
 ابزاري ندارد، ج

ي ت؛ اين تجربه
نها در مقابل هم

كند، امادره مي

ها از بعضي. د
مي ديدم من

 را من خودم د
باشند؛ د همراه

ن اجازه رفتند
 كرد؛ اما وقتي
۴  ستان خراسان شمالی

نار بسيجي ور
س ن دانشجوي كم

مي رو ،ته تيپ
ي در مقابل جبهه

اين.  مي جنگد
زارها مجهز است

اين. ندهي كرده
 تانك او را مصا

  .ميدانها شد

مي ترسيدند 
من.  مي كردند
اين نها باشد؛

ي بسيجي با او
دند؟ چرا بدون

كاري مي شود
ی در ديدار بسيجيان اس

حضو از
يك جوان
را گذاشته
مخلص، د

دار سابقه
برترين ابز
اين، فرما
مي كند؛

وارد اين م

ها بعضي
مخالفت
همراه آن
ي مجموعه
وارد شد
گفتند نم
بيانات رھبری



 
 

  .شرايط و موقعيت هايي نسبي هستندفرصت و تهديد مفاهيم، 
  .ن است در آينده براي آن سازمان تهديد باشديك فرصت براي يك سازمان در زمان حال، ممك

اينكه يك پديده يا اتفاق براي سازمان فرصت يا تهديد باشد بستگي به فرد تحليل كننده، موقعيت او، طرز تلقي او از  
 .سازمان و رويكرد استراتژيك او از سازمان دارد



ن 
سا 
ر 

اين. خورد ننمايد
ن جاهل چه بسا
 است كه مدير

 گونه مشكلي بر
مديران .ي دارد

حقيقت آن. »

  :نيد

گي كند و با هيچ
هايي ييتواناناچنين

»ي داشته باشد
  .د

ير تقسيم بندي كن

  د؟

  .» داريد

هـاي   ـه
هـا   مه
ـد

د و شايد رسيدگ
 مدير نداند كه چ

ضعفي  ونه نقطه
 را برطرف كند

ود را به ترتيب زير

  ؟

مافوق انجام گيرد

ديران جاهل قرار

ي هـر يـك برنامـ
جراي يكي از برنا
ني كه مـي تواننـ

صاً و چنان كه بايد
شود كه روع مي

 نبايد هيچ گو
كوشد آنها مي

نظارت خو   حيطه

توانيد انجام دهيد؟

 با تصويب قبلي م

  د؟

مد«شما در صف

كنيد و براي اجراي
گاه براي اجهر .د

د نكنيد و از كسا
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يريت خود شخص
 و نقص وقتي شر

مدير كاردان«
با خبر است و م

مسئوليت و  حوزه

ت كمال اطمينان مي

ب ري ديگران و يا

مكانات شما ندارد

ك كنيد، متأسفانه ش

د را طبقه بندي ك
باشد تنظيم نماييد
شي داشتيد، ترديد

30شماره  – ي مديريت

  )يتي
امور حوزه مدي  ه

عيب. عيب نيست
«ورده اند كه

ط ضعف خود ب

ح صرف كنيد و

 به تنهايي و در كم

همفكري و همكار

ي با تخصص و ام

يب فوق تفكيك

هاي مختلف خود
ل اجرايي نيز باح

رت و صالح انديش
  .هيد

نشريه بالندگي

بيماري مديري
 كه بتواند به همه
 به خودي خود ع

مشهور را خو  ه
ست كه از نقاط

يك ساعت وقت

 وظايف خود را

يف شما بايد با ه

شما تناسبيظايف

ف خود را به ترتي

ه يف و مسئوليت
مل بر جزييات مر
يگران و يا مشور
نند، كمك بخواه

بي( دير جاهل
متر مديري است
تواني يا نارسايي

ريب اين جمله
اردان كسي اس

ي: طرز تشخيص

چه مقدار از -ف

چه مقدار وظا -ب

چه مقدار از وظ-پ

توانستيد وظايفنگر 

وظا: طرز درمان
شروحي كه مشتمل
حتياج به كمك د
ما را راهنمايي كن

مد
كم
نات
فر
كا

طر

الف

ب

پ

اگ

طر
مش
اح
شم



ان بايـد بداننـد كـه در     

  .گاه مني
  )سوره ص

مـدير . گرفـت      

نده شده از درگا
س 78آيه ( . هد بود

يدتري در نظـر
  .شد

زيرا تو رانر آي،
من بر تو خواه
 مجـازات شـدي
يرفته نخواهد ش

ي كه داري به در
 روز جزا لعنت م
ن متخلـف نيـز
زات سنگين پذ

پس، از منزلتي
تا. ود دور كردم

د و براي مديران
مجازايي شان از
مان مقرر 
چندان به 
 در برابر 

  )  اسرا

ن جـرم،      
ي شـود و  
ستگي بـه  
ام و هـم  

:ت به او گفت
 را از رحمت خو
ي اغماض نكرد
 كس براي رها
دنيا براي مجرم
ز مرگ نيز دو چ
را ي يابي كه تو

سوره 75آيه ( .شد

متخلفـانِ سـنگين
كاب تخلف مي
 اين اتفاق، دلبس
امي كند و انسج
 . هم مي پاشد

 
پروردگارت
من تو

 خطاهاي عمدي
ت، شفاعت هيچ
ي كه در زندگي د
ز عذاب پس از
س كسي را نمي
ذاب رهايي بخش
 در مجـازات مت
ت طلبان به ارتك

همچنين. ي برد
 مومن سست م

ها، از ه آرمان

 با تخلفات

رابر تخلفات و
تخلف و خيانت
صورت، از عذابي
م، دو چندان و ا

چشانديم، سپس
اري دهد و از عذ
و چشم پوشـي
ري شدن منفعت
دير را از بين مي
 را در نيروهاي
ا براي رسيدن به

 62ص –ت جهادي

مقابله

بايد در بر
صورت ت
در آن ص
كرده ايم
تو مي چ
ما يا
اغماض و
باعث جر
اقتدار مد
آرمان ها
گرايي را
كتاب مديريت



 خودش 

ذهـنش    

ع ديگـر     

  )است 

ركت به راحتي

يلـي قـوي در ذ

، و از آن موقـع

د حركتي الزم ا

يتواند با يك حر

با يك تصور خي

ثـري نداشـت،

شايد. ( است

سته ايد؟ فيل مي

آن ب. شده است

ايي اش هيچ اث

سوي پيروزي ا

ي و ضعيفي بس

ضعيف بسته نش

براي رها د فيل
  ! را بكند

حركت ما به س

ي به اين كوچكي

 با اين طناب ض

تالش زياد. ستم
ميتواند اين كار
م كه مانع ح

رگي را با طنابي

چون اين فيل.

سيار محكم بس
يده است كه نم

بسته شده ايم

 فيل به اين بزر

.ي نميتواند بكند

  ن دارد؟

 با يك طناب بس
ه اين باور رسي
با نوعي فكر ب

 

چرا: كي پرسيد
  ! ناك است

فيل چنين كاري

ين چيزي امكان

بود مدتي آن را
فيل به. ده است

 كدام از ما، ب

 

ي آموخته شده

ز مسئول سيركي
ند و خيلي خطر

اين ف: گفتفيل 
  .ده است

رسيد چطور چني
  : فيل گفت

 اين فيل بچه بو
راي آزادي نكرد
هر

درماندگي

كودكي از
را آزاد كن
صاحب ف
بسته شد
كودك پر
صاحب ف
وقتي كه
تالشي بر

  

  



 

  .شد

ذاريـد و  
يـان      

  )1شماره  

باش مع آوري كرده

ن در ميان بگذ
 بـا شـما در مي

رفتـاري  ت

–ه بالندگي مديريت 

داليلي كافي را جم

خود را با كاركنا
رح مـي شـود

ت ها و تغييرات

نشريه(درضا رشيدي

 بررسي كرده و د

تفكرات خ ها و
ضوعي كه مطر

ـا

 ناشي از مخالفت

حميد:م كاري مترجم

شواهد و مدارك را

  ري

تمامي برداشته
ود را در هر موض

 از آنان هني

 را مبنـاي  
بـا آنهـخـورد

رفتار كاركنان

هاي تيمبايدها و نبايد

تمامي شگر اينكه

ري تيم كار

 ذهني هميشه
ا و تفكرات خو

ساس سابقه ذه

معين كاركنان
 انتخاب نوع بر

ست تغييرات ر

برگرفته از كتاب ب

صادر نمي كند مگر

د هاي رهبر

  شتها ذهني

بردن ابهامات
هيد تا برداشتها

ا كاركنان بر اس

كرد يك روز م
د رفتار و يامور

يد كه ممكن ا

 هرگز حكمي را ص

يد ها و نبايد

بيان برداش: يد

براي از بين ب
از آنان بخواه

 .بگذارند

برخورد با: يد 

هيچگاه عملك
قضاوت در مو

 .قرار ندهيد

فراموش نكني
 .شما باشد

  
قاضي

باي

باي

نبا



شـتگان  

. بينـدازد 
داشـته   

ـت هـم   
 بـه كـار    
ـت كـه    

شكرياني از فرش

ب و وحشت ب رع
را خـوش ند آن

مختلف الزم اسـ
و اراده شـان را

فتد، ايـن اسـت
  .ع كنند

هم لش. م ماندند

جهادي، تالطم و
ر چند كافران آ

 مديران سطح م
 تا بتوانند عزم و
به مخاطره بيف
كرد خود دفاع

   

عركه، ثابت قدم

در بين فعاالن ج
ل مي رساند، هر

رامش، هم براي
و براي كاركنان
امش سازمان ب
نتوانند از عملك
ـاي در اختيـار

  .د
ـي از
يري
) ص
كنان

اد كه در آن مع

ليغاتي و رواني، د
خود را به كمال

اين آر. ريق كند
كنند و  راهبري

ث مي شود آرا
ن نيرد و مديرا

ت و ظرفيت هـ
ت گذاشته شود
ه دليـل نگرانـ
ن از خطرپـذي

ص(معظم اسـالم
راي عموم كارك

مناني فروفرستا
  )ه

تفاده از امواج تبل
ي كه خدا نور خ

جموعه خود تزر
مجموعه خود را

زهايي كه باعث
قي صورت بگي
ع زماني و امكانا

 گمان، به قضاوت
جهـادي را، بـه
شود كه مديران

پيامبر م .هيزند
است كه مدير بر
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مبرش و بر مومن
سوره توبه 26آيه ( ».د

ي مي كند با است
كنند، در صورتي

 الزم را به زيرمج
تماد به نفس، مج
يكي از آن چيز
سي و غيرمنطق
ت مكاني، اوضاع
ليات و حدس و

و فعـاالن ج ن
د و باعث مي ش
هاي بزرگ بپر
چنين ضروري ا
. را فراهم كند

67ص –ريت جهادي 

نب خود بر پيام
ي شما نازل كرد
الت جهادي، سعي
 خود خاموش ك

و جهاد، آرامش
كر كنند و با اعت
ي.  را ياري كنند

 فضايي احساس
 توجه به موقعيت
ري و از روي كلي
دا كند، مديران
سست مي كند
ت زدن به كاره

همچ. يداوت نكن
كار، اين آرامش
فته شده از كتاب مدير

  سازمان
رامشي را از جان
 ديد، براي ياري
وعه ها و تشكيال
خدا را با دهان

 معركه كارزار و
ران تا درست فك
ه ها، مديرشان
د سازمان، در
 اداره اي بدون

عي  و صرفاً نظر
ت پيده عمومي

فانه، نگران و س
ي است و دست
مئن نبوديد، قضا
 خصوصاً غيرآشك
برگرف

آرامش در س
 آن، خداوند آر
ما آن ها را نمي
ر مواجهه با مجمو
ي خواهند نور خ

  .)سوره صف 8يه 
 جهادي بايد در

براي مدير. كنان
 در اجراي برنامه
درباره عملكرد
لكرد سازمان يا

 در فضايي انتزاع
ه اگر در جامعه
هاي غيرمنصف
رت كار جهادي
ند كه اگر مطم
ش هاي مختلف،

 

 

حفظ آ
پس از« 

شم را كه
دشمن در

آنان مي«
آي(»باشند

لذا مدير
براي كارك
ببندند و

قضاوت د
نبايد عمل
آن اداره،
اين رويه
ارزيابي ه
كه ضرور
مي فرماين
و به روش



 ن بيچاره

هـر   ويند،
شـريك   

  مركزي

شود و جان باغبان

غ راه فرار مي جو
ن رفيـق قافلـه و   

ت آب منطقه اي م

 تا علت را جويا ش

 »؟ رواست

باغكنند و از ديوار
م كه اين باغبـان

شركت

 پيش حاكم رفت

نين عقوبتي بر او

دست درازي مي ك
ترديد ندارم. ست

ت

ردي خردمند بود

ت سر زده كه چن

 دزدان، به قصر د
را عمدي در كار اس

ي دزدان را دسـت

وه

 دو

كه مر وزير حاكم

 از اين نگون بخت

وقتي اريست كه
ولي به حتم او ر ،

ـ چ ان ديگـريباغب

عالو) زماني
 هاي الزم

ر خواهند بو

.شهر گردن بزنند

ت باد، چه گناهي

ه مي گويي چند با
سوم را بخشيديم

 باغبان و نه هيچ
« 

ساز  تعلق(
، از انگيزه
نيز برخوردار

صر را در ميدان ش

حاكم به سالمت«: 

ن نگون بخت كه
بار اول و دوم و س

نه اين مرد«: فت
» .دزدان براي خو

 .تباغبان گذش

(خود بدانند
يف محوله
ن ي سازمان

  كم
 داد تا باغبان قص

ت معمول پرسيد

اين«: ه وزير گفت
ب. دانها نمي رسد

ع لبخندي زد و گف
حاكم مي دود و دز

ش آمد و از خون ب

مان را از خ
كمال وظاي
اف و تعالي

ن قصر حاك
كم شهري دستور

 .دهد

 از انجام تشريفات

گاهي خشمگين به
 دزدان مي دود بد

 ». ت

نيدن اين موضوع
چون او براي ح. ت

سخ وزير خوشش

 يت

ركنان، سازم
م تمام و
يشبرد اهدا

باغبان
حاكم روزي

را نجات د

وزير پس

با نگ حاكم
چه در پي
تدزدان اس

وزير از شن
تنتوان ياف

حاكم از پا

شرح حكاي

كار اگر
بر انجا
براي پي



 

 

. سهل گير
 و شرايط 

ر باشد و ديگري س
 توجه به موقعيت

ن است سخت گير
 است كه بتواند با

. رد

يكي ممكن.  گيرد
ر ايده آل مديري

ت آوري دار
ده و

2( 

ي تيم كاري
 كاركنان در پيش

در هر حال مدير. د

ثير حيرتأ ت
 اعتماد كرد

شيده شود،
 .هند

2ي مديريت شماره

يدهاي رهبري
ت را در برخورد با
 فراواني قائل باشد

نفس عزت
ت كه به آنها

خ آنهاه كش
هدست مي د

نشريه بالندگي(ي

بايدها و نبايد
ود، رفتاري متفاوت
ت كاركنان اهميت

  .ست يابد

اد اعتماد و
د اين است

 .د

ركنان به ر
خود را از د

  

حميدرضا رشيد:جم

ي هاي اخالقي خو
گري براي نظرات
ن سطح كارايي دس

نان در ايجا
كه نياز دارند
ت آنان باشيد

  ت

 ضعيف كار
لزام كاري خ

ي تيم كاري مترج

اساس ويژگي ت بر
خودرأي باشد و ديگ
كند كه به باالترين

 سي

دير از كاركن
تنها چيزي ك
ها و زحمات

 بر اشتباهات
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  مديريت غيرشورايي
بـي   مديريت جهادي، مديريت شورايي نيست؛ مديريت كردن سازمان به صورت شورايي، كاري اشتباه و خسارت بار است و باعث استهالك منابع سازمان،

آنچـه در مـديريت جهـادي تاييـد شـده      . نظمي در كارها، صدور دستورات متناقض و سردرگمي كاركنان و در نهايت، باعث شكست برنامه ها خواهد شد
در مديريت جهادي، مدير بايد براي تصميم گيري ها و برنامه ريزي ها با نخبگان و همكـاران و  . ست، واگذاري مسئوليت و اختيار بر عهده يك فرد استا

. دهـد سپس ضمن بررسي ديدگاه ها و مشاوره ها، بهتـرين آن هـا را در تصـميم گيـري اش تـأثير      . اهل فن مشورت كند و نظرات آن ها را دريافت كند
آنگاه كه تصميم مناسب را  )سوره زمـر  18آيه ( ).نندك پارند و بهترينِ آن را پيروي ميآنان كه براي دستيابي به حقيقت، به سخن گوش مي س(

در تدبير امـور بـا   .. .(  .گرفت و عزمش را براي اجراي آن تصميم جزم كرد، به خداوند توكل كند و از پروردگار، هدايت و حمايت در كار را طلب كند
 )بر كاري تصميم گرفتي، برخدا توكل كن كه خداوند توكل كنندگان را دوست دارد و آنان را ياري مي كندچون . آنان مشورت كن

مدير جهادي بايد براي تصميم گيري، مقتدرانـه عمـل   نكته مهم اينكه  ).سوره آل عمران 159آيه (
چـرا كـه در تصـميم گيـري هـا،      كند تا از تشتت آرا و بروز اختالفات جلوگيري شود؛ 

  .توان همه را راضي نگه داشت نمي
اگر مشخص شد كه تصميم گرفته شده غلط بوده است يـا بـه واسـطه تغييـر     همچنين 

شرايط و اوضاع، بايد تصميم جديدي گرفته شود، مدير بايد بـا صـداقت و صـراحت و    
اين كار باعـث مـي شـود     .اقتدار، تصميم قبلي را لغو و تصميم مناسب جديد را اعالم كند

  .همكاران متوجه شوند كه اصالح تصميم ها و برنامه هاي اشتباه، ضروري و متوجه مدير است
 72برگرفته شده از كتاب مديريت جهاد ص


	21- از حضور بسیجی ناراحت بودند
	22- فرصت یا تهدید؟ مسئله این است
	23- بیماری های مدیریتی8 - مدير جاهل
	24- مدیریت جهادی - مقابله با تخلفات
	25- بچه فیل نباشیم
	26- باید ها و نباید های رهبری تیم کاری - برداشت ذهنی
	27- مدیریت جهادی- حفظ آرامش در سازمان
	28- باغبان قصر حاکم
	29- بایدها و نبایدها - قدرشناسی
	30- مدیریت جهادی- مدیریت غیرشورایی

