
ن  

غبار به 

مومنـان. يستي

يلم ايستاده در غ
 سارات ايشان

ر خود مكلف ني

 متوسليان در في
تير سالروز ا 14ت 

ن كه جز به كار

تصوير حاج احمد
مناسبت

بدان. ستي كنند

 خـود او
ش، خود

ماننـد  . د
ل جبهـه

 ي  كننده
 باشـد و
ي بـراي

ت

م در جهاد سست

 مشاهده كرد،
 تالش و كوشش
قدم جهاد باشد
ن در خـط اول

ك ي خود صادر
ستورات خـود،

نگيـزه بيشـتري

، هر چند مردم

ر جايي نقصي
رد و در صحنه
يگر، در خط مق
نبـرد، خودشـان

 است، حتي برا
تورات، حتي دس
مجموعـه وي ان

  رها
 خدا پيكار كن،

  )سوره نساء

يد كه هرگاه د
مي گمار  همت

؛ به عبارت ديد
وران سنگين نب

مهمان براي ه
د عامل به دستو
شد، قطعـاً زيرم

  .كرد
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حال وقتي. ستور
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جراي برنامه ها
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  !دستورالعمل كارمندي
وجود آمده است كه نمايانگر ضعف فرهنگ كـار در جامعـه    يكي از آفت هاي محيط كاري در جامعه ايراني است كه براثر عوامل متعددي به "يكارگريز"ه متاسفان

و اعـتالي   كـارگريزي  برنامه ريـزي هـاي الزم جهـت كـاهش     در راستاي فرآيند توسعه يافتگي الزم است كه. توسعه يافتگي به شمار مي رود بوده و يكي از موانع
 .دفرهنگ كار در جامعه صورت گير



  باشد بازتاقتان به روي زير دستانتان ا
هميشه در جلساتي كه برگزار مي كنيد به زير دستانتان صراحتاً 
اعالم كنيد كه هميشه در دسترس هستيد و آنان مي توانند هر 

مثل مديراني . سوال و نگراني كه دارند با شما در ميان بگذارند
اتاقتان، زير نباشيد كه فكر مي كنند در صورت باز بودن در 

 .دستانتان مزاحمتان خواهند شد و وقت شما را خواهند گرفت
ببينيد كه مي توانيد به كاركنانتان   باز بودن در اتاق را فرصتي

انتقال دهيد كه چقدر تمايل داريد مكان كاريشان را تبديل به 
هرگز نگراني ها و  .يك محل خيلي خوب براي فعاليت كنيد

و  موضوع بي ارزش قلمداد نكنيددل مشغولي هايشان را 
. مطمئن باشيد كه خيلي خوب به حرف هايشان گوش داده ايد

  .گوش دادن بايد با تمامي وجود باشد
  5شماره  –برگرفته شده از نشريه بالندگي مديريت 



  :مدير جهادي نبايد از اين دسته افراد پيروي كند
ايـن  . كساني كه راه و روش مديريت جهادي را تكذيب مي كننـد و دروغ مـي شـمارند    .1

گونه افراد مدام به نيروهاي مومن و جهادي نسبت هاي دروغ و ناروا مي زنند و خوب را 
شـود مـدير جهـادي در    همراهي با اين افراد باعث مـي  . بد و بد را خوب جلوه مي دهند

 .مسير شناخت راه هاي موفقيت و پيروزي دچار اشتباه و خطا بشود
 .افرادي كه زياد قسم مي خورند .2
اين افراد براي سرپوش گذاشتن بر بي عرضـگي و ضـعف   . افراد عيب جو و سخن چين .3

هاي خود، سعي مي كنند كاركنان ديگر را تخريب كنند و قابليـت هـاي آنـان را انكـار     
 .و از آنان عيب جويي كنند نموده

اين افراد هميشه ساز مخالف مي زنند و . كساني كه افراد را از كار جهادي منع مي كنند .4
. فقط بلدند به برنامه ها ايراد بگيرند، آينده را نااميدكننده و كارها را بي فايـده القـا كننـد   

 .تند و فقط به ايده ها و طرح هاي ديگران ايراد مي گيرندمعموالً اهل اقدام نيس. ه راه بند هستند نه راه گشااينان هموار
افرادي كه با درشتي و تندخويي خودشان را پيشتاز و جلودار جلوه مي دهند، در صورتي كه هيچ سابقه و ريشه اي در جهـاد و كـار    .5

 .داين افراد در هنگامه كار و عمل، پشت مدير را خالي كرده و كار را ضايع مي كنن. جهادي ندارند
 99بر گرفته از كتاب مديريت جهادي ص 



ايـن   و د     
كـه   ي را     

كه  چك
 10الً از  
 .كند

ـه همـه     
ي شـروع   
 ما بسيار 

 .شكند

كسـته مـي شـود
ر كـه هـر كـاري

م چند پنجره كو
مـثالميشكند،  رد

پنجره بشك م اين
 .هد شكست

بـا تـاخير بـه مـ  
از شـوخي ميتوان
سازمانهاي م در

 …وع ميشود

نوز نشكسته، نش

ي بيشـتري شك
ارد از ايـن قـرار

ميتوانيم …م و 
 كه پنجره اي دا
گ شود، نگذاريم
ي راحت تر خواهد

وقتـي هم. گيريد
د، جريمه كرد، مي
جا كه من ديده ام

شرو ، از همينجا
ر سازمان ما هن

د كه شيشه هـاي
ي را به همراه دا

عارضه يابي كنيم
ك.  يا اگر ميبينيم

 اين يك فرهنگ
د، سدهاي بعدي
مان را در نظر بگ

رسند كه دير مي
ضه جلسه تا آنجا
عهد، عدم انگيزه،
پنجره اي كه در

 آنهـا بـه رفـع
ـرائم كوچـك،

البته . شروع كرد

ـاي اجتمـاعي
ديري نمي پايد.

و با خود سيگنالي

نكه برويم و عي اي
تگو راه بيندازيم
نيم قبل از اينكه
ن سد شكسته شد
ممثالً مديريت ز
توان كساني را ك

اين عارض. ر شود
مان كم، عدم تع
رد و نگذاشت پ

بـه ـدون توجـه
ايـن جـ گويد كه

جرائم كوچك ش

هنجارهـ قانون و
. ديگري مي زند

ديگر مي رود و ه

مثالً به جاي ت،
وانيم جلسات گفت

، ميتوانكشيده اند
گر رفت، اگر اين
.كاري نياز دارند
ميت. سخت نيست

د، تا پنجره تعمير
د غافليم كه راندم
 را شناسائي كر

ند كه سازمان بـ
ميگ ه شكسته

از همان ج ر باشد
  .دارد

يل به شكستن ق
شكستن شيشه
حله اي به محله

  .ا شود
 در سازمان هست

ميتو ، ما شكسته
ساعت صف ك ت

اگ. برود ها از بين
روغن ك هداري و

ندان سپنجره چ ن
كرد سخت گيري
شايد. رفته است

 هاي سازمانها

زمانها رخ ميدهن
پنجرهتئوري . د

هند و شايد بهتر
ن و مخافاني دقا
آنكس كه تماي د

دست به ،ن امر
به خيابان و از مح
كسي مزاحم شما

وقتي مشكل. رد
عامل در سازمان

ه كارتبل دستگا
قبح بعضي چيزه
ه به تعمير و نگه

اما تعمير اين .رد
 بيشتر و بيشتر س
خيرها هم از بين
ن با هم، پنجره

ساز ي كوچك در
پردازد ميداند، مي

ده  تاثير قرار مي
موافق ظريه ديگر،

شد و مرمت نشود
به اين وتي جامعه

از خيابان ب  مرج
هيد بدون آنكه ك
اربرد وسيعي دار
ثالً اگر پنجره تعا
ت كار، همه مقاب
ه نبايد بگذاريم ق
پنجره هستند كه
ن پنجره ايراد دار
رشد و اگر نشد،
اخيً قباحت اين ت

م صحبت شدن

   شكسته
ه ايم كه جرائمي
ي كه ريشه اي م
سازمان را تحت

ي هم مثل هر نظ
ه اي شكسته باش
 مشاهده بي تفاو
نارشي و هرج و
مجازيد انجام ده
ها اين تئوري كا

مث. ا تعمير كنيم
ده به پايان ساعت
ي همان است كه
از رفتارها، يك پ
يرسند، يعني اين
لسات مديران ار
يع است و اصالً
 مشورت، با هم

پنجره
بسيار ديد
مشكالتي
فرهنگ س
اين تئوري
اگر پنجره

بارا دارد 
احساس آ
بخواهيد م
در سازمانه
شكسته ر
دقيقه ماند
اين تئوري
هر كدام ا
جلسات مي
كرد، از جل
رايج و شا
ميشود با



شـما  
  

نـد و   
صميم 
ر بـه   
كمتر 
ز بـه  
رفتن 
ـتباه    
اشيه 

ممكن است ش
.شگيري كنيد

 نزد شـما آينـ
شتياقي به تص
نند كه منجـر
ك،شـما باشـند     

آنان نياز. يرند
 نياز به ياد گر
ي اوقـات اشـ
ماد كنيد و حا

  .د
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از اين رو م. ها
پيشتباه كردن

هر كار جزئي
صورت آنها اش
ست اشتباه كن
 متكـي بـه ش
ت شما را بگي
راي اين كار

 گرفتن گـاهي
به آنها اعتم. ت

در نظر بگيريد
  

ريه بالندگي مديريت

  كنند
 اشتباهات آنه
نيد كه از اشت
ت آنها براي ه

در اين ص .كنند
چون ممكن اس
رمندان شـما

ه و بيشتر وقت
دن دارند و بر

و براي ياد  د
دن الزم است
يي برايشان د

برگرفته شده از نشر

د اشتباه ك
 طور مسئول
ناپذير تهيه كن
ت ممكن است
با شما چك ك
اهند داشت چ

كار هد شد كه
ور بوده بهره

فكر كر
دارند
كرد
خطاي

و بگذاريد
ستيد و همين
ف و انعطاف ن

در اين صورت
كارشان را ب
گيري نخو
اين خواه

نهراسيد و
ستان خود هس
ي دقيق، شفاف
.دن نترسانيد

كنانتان نه
ارهاي زير دس
تورالعمل هاي

از اشتباه كرد ا

ردن كار
شما مسئول كا
و يكسري دست
را  كاركنانتان

 اشتباه كر
نوان مدير، ش
ش قدم شويد و
ظب باشيد كه

از 
به عن
پيش
مواظ



 و ان

 بـه  را
 بـود، 

نشا را خود مت

ر صندلي آن م
بـ سـاييده  اي ه

خدم جايي، در 

ديديم اگر و ست
ذره اش گوشـه 

قبالً كه اين ن

آنجاست ما ندلي
گ يـا  و نشد لي

بدون كنيم؛ ماده

صن كه نكنيم ن
صندل آن ديديم

آم گونه هر به 

معين پيش از. م
د اگر و بود مان

  .رويم

و جا هر در ت

باشيم ينطوري
حقم بگوييم و

بر بيرون و كنيم

 يد،
 كـه
مـن
مت
ـان

 –ــي

  كل

خدمت براي را ن

ا بايد انقالب ي
بنشينيم و ويم

ك قهر و نداريم

اي گرفته قرار ه
ك باشيد آگاه و
بـه نظـر م .ت

ش كرد و زحم
متعال به كارمـ

دغدغــه هــاي فرهنگــ

جا و به هر شك

خودمان بايستي
  .شيم

براي كه است ن
برو و بشويم ل
ن قبول و شد م

كه هرجا المي،
بدانيد دنيا كز
اسـت متوجه ما

وحيه كار و تال
صورت، خداي م

.  
ت رهبــري در كتــاب د

دمت در هر ج

ب آينده، به سبت
با كرده شخص

اين اعتقادم قعاً
خوشحا دادند، 

ظلم ما به گوييم

اسال جمهوري 
مرك را جا مان
شم به كارها مه

يستي با اين رو
شيد؛ در اين ص
كت خواهد داد
رفتــه شــده از بيانــات
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اما . مين ميكند
فظ كرده، جائي

 .  چه ميكنند

حضـور و غيـاب
نمونـه هـاي    .د

ت در جـائي كـه
م متعـرض آنهـا

د و چه كسـي

 سفته هـا، كـه
لي در شـغلهاي
شـان را خدشـه
 بايد، آيا لزومي
م در اين مـورد

 .…نميدانم

وب منافع ما را تضم
 را در حوزه اي حف

با ما ،خودمان نينِ

خـروج را مـالك ح
خارج و وارد ميشـوند

مـثالً درسـت. سـت
د و هـيچكس هـم

مان، جاري ميكند

 توانسته اند از اين
تضمين هـاي مـال(

ول، اعتماد همكارش
م، اگر آني باشم كه

، اما پيشنهاد ميكنم

يكنم و اين را هم ن

 ن

ر ميكنيم خيلي خو
كه اگر هم منافع ما

باشيم كه قواهوش

مثالً كارت ورود و خ
ورودي هوشمند خ

در جامعه هم هس. د
اضـطراري ميشـوند

ن، به دست خودم

ه حال چند شركت
(شود، سودي ببرند

؟ و چقدر در روز او
مكارانم همراه باشم
را سودمند ميدانيد،

 .ن را بسنجيد

شايد من خطا مي د،

جراي قانون
ضع ميكنيم كه فكر
ً متوجه ميشويم كه
بايد به گوش و به ه

م. ا ديده شده است
ك خواهش از در و

يدما هم زياد ديده ا
محدود خودروهاي ا

را در سازمان سته
 !ن

تا به. گرفتن است
هم دريافت ميش.. و

لش را وصول كنند
شم، اگر من با همبا

كه چقدر اين كار ر
ي كنيد و عواقب آن

 به اشتراك بگذاريد

 قانون و اج
نوني در سازمان وض
را نميكنيم، يا بعداً
با.  مهلك زده است

ع در خيلي سازمانها
م، اما كاركنان با يك

ياد است و البد شم
ت، خودروها وارد مح

پنجره شكسرضيه
 ميكند؟ خودمان

اين قوانين، سفتهز 
گاهي بدون رسيد و

؟ يا پول)ظورم نيست
د؟ اگر من جذاب ب
ها هست؟ نميدانم ك
ر در سازمان بررسي

ي يا حسي داريد،

وضع
گاهي ما قان
يا آن را اجر
ديگر ضربه

اين موضوع
قرار ميدهيم
اين رويه زي
پليس هست

 .نميشود

اين كار فر
اين كار را

اي ازنمونه 
شنيده ام گ
خاص، منظ
دار كرده اند
به اين كاره
كمي بيشتر

اگر تجربه ا

 



صـحيح از  

المي چـه   
؟ م يا نه

ز خـواب      
 رگهـاي  
راخنـاي      
جا به داد 
م دارنـد   
نـد ايـن    

،  بـدهيم   

ص ي را اسـتفاده  

اسـال جمهـوري   
ي انجام داده ايم
رسـا بايسـتي از

تازه درك خون 
ن بياينـد بـه فر

قناتها و آنج عر
مـردم … باشـد
، مـا در بني رود   

خـود را انجـام

اند و هدف نهـايي
 . داند

؟ بـراي نظـام جم
اسالمي جمهوري

ه ايـم در حـد ر
حرك تازه ، يك
اي تنـگ بيـرو
ها ، بروند در قع
لعـاده حقـوق ب
دارد از بـين مـي
 بكنيم ، وظيفه خ

ري ناكافي مي دا
مات به مردم مي
ت چه كرده ايم
سالم و در قبال ج

كه انجام نداده م
بايستي يك تح
 اين محدوده ها
د در دل روستاه
ا موريت و فوق

، منـابع د چناننـد
يفتيم ، حركت

ب را در زمينه ادار
 جهت ارائه خدم

نابع عظيم ثروت
ن را در قبال اس
م ، ولي مي دانم

اداري ما ، ههاي
و از ميده بشود

ن ساحلها ، بروند
ه صحبت از مأم
سنگي چنين و چ
بشكافيم ، راه بي

«  

  نر

صالحات و انقالب
ه هاي جامعه در
 حراست اين من
يا وظيفه خودمان
نجام داده باشيم
ن بيايد دستگاه

اداري ما دم هاي
 بروند كنار اين

بدون اين كه سند
، مردم از گرسد
ب ، پوسته ها رام

.تعد قضيه اس
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يد رجايي و باهن
  

اصشهيد باهنر 
منابع و سرمايه

براي حفظ و«
؟ آيكرده ايم

خدا كند كه ان
خمودي بيرون
اين دستگاهها

،طبيعت عالم
مظلومان برسن
جان مي دهند
مسائل نباشيم
بع اين هم يك

مهدي ابراهيمي نژاد

  اداري
روز شهادت شهي

- عملي شهيد باهنر

ستگاه هاي ا
شهريور سالر 8

ي مديريتي و سيره ع

تازه در دس
8 هفته دولت و  ت

ديدگاه هايكتاب ه از 

خون ت
به مناسبت

برگرفته شده



ت وجود 
ق روند 
باتجربه 
جربه و 

ت كه به علت
مديران موفق

اي و ب ر حرفه
همكاران باتج

ت پستي است
. خود هستيد
 نيست چقدر
يران خوب، ه

مديريت. ستيد
 از زيردستان

مهم. دهند مي
 ديگران، مدير

 مجموعه هس
ادگيري حتي

 را افزايش مي
عي كنيد از

و بهترين فرد
حال نيازمند يا

هايشان انسته
بنابراين سع.
  .ديي

ن، داناترين و
شما در هر ح

ها و دا توانايي
.ا وجود دارد

ي خود بيفزايت

ترين شما كامل
.خشيده شده
و هر لحظه ت

تر از شما جربه
هاي مديريت به

 گران
 نيست كه ش
ايي به شما بخ

كنند و ف نمي
 فردي باتجر
ريد و به تجرب

 5شماره  –ت

فتن از ديگر
ت به اين معنا
ها ها و توانايي
وقف خود را مت

چون هميشه
تان ياد بگير ن

 از نشريه بالندگي مديريت

رفياد گ
مديريت
ه ويژگي
آموزش

باشيد؛ چ
كارمندان

برگرفته شده 
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