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  اخالص در کار

  !به اين مثال توجه كنيد

اين مثـال اگرچـه   . اگر ما در زندگي مان خطايي مرتكب شويم يا خداي ناكرده گناهي بكنيم، اصالً نمي خواهيم به جز خدا، شخص ديگري متوجه آن كار ما بشود
مدير جهادي اين گونه است كه نمي خواهد جز خدا كسي از عملكـرد و  ناهمگون با موضوعات ما است، ولي مي خواهد اين منظور را برساند كه در اخالص، حاالت 

. نه به نام خودشثبت شود  به نام جبهه حقمدير جهادي دوست دارد كه كار . كار به نام خودش بيزار است از شناخته شدناو . خدمات او باخبر باشد
  .بايد كار كنيم كه بماند، نه كار كنيم كه بمانيم. »ي خداست، گزارش آن را نگه داريد براي قيامتاگر كار برا«: شهيد خرازي مي گفت
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  :پي نوشت
كنيد احتياج ندارد به من و ديگري گزارش  اگر براي خدا جنگ مي: شهيد خرازيجمله كامل  -

 اگر كار براي خداست گفتنش براي چه؟. گزارش را نگه داريد براي قيامت. كنيد
براي آن استفاده از قالب هنر  باكيفيت و ارائه گزارش با جزئيات كامل و اتفاقاً نظر خود بنده -

تنها بايد در نيت خودمان مراقبت كنيم وگرنه در برخي موارد حتماً بايد كار را گزارش . است
 .لگوبرداري و ترويج آن باشدكنيم تا امكان ا
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  .مغازه دار متوجه پسر بود و به مكالماتش گوش مي داد

 خانم، مي توانم خواهش كنم كوتاه كردن چمن هاي حياط خانه تان را به من بسپاريد؟: پسرك پرسيد

 ! كسي هست كه اين كار را برايم انجام مي دهد: زن پاسخ داد
 

 !خانم، من اين كار را با نصف قيمتي كه او مي دهد انجام خواهم داد: پسرك گفت
 

 .زن در جوابش گفت كه از كار اين فرد كامال راضي است
 

  .رو مي كنمخانم، من پياده رو و جدول جلوي خانه را هم برايتان جا: پسرك بيشتر اصرار كرد و پيشنهاد داد

 .در اين صورت شما در يكشنبه زيباترين چمن را در كل شهر خواهيد داشت
 

 .مجددا زن پاسخش منفي بود
 

 .پسرك در حالي كه لبخندي بر لب داشت، گوشي را گذاشت
 

  ،...پسر: مغازه دار كه به صحبت هاي او گوش داده بود به سمتش رفت و گفت

 .روحيه خاص و خوبي داري دوست دارم كاري به تو بدهماز رفتارت خوشم آمد؛ به خاطر اينكه 
 

  .نه ممنون، من فقط داشتم عملكردم را مي سنجيدم: پسر جواب داد

  .من همان كسي هستم كه براي اين خانم كار مي كند

 

 آيا ما هم ميتوانيم چنين خود ارزيابي از كار خود داشته باشيم؟

 داستانی در مورد ارزیابی عملکرد
  (چگونه می توان نظر دیگران را در مورد خود بدانیم؟)

 ارزيابي عملكرد
 



  .دهد
كه فرد در  

 متفاوتي از 

مي شنوند  

  . د
ستخوش تهديد قرار د
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 رفتن شأن

، عادت بصورتي شوند
زيرا اي مت مي نمايند

كه فرد مي ترسست

جايگزين چيزهاي شن

هايي را گوش مي ده
  . قرار ندهد

ن و آشنايان مهم را
 .مايند

يد و يا تصميم رئيس
ل، از يك اداره خصو
ختياري كه از دست

پديده تغيير روبرو مي
غيير مقاومبر پديده ترا

 فردي مي شود اينس
.  

ابهام جدم اطمينان و 
  .ش منفي پيدا كنند
، آنه به آنان مي رسد

آنان را مورد تهديد ق 
ديگر تماس با دوستا
ئوليت پذيري افت نم
سبب سازماندهي جديد

ل، بعنوان مثا نامطلوب
يا اخ تغلي، مسئولي

  ییر
  :ر وجود دارنديي

كه با پافراد هنگامي. 
 شغلي مي كنند در بر
 كه موجب مقاومت
ديدات اقتصادي شود
اعث مي شود كه عد

پديده تغيير نگرشه
ميان اطالعاتي كه ز

"خود ساخته"دنياي

نكه انتقال به مكان د
غل به سطح فاقد مسئ
قتدار بر ديگران به س
قال به محيط كاري

ست دادن عنوان شغ
 .بال خواهند داشت

ن در برابر تغی
 منفي كاركنان به تغي
ي پايبند عادت است
شدت احساس امنيت
يكي ديگر از داليلي
 مي تواند موجب تهد

پديده تغيير با:  بهام
ن است نسبت به ممك
اصوالً افراد از:  عيت

د و نيز اطالعاتي كه
نگراني از اين :ت مهم

گراني از اينكه مشاغ
ن نداشتن قدرت و اق

انتقنگراني در مورد  :ب
نگراني درمورد از دس
وي ديگران را به دنب

  8ت شماره

قاومت کارکنان
واكنش ينهي در زم

انسان موجودي:  دت
كسانيكه به ش:  نيت

يك:  وامل اقتصادي
زمان انجام مي دهد

حشت از پديده ابه
ود نشان مي دهند و

شم پوشي از واقع
ه مي خواهند بشنوند
وستان و ارتباطات
نگ :سئوليت پذيري

نگراني پيرامون :قتدار
شرايط كاري خوب

نگ ):اجتماعي(شأن 
تماعي و احترام از سو

ز نشريه بالندگي مديريت

علت مق
داليل بسياري

عا 
امن 
عو 

سا
وح 

خو
چش 

كه
دو 
مس 
اق  
شر 
شأ 

اجت
  

برگرفته شده ا
  
 



  .رگ می پرهیزد مدیریت جهادی از افراد شجاع، پرکار، پرتوان، چالشی و ریسک پذیر استفاده می کند و از افراد چاپلوس و بی

 افراد شجاع و پرتوان ممكن است باعث حاشيه سازي هاي آرامش زدا در جامعه شوند و به جاي مسائل اصلي، به مسائل فرعي توجه كنند و عمالً :آسيب
مي خواهد با ايجاد «كنند كه  معرفي مي» مش زدا در جامعهمديريت حاشيه ساز و آرا«مخالفان مديريت جهادي هم اين مديريت را . كارهاي مهم زمين بماند

  ».تنش، در اجتماع موج سواري كرده و قدرت نمايي كند

مدیریت جهادی وظیفه گراست نه نتیجه گرا؛ لذا خودش را در نتایج مادی محصور . مدیریت جهادی فرایندها و نتایج را با توجه به خوشایند خودش در نظر نمی گیرد
  .نمی کند و بعد از تالش و همت مضاعف، به نتیجه رضایت میدهد

ها و اقدامات را براساس نتايج ملموس تنظيم كند، دچار بي حساسيتي شود و بگويد كه مهم  ممكن است مدير در بسياري از مواقع كه بايد برنامه: آسيب
مخالفان مديريت جهادي . منظم و با برنامه كار نكند و متعاقباً، به بي سرو ساماني در برنامه ها و مديريت دچار شود ،اين اتفاق باعث مي شود كه مدير. نيست

متهم مي كنند و » بي درايتي بي نظمي و«هم اين مديريت را به 
مديريت جهادي بي برنامه و بي نظم است و «مي گويند كه 

  ».اهداف و و نتيجه ها را تعقيب نمي كند
  120و  119ص  –برگرفته شده از كتاب مديريت جهادي 
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