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  امانت مديريت

  )5نهج البالغه، نامه ( .همانا پست فرماندهی برای تو وسیله آب و نان نبوده، بلکه امانتی در گردن تو است

مختلف به هر شكل و اندازه اي كه در اختيار بشر از ديدگاه اسالم تمامي نعمت هاي الهي كه در اختيار انسان قرار مي گيرد و از آن بهره مند مي شود و هرگونه اموال و دارايي و مقامات 
برداشتن براي زندگي جاويدان در عالم آخرت در اختيار انسان گذاشته مـي شـود كـه در     گذاشته مي شود، تماماً امانتي است كه خداوند متعال به طور موقت و براي گذراندن عمر و توشه

  .قيامت بايد پاسخگوي نحوه بهره برداري از آنان باشد

فـظ كـرده، تكامـل بخشـيده و بـه      را حيكي از اين امانت هاي بزرگ و خطير، مديريت و مسئوليت سنگين اجتماعي است كه به عهده انسان گذاشته مي شود و انسان از هر جهت بايد آن
  .صاحبان اصلي اش باز گرداند

در جمله فوق در تعبيري دقيق و عميق اين مهـم  ) ع(اميرالمومنين حضرت علي 
پذيرش مديريت و مسـئوليت در جامعـه   را يادآور مي شود و هشدار مي دهد كه 

بلكـه مـديريت هـا و مسـئوليت      نبايد به نيت تامين نيازهاي مادي صورت گيرد
هاي اعطائي به برخي از انسان ها، در واقع سپردن امانتي بس گرانقـدر و گـران   
سنگ است زيرا هدايت و رهبري و تحقق اهداف يك جامعـه اسـت كـه بـه او     

  .سپرده مي شود

در  –از ويژگي هاي انسان هاي با ايمان اين است كه اگـر امـانتي را پذيرفتنـد    
امانــت را مراقبــت و آن  –ه راس آن قبــول ســمت و پســت مــديريتي در جامعــ

  )سوره مومنون 8آيه .(مراعات مي نمايند

 12ص  –كتاب مديريت در پرتو كالم امير 
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 .را گفتم كه باورم به صميميت سازماني را نشان دهم و سپس يك عارضه و برداشت نادرست را نگاه كنيممقدمه 

اين كار شده و اين رونـد رو بـه    مدتهاست كه در برخي سازمانها. ميدهند، ناميدن همكاران با نامهاي كوچك است يكي از اقداماتي كه سازمانهاي ما براي ايجاد و توسعه صميميت انجام
يا در اعالميه هاي سازماني هم نام كوچك افـراد ذكـر    مثالً آدرسهاي ايميل بر اساس نام كوچك تخصيص داده ميشوند،. هم ديده ميشود اين مسئله در تمام ابعاد سازماني. توسعه است

نها جلسه اي داشتيم، وقتي كه من مديرعامل را آقاي سازما يادم هست روزي كه در يكي از اين. …از همين عناوين استفاده ميشود و  ميشود، در جلسات رسمي هم
 !طوري به من نگاه كردند، انگار زبان مريخي صحبت ميكنم خطاب كردم، همه. …

مـا، ناميـدن بـه نـام      نگدر فره. آورد، در حاليكه اين برداشت، به نظر شخصي بنده، كامالً غلط است مي چرا چنين ميكنيم؟ چون ما تصور كرده ايم كه ناميدن به نام كوچك، صميميت
ميكشد و وقتي صـميمي شـديد، اسـتفاده از     اولين روزي كه كسي را ميبينيد او را به نام كوچك خطاب نميكنيد، مدتي طول يعني شما. كوچك، از گامهاي اول در مسير صميميت نيست

 .نام كوچك شروع ميشود

 .ط پاياني در مسير سرباالئي صميميت استاستفاده از نام كوچك، ابتداي مسير صميميت نيست، در حوالي نقا

. در سـازمان جـاري كنـيم    صميمي هستيم، پيشنهاد من اين است كه نشانه هاي ديگر و بهتري از صميميت را به جاي اينكه قرار بگذاريم يكديگر را به نام كوچك بناميم، كه فكر كنيم
 دقيقه از وقتم را صرف اين گپ كنم، ببينم چرا سري به من نميزند؟ 10نداشته،  مثالً اگر مدتي است كه همكاري با من صحبتي گپ گونه

صـميميت واقعـي، و البتـه     آن وقت آدمها خودشان كم كم به سمت استفاده از نامهاي كوچك خواهند رفت و اين.رودسطح صميميت سازماني واقعاً باال از اين كارهاي زيبا ميشود كرد تا
 .قابل اتكا خواهد بود

 سرهايمان را به هم ميكوبيم، اما يكديگر را به نام كوچك خطاب ميكنيم؟ نكند دائم مثل تصوير اين نوشته،از صميميت در سازمان چيست؟  تجربه شما

  

  پوينده دهكده جهاني وبالگ سازماني شركتبرگرفته شده از 



  نعمت مديريت و پايداري آن
تا آنگاه که دست بخشنده  دارند، نعمت ها را در دستشـان  خدا را بندگانی است که برای سود رساندن به دیگران، نعمت های خاصی به آنان بخشیده، «

  )425حكمت –نهج البالغه (» .باقی می گذارد، و هرگاه از بخشش دریغ کنند، نعمت ها از دستشان گرفته و به دست دیگران خواهد داد

واگذاري مديريت و مسئوليت هاي اجتماعي به برخي از بندگان خدا، اعطاء نعمت به آنان است با اين شرط كه هدف از پذيرش مـديريت،  از ديدگاه مكتب اسالم، 
  .مادي دنيا باشد، نعمت تبديل به نقمت خواهد شدكه در غير اينصورت اگر هدف رسيدن به امتيازات و لذايذ  خدمت به انسان ها و جامعه اسالمي باشد

زماني كه انسان مديريت و كارگزاري در نظام اسالمي را به دست آورد و امكاناتي در اختيـارش گذاشـته   
شد، او مي تواند به واسطه اين فرصت استثنايي و امكانات مهيا، هم خدمات نيك فراوان داشـته باشـد و   

  .ذهان باقي گذارد و هم توشه آخرتي مناسبي براي خود برداردهم نام خود را به نيكي در ا

کسی که نعمت های فراوان ! ای جابر«: در جاي ديگر فرمودند) عليه السالم(اميرالمومنين حضرت علي 
روی آورد، نیاز های فراوان مردم نیز به او روی می آورد، پس اگر صـاحب نعمتـی حقـوق     او خدا به

ند نعمت ها را بر او جاودانه سازد و آن کس که حقوق واجب الهـی در  واجب الهی را بپردازد، خداو
  )372حكمت  –نهج البالغه (» .نعمت ها را نپردازد، خداوند آن را به زوال و نابودی کشاند
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  )قیمت یک ضربدر( مزد دانش

سال خدمت صادقانه با ياد و خاطري خوش باز  30پس از او. مهندسي بود كه در تعمير دستگاه هاي مكانيكي استعداد و تبحر داشت
تمـاس   شركت درباره رفع اشكال به ظاهر الينحل يكي از دستگاه هاي چندين ميليون دالري با او دو سال بعد، از طرف. نشسته شد

بنابراين، نوميدانه بـه  .نسته بود اشكال را رفع كندنتواكسي  آنها هر كاري كه از دستشان بر مي آمد انجام داده بودند و هيچ. گرفتند
او يك روز تمـام  . پذيرد مهندس، اين امر را به رغبت مي. بودند كه در رفع بسياري از اين مشكالت موفق بوده است او متوسل شده

عالمت ضربدر روي يك قطعه مخصوص دستگاه مي كشد و با سـربلندي   ي پردازد و در پايان كار، با يك تكه گچبه وارسي دستگاه م
  "اينجاست اشكال": مي گويد

. آن قطعه تعمير مي شود و دستگاه بار ديگـر بـه كـار مـي افتـد     
حسـابداري  . دالر معرفي مي كنـد  50000خود را  مهندس دستمزد

مصرفي مي كند و او بطور  اب موادتقاضاي ارائه گزارش و صورتحس
بابـت   دالر و 1: بابت يك قطعه گچ«: مختصر اين گزارش را مي دهد

  » دالر 49999: دانستن اينكه ضربدر را كجا بزنم
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  كننده كار
 ... روزي مردي داخل چاله اي افتاد و بسيار دردش آمد

 !حتما گناهي انجام داده اي:يك پدر روحاني او را ديد و گفت 
 !يك دانشمند عمق چاله و رطوبت خاك آن را اندازه گرفت

 !يك روزنامه نگار در مورد دردهايش با او مصاحبه كرد
 !!!در ذهن تو هستند در واقعيت وجود ندارند اين چاله و همچنين دردت فقط: يك يوگيست به او گفت 

 !يك پزشك براي او دو قرص آسپرين پايين انداخت
 !يك پرستار كنار چاله ايستاد و با او گريه كرد

 !يك روانشناس او را تحريك كرد تا داليلي را كه پدر و مادرش او را آماده افتادن به داخل چاله كرده بودند پيدا كند
 !خواستن توانستن است: كر او را نصيحت كرد كه يك تقويت كننده ف

 !!!ممكن بود يكي از پاهات رو بشكني: يك فرد خوشبين به او گفت 
 !...سپس فرد بيسوادي گذشت و دست او را گرفت و او را از چاله بيرون آورد

 

 .آنكه مي تواند، انجام مي دهد و آنكه نمي تواند، انتقاد مي كند
 جرج برناردشاو

 



  .تدبير و مديريت خوب، سرمايه اندك را افزون مي كند و اما مديريت و سوء تدبير، سرمايه انبوه را نيز نابود مي كند
  .سازند مالي و فني را مطرح مي برخي جوامع و كشورهاي دنيا هستند كه از فقر و كمبود سرمايه مي نالند و وقتي از  راه حل مشكالتشان سئوال گردد ضرورت دريافت كمك هاي

خواهد شـد و سـوء تـدبير ثمـره اي      در روايت تقديمي اين مهم را در جمله اي كوتاه اما بسيار رسا و گويا مورد تاكيد قرار داده كه تدبير خوب مديريتي موجب افزايش سرمايه) ع(اميرالمومنين حضرت علي 
  .جزء نابودي سرمايه نخواهد داشت

تيـار نداشـته انـد    انات و سرمايه خوبي دارند اما دچار مشكالت عديده اقتصادي هستند و برعكس نيز جوامع و كشورهايي بوده اند كه سرمايه مـادي زيـادي در اخ  جوامع و كشورهايي بوده و هستند كه امك
  .وليكن با مديريت صحيح توانسته اند راه رشد و ترقي را طي نمايند

  .ي رشد يابند تا با بكارگيري تدابير الزم، ساير سرمايه هاي مادي و معنوي سازمان را رشد داده و موجب شكوفائي و موفقيت گردندمهمترين سرمايه هر سازماني يعني انسان نيز بايد به نحو

نشناختن اولويـت هـا و    ،تخصيص نامناسب سرمايه و امكاناتنبودن برنامه ريزي صحيح، ذكر اين نكته الزم است كه 
فتن هماهنگي، تناسب در رشد و توسعه و مهم تر از اين ها ناعـدالتي در سـطوح   يا بي اعتنايي به آنها، موجب از بين ر

هاي مساعد رشد و شكوفايي استعدادهاي  هو تأمين عدالت اجتماعي و اقامه قسط براي ايجاد زمين مختلف جامعه شده
  .خدادادي همه افراد جامعه را مخدوش خواهد كرد

مناسب براي توزيع صحيح منابع، ترويج و گسترش روحيه مصـرف گرايـي،   روزمرگي و نداشتن برنامه عالوه بر اين ها 
وجود رقابت منفي در جذب بودجه بدون رعايت موازين قانوني و نيازهاي حقيقي، بدترين شكل بي انضباطي اقتصادي 

  .و در واقع هرج و مرج اقتصادي و مالي است

ا و امكانات عمومي مـي بايـد باعـث رشـد و توسـعه،      بنابراين مديران با اعمال مديريت صحيح در تخصيص سرمايه ه
محروميت زدايي، كم كردن فاصله طبقاتي، تأمين نيازهاي اساسي و برخـورداري عمـومي از امكانـات حيـاتي زنـدگي      

  .گردند
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  نفس به اعتماد 
 وجـود  وي انديشه و درون در بايد هم فكر، طرز اين. است نفس به اعتماد داشتن ،مدير براي الزم ويژگي يك

 بـه  متكـي  افراد با بيشتر دارند ميل پايه بلند عالي مديران .شود متجلي انظار در و بيرون در هم و باشد داشته
  بـراي  را باشند خودشان شبيه كه افرادي مايلند معموالً مردم .گردي اشخاصي با تا باشند داشته ارك و سر نفس

 بدون افراد هك دارد آن به گرايش خود هاي كاستي از اي مجموعه با نباشد املك كه رييسي  .برگزينند مكاريه
 قرار افرادي محاصرة در هك خود به اجازه اين دادن با ترتيب بدين .ندك جلب خويش سوي به را نفس به اعتماد
  .دهد مي نشان مترك را خويشكاستي هاي  روند، نمي شمار به تهديدي هك گيرد
 

 
  چگونه چون يك مدير عالي بينديشيم؟كتاب 
  ايرج پاد: بنتون ترجمه. دبرا اي: نوشته
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مي كـه از   
 كـرد و از     
يـه كـرده   

 بـه ايـن   
 بايد ايـن  

 در كيسه 
گذاشت و 

فكر !!! ست
سـيار دل   

هنگـام .دم مي زد
ك اه بسـيار تعجـب
ه اي حصيري تهيـ

اگر او !!!نيست 9
چيست، 99 گروه

مقابل  گشت و در
اليي را روي ميز گ

سكه نيس 100ت و
آشـپز بس !!!مـه داد 

 كاخ امپراتوري قد
پادشـا. يده مي شد
ما خانه. را شاد كنم

99 عضو گروه
 خواهيد بدانيد كه

 كارها به خانه باز
شپز سكه هاي طال

سكه است 99تنها 
ميد به اين كار خاتم

روزي پادشاه در .ت
سعادت و شادي ديد
 همسر و بچه ام ر

اين آشپز هنوز
خ’: واب داد اگر مي
  .‘!!! چيست

آشپز پس از انجام
آ. و شوريده گشت

جب كرد كه چرا ت
سته و كوفته و ناام

علت را نمي دانست
ي صورتش برق س
تالش مي كنم تا

قربان، ا’:  گفت
نخست وزير جو‘؟؟

چ 99ميد كه گروه

آ . آشپز قرار دهند
س از شادي آشفته و

او تعج!!! سكه بود9
اما خس ر و رو كرد؛

وت
عـد
گـر
ـي
ست
ين

بود؛ اما خود نيز عل
ك آشپز شد كه روي
 آشپز هستم، اما ت

  ‘…هستم

ت وزير به پادشاه
چيست؟؟ 99گروه

 زودي خواهيد فهم

 در مقابل در خانه
تعجب شد و سپس

99 شمرد؛ ولي واقعاً
و حتي حياط را زير

و ثـرو دسـت آورد
ليـل صـبح روز بع

آشـپز ديگ !!!ده اند
پادشـاه نمـ !!!كـرد

نخس.  وزير پرسيد
چنـي 99ي گـروه

خود راضي نب دگي
 پادشاه متوجه يك
بان، من فقط يك
ضي و خوشحال ه

نخست. صحبت كرد
گ’: با تعجب پرسيد
به.  آشپز بگذاريد

سكه طال را 99با
اي طاليي ابتدا مت

بارها طالها را ش .
اتاق ها و .صدم كرد

كه طاليي ديگر بد
به همـين دل . كرد

ا وي را بيدار نكرد
 تـوان كـار مـي ك
 علت را از نخست

اعضـا !!!درآمـد  9

 كرد، باز هم از زند
به دنبال صدا،. نيد

قرب‘: شپز جواب داد
بدين سبب من راض

در اين مورد صوزير
پادشاه ب‘. ني است

 در مقابل در خانه

ن داد يك كيسه ب
با ديدن سكه ها. د

اهي رخ داده است
جستجوي سكه ص
ش كند تا يك سك

تا ديروقت كار. ند
ش انتقاد كردكه چرا

او فقط تا حد واند؛
شپز آورده است و
9ه عضويت گروه

  . . . نيستند

گ را حكومت مي
اي ترانه اي را شن

آش ‘شاد هستي؟
ب.  و پوشاك داريم

پادشاه با نخست و
ت كه مرد خوشبين

سكه طال 99ه با

 نخست وزير فرمان
 اتاق برد و باز كرد
شپز فكر كرد اشتبا
است و شروع به ج

سيار تالش از فردا ب
صد سكه طال برسان
 همسر و فرزندش

آواز هم نمي خو و
نين باليي برسر آش
 اين آشپز رسماً به
دارند اما راضي

كه يك كشور بزرگ
عبور مي كرد، صدا

چرا اينقدر ش’: د
دازه كافي خوراك

يدن سخن آشپز، پ
دد، نشانگر آن است

يك كيسه: م دهيد

ساس حرف هاي
عجب كيسه را به

آش سكه؟؟؟ 99 .رد
ك سكه ديگر كجا
د و تصميم گرفت
 چه زودتر به يكص
واب بيدار شد و از
ته خوشحال نبود و
 چرا اين كيسه چن

قربان، حاال’: ب داد
د دآنان زيا: ستند

پادشاهي ك
آشپزخانه ع
يدآشپز پرس

ايم و به اند

پس از شني
گروه نپيوند
كار را انجام

پادشاه بر اس
با تع .را ديد

آنها را شمر
كرد كه يك
شكسته شد
خود را هر
ديرتر از خو
مانند گذشت
دانست كه
وزير جواب
افرادي هس
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