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  :مدیریت در اسالم

  تعریف مدیریت

  : صاحب نظران تعاریف بسیاري براي مدیریت ارائه نموده اند؛ از جمله

مــدیریت، مجموعــه اي از فعالیــت هــا شــامل برنامــه ریــزي، تصــمیم گیــري، ســازمان دهــی، رهبــري و 

دســتیابی بــه مقاصــد ســازمان بــه بــا هــدف ) انســانی، مــالی، فیزیکــی و اطالعــات(کنتــرل منــابع ســازمان 

  .شیوه کارا و اثر بخش است

  تعریف مدیریت اسالمی

مجموعــه اي نظــام منــد از : در تعبیــري دقیــق تــر مــی تــوان مــدیریت اســالمی را چنــین تعریــف کــرد

باورهــا، ارزش هــا و رفتارهــاي اســالمی کــه چگــونگی بــه کــارگیري نیروهــاي انســانی و منــابع مــادي را در  

و امامــان ) ص(ایــن نظــام از کتــاب، ســنت پیــامبراکرم. اف ســازمانی مشــخص مــی ســازددســتیابی بــه اهــد

  .و عقل استنباط می شود) ع(معصوم

  .وحی، فطرت، قلب، عقل و حس: از دیدگاه اسالم منابع شناخت عبارت اند از

  :روش هاي شناخت نیز عبارت اند از

ــل؛   . 1 ــر عق ــی ب ــان مبتن ــا بره ــتداللی ی ــر . 2روش اس ــی ب ــه  روش تجرب ــه؛ البت ــس و تجرب ــاس ح اس

تجربــه و حــس بــدون ادراك عقــل نــاقص انــد؛ زیــرا شــمول نتــایج آزمــون هــاي تجربــی در گــروآن بــوده،   

روش شــهودي یــا تجربــه درونــی .3بــدون ادراکــات عقلــی نمــی تــوان نتــایج آزمــون تجربــی را تعمــیم داد؛ 

  .تاب و سنت استروش شرعی یا وحیانی که منبع آن ک. 4حاصل تهذیب نفس و سلوك نفسانی؛ 

  برخی تأثیرات انسان شناسی بر مدیریت

با توجه به کرامت ذاتی انسـان هـا، اسـتفاده شـایع از کنتـرل و نظـارت هـاي شـدید، غیـر منطقـی            .1

بوده، به منظور حفظ کرامت انسـانی توجـه بـه زیـر دسـتان و مشـارکت دادن آنهـا در تصـمیم گیـري هـا و           

  ریزي ها ضرورت دارد؛استفاده از توان فکري آنان در برنامه 

بــه دلیــل وجــود عنصــر اختیــار در انســان و نیــز آزادي خــواهی او، اســتفاده از شــیوه هــاي آمرانــه   .2

 محض و استبدادي با دیکتاتور، مآبانه، مطابق فطرت انسانی نیست؛

بــا توجــه بــه ویژگــی کنجکــاوي و حقیقــت جــویی انســان، انتظــار اطاعــت محــض و بــی چــون و    .3

 ان، بدون تبیین و توجیه فرامین و دستورها، معقول و شایسته نخواهد بود؛چراي کارکنان در سازم

موجــب تنفــر از . فطــرت تنفــر از نقــص کــه روي دیگــر ســکه فطــرت کمــال طلبــی انســان اســت   .4

ظلم و بی عدالتی در وجـود انسـان اسـت؛ از ایـن رو، هـر گونـه ظلـم، بـی عـدالتی و تبعـیض درسـازمان بـا             

اعمــال آن از ســوي مــدیران موجــب بــی انگیزگــی کارکنــان و در نهایــت،  فطــرت انســانی ناســازگار بــوده، 

 ضرر رساندن به سازمان خواهد بود؛
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انسان به منزله عصـاره هسـتی و موجـود شـریف و کریمـی کـه عـالم هسـتی بـراي تکامـل و بـروز             .5

ــده شــده ات    ــدي آفری ــعادت اب ــه س ــتیابی ب ــت دس ــتعدادهاي او در جه ــزاري در دســت  . اس ــد اب ــی توان نم

 .ه داران براي افزایش سود آوري باشدسرمای

با توجه به دو ساحت مـادي و معنـوي وجـود انسـان تمـام تئـوري هـاي مبتنـی بـر دیـدگاه صـرفا             .6

 .مادي، مانند نظریه هاي انگیزشی، زیر سوال می روند

موارد مزبور یقینا همه تـأثیرات انسـان شناسـی بـر مـدیریت نیسـتند، از ایـن رو در تحلیـل هـر یـک از           

نکتـه مهـم آنکـه، محقـق بـه طـور مسـتمر        . مدیریت، به تناسب موارد دیگري نیز بیـان خواهـد شـد    وظایف

میــان مبــانی و مســائل مــدیریت ، در رفــت وامــد اســت و در مســائل مــدیریت، مبــانی آن را نیــز جســتجو   

  .می کند

نکتــه در خــور توجــه اینکــه مبــانی معرفــت شناســی علــوم انســانی بــه ویــژه مبــانی مــدیریت، عمــدتا   

محدود به حـس و تجربـه بـوده، بـدون توجـه بـه بعـد روحـانی وجـود انسـان، یـا بـا ارائـه تفسـیري کـامال                

ــانی انســان شــناختی     ــا، و در مب ــالم دنی ــاده و ع ــان را در م ــانی هســتی شــناختی جه ــادي از روح، در مب م

  .انسان را در ارگانیسم مادي عصبی منحصر می کنند

ــایی اجــراي کارهــاي درســت، و   ــی توان ــ«یعن ــا » اراییک ــایی اجــراي درســت کاره ــی توان ــن دو . یعن ای

معیار نظیـر دو رکـن اصـلی برنامـه ریـزي انـد، زیـرا، همـان گونـه کـه در تعریـف برنامـه ریـزي بیـان شـد                

تعیـین اهـداف درسـت، و سـپس انتخـاب راه هـاي درسـت و مناسـب بـراي          : برنامه ریـزي عبـارت اسـت از    

  .دستیابی به آن اهداف

  فواید برنامه ریزي 

  کاهش میزان خطاپذیري

  :در این باره می فرماید) ع(حضرت علی

التدبیر قبل العمل یومن العشار؛ برنامـه ریـزي قبـل از هـر کـاري، باعـث در امـان مانـدن از لغـزش مـی           

  .شود

  :استفاده بهینه از منابع و امکانات

  :این حقیقت را این گونه بیان نموده اند) ع(حضرت علی

ر صـورتی کـه برنامـه ریـزي خـوبی وجـود داشـته باشـد، هـیچ گونـه فقـر و            ال فقر مع حسـن تـدبیر؛ د  

  .کمبود امکاناتی وجود نخواهد داشت
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  :در این باره می فرماید) ع(امیر المومنین علی

حسن التدبیر مع الکفاف اکفـی مـن الکثیـر مـع االسـراف؛ برنامـه ریـزي خـوب بـه همـراه امکانـات بـه             

  .زیاد به همراه اسراف است مقدار نیاز، کار سازتر از امکانات

  :در یکی از بیانات نورانی خود، می فرماید) ع(امیر المومنان ، علی

التلطــف فــی الحیلــه اجــدي مــن الوســیله؛ ظرافــت و دقــت در برنامــه ریــزي ، بهتــر از امکانــات و ابــراز 

  .است

  ایمنی از ندامت و پشیمانی 

از کـار، تـو را از پشـیمانی در امـان نگـه مـی        التدبیر قبل العمل یومنک مـن النـدم؛ برنامـه ریـزي قبـل     

  .دارد

  :برنامه ریزي جامع در قرآن

برنامــه ریــزي جــامع یــا راهبــردي کــه سراســر ســازمان را تحــت پوشــش قــرار مــی دهــد نــوعی تفکــر  

چنــین نگرشــی ، رشــد و توســعه ســازمان را آســان . درونگــر و جــامع بــین، بــراي ســازمان ایجــاد مــی کنــد

  .ط نجات می دهدنموده ، آن را از سقو

یکی از نمونه هاي بـارز برنامـه ریـزي جـامع و راهبـردي در متـون اسـالمی، برنامـه ریـزي پـانزده سـاله            

است که در قرآن کـریم بـه آن اشـاره شـده اسـت، قصـه اي کـه برنامـه ریـزي راهبـردي           ) ع(حضرت یوسف

  :در متن آن، خودنمایی می کند

ي تعبیــر خــواب خــود، اطرافیــان را حاضــر کــرد و  پادشــاه مصــر، خــوابی آشــفته دیــد؛ سراســیمه بــرا 

  :چنین گفت

من در خواب دیدم که هفت گاو الغر بـه هفـت گـاو چـاق حملـه کـرده و آنهـا را خوردنـد و نیـز هفـت           

  .خوشه خشکیده به دور هفت خوشه سبز پیچیده و آنها را از میان بردند

  :تفاوت برنامه ریزي جامع با برنامه ریزي عملیاتی

  :ي جامع و عملیاتی تفاوت هایی با هم دارند که مهم ترین آنها عبارتند ازبرنامه ریز

برنامــه ریــزي جــامع و راهبــردي در ســطوح عــالی ســازمان انجــام مــی شــود، در حــالی کــه برنامــه  .1

  .ریزي عملیاتی در سطوح میانی و پایین سازمان انجام می شود

حـالی کـه برنامـه ریـزي عملیـاتی       تأکید برنامه ریـزي جـامع و راهبـردي بـر اثـر بخشـی اسـت، در        .2

به منظور افزایش کارایی و بازدهی انجـام مـی شـود، در اثـر بخشـی تعیـین و انتخـاب هـدف هـاي اصـلی و           

مهـم مـد نظـر اسـت، امـا در برنامـه ریـزي عملیــاتی، هـدف دسـتیابی بـه اهـداف تعیـین شـده بـا حــداقل               

نامـه ریـزي جـامع بـا هـدف اثـر بخشـی ،        بـه عبـارت دیگـر ، در بر   . هزینه و زمان و حـداکثر بـازدهی اسـت   
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سعی بر این است که هـدف هـاي صـحیح انتخـاب و کارهـاي درسـت و منطقـی انجـام شـود، در حـالی کـه            

 .در برنامه ریزي عملیاتی با هدف کارایی ، تالش بر اجراي درست کارهاست

 دید برنامه ریزي جامع، بلند مدت و دید برنامه ریزي عملیاتی کوتاه مدت است؛  .3

ربرنامــه ریــزي عملیــاتی، تنهــا منــابع و امکانــات موجــود ســازمان در نظــر گرفتــه مــی شــود، در   د .4

 حالی که در برنامه ریزي جامع، امکانت بالقوه و آتی سازمان نیز مد نظر قرار می گیرند، 

 .برنامه ریزي عملیاتی در مقایسه با برنامه ریزي جامع، مخاطره کمتري در پی دارد .5

داشـت کـه ایـن دو نـوع برنامـه ریـزي، در مرحلـه عمـل و اجـرا از یکـدیگر تفکیـک             البته بایـد در نظـر  

و مرزبنــدي دقیــق بــین آنهــا عمــال میســر نیســت، زیــرا اهــداف و خطــوط کلــی تعیــین شــده در . ناپذیرنــد

پـس ایـن دو برنامـه ریـزي، در عمـل بـا هـم        . برنامه ریزي جامع، در برنامه ریزي عملیـاتی اجـرا مـی شـوند    

  .ایی ناپذیرندپیوسته و جد

  عوامل معنوي و توفیق در برنامه

  توکل

اعتمــاد بــر خداونــد در تمــام کارهــا و : توکــل بــه منزلــه یکــی از عوامــل مهــم معنــوي، عبــارت اســت از

  .تکیه بر اراده او

  دعا

دعـا نیــز از عوامــل معنـوي تأثیرگــذاري اســت کـه در جلــوگیري از بحرانــی شـدن برنامــه و خالصــی از     

  .ایفا می کندبن بست نقش مهمی 

  عوامل معنوي و شکست برنامه

  .یکی از نمونه هاي عملی این مسئله، جریان اصحاب فیل است

  .جریان حمله آمریکا به ایران یکی دیگر از نمونه هاي تأثیر عوامل معنوي است

  :تعریف تصمیم گیري

  .تصمیم گیري یک انتخاب از میان راه حل هاي روند کار است

ــا جــایی کــه بعضــی از پژوهشــگران و  : یت اهمیــت و جایگــاه ویــژه اي داردتصــمیم گیــري  در مــدیر ت

صاحب نظـران برجسـته، مـدیریت و تصـمیم گیـري را هـم معنـی و متـرادف دانسـته، معتقدنـد ، مـدیریت            

  .چیزي جز تصمیم گیري نیست

  فرایند تصمیم گیري 

  )شناخت مشکل ، نیاز و فرصت( بررسی و درك مسئله: مرحله اول
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  اي یافتن مشکلجستجو بر

  یافتن و ارائه راه حل ها: مرحله دوم

  ارزیابی راه حل ها و انتخاب بهترین راه حل : مرحله سوم

  اجرا و بازنگري : مرحله چهارم

  آثار و فواید مشورت

  بهره برداري از درخشش افکار دیگران

  پیشگیري از اضمحالل

  شناسایی خطاها

  دستیابی به راهکار مناسب

  انیپیشگیري از پشیم

  :مشورت فواید سازمانی دیگري نیز دارد که برخی از آنها عبارتند از

  شخصیت دادن به افراد و رشد استعدادهاي آنان؛ .1

شراکت افراددر موفقیت بـه دسـت آمـده در صـورت نتیجـه بخـش بـودن تصـمیم مشـورتی و عـدم            .2

 .حسادت نسبت به مدیر

 مشورت،سرزنش و مالمت کمتر مدیر در صورت شکست برنامه حاصل از .3

 .افزایش چشم گیر دوستی و عالقه افراد به مدیر و پیشرفت سازمان .4

  صفات و ویژگی هاي مشاوران 

  خداترس بودن

  خردمند بودن

  با تجربه بودن

  بخیل نبودن

  ترسو نبودن

  حریص نبودن

  دروغگو نبودن

  محدودیت هاي تصمیم گیري

بــراي مثــال هنگــامی کــه . در منــابع اســالمی تصــمیم گیــري در شــرایط غیــر عــادي منــع شــده اســت

شخص حالت تمرکز ندارد نبایـد مبـادرت بـه تصـمیم گیـري نمایـد، زیـرا تصـمیم در چنـین صـورتی فاقـد            

چــرا کــه در تنگنــاي مشــکالت گونــاگون یــا نــاراحتی . پختگــی الزم بــوده، خطــاي آن آشــکار خواهــد شــد
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ــا و لغــ        ــال خط ــن رو، احتم ــت؛ از ای ــتی داش ــاب درس ــوان انتخ ــی ت ــمانی نم ــاي جس ــین ه زش در چن

  :می فرماید) ع(تصمیماتی افزایش می یابد حضرت علی 

  .ال رأي لحاقن و ال حاقب؛ براي کسی که در فشار و تنگناست رأي و اندیشه اي نیست

زیــرا تصــمیم در . همچنــین کســی کــه در حالــت خشــم و غضــب اســت نبایــد تصــمیم گیــري نمایــد  

نیـز چـاره اي جـز تصـمیم گیـري درشـرایط        البتـه گـاهی  . چنین حـاالتی، موجـب پیشـیمانی خواهـد شـد     

  .حاد نیست که در این صورت باید به حداقل تصمیم بسنده نمود

یکی از محدودیت هـاي تصـمیم گیـري عـدم قابلیـت اجـراي آن اسـت، تصـمیم اجـرا نشـدنی معقـول            

  :نیست، امیرالمومنین در این باره می فرماید

  .می شود رأي و نظري نیستال ردي لمن ال یطاع؛ براي کسی که از او اطاعت ن

در جایی کـه دیگـران از شخصـی، حـرف شـنوي و اطاعـت ندارنـد، اتخـاذ تصـمیم بیهـوده اسـت، زیـرا             

  .قابلیت اجرا نداشته، سبب سبک شدن رأي و نظر شخص می شود

  تعریف سازمان دهی

 سـازمان دهــی را مـی تــوان فراگــردي دانسـت کــه طـی آن، بــا تقســیم کـار میــان افـراد و گــروه هــاي      

  .کاري و ایجاد هماهنگی میان آنها، براي کسب اهداف تالش می شود

  :اهمیت تقسیم کار

با تقسیم کار و وظایف توسـط مـدیر و تعیـین نقـش هـر یـک از اعضـا، ضـمن برطـرف شـدن ابهـام در            

نقش و وظیفه هر یک از افراد، از تـداخل کارهـا و واگـذاري مسـئولیت هـا بـه یکـدیگر کاسـته شـده زمینـه           

  .و مسئولیت خواهی از افراد فراهم می گردد ارزیابی

و اجعــل لکــل انســان مــن خــدمک عمــال تاخــذه بــه فانــه  :در ایــن بــاره مــی فرمایــد) ع(حضــرت علــی

تعیــین کــن تــا او را ) نقشــی(احــري اال یتواکلــوا فــی خــدمتک ؛ بــراي هــر یــک از کارکنــان خــویش کــاري

مناسـب تـر اسـت، تـا اینکـه کارهایـت را بـه         نسبت به همان کار مواخـذه کنـی؛ زیـرا ایـن روش سـزاوارتر و     

  .یکدیگر وانگذارند

  ضرورت تفویض اختیار بر اساس امتحان

در یــک نظــام و ســازمان کــارا، اســاس ســپردن مســئولیت، شــناخت  توانــایی افــراد بــر اســاس امتحــان 

 واگـذاري مسـئولیت بـه   . آنهاست، زیرا گـوهر توانـایی انسـان هـا در معرکـه آزمـون هـا مشـخص مـی شـود          

افراد، بـدون آزمـودن و مشـخص شـدن میـزان توانـایی هایشـان بـه منزلـه تبـاه کـردن افـراد در مسـئولیت              

اعتمــاد و اطمینــان بــه افــراد بــدون امتحــان و ســنجیدن آنهــا ازویژگــی هــاي یــک مــدیر نــاتوان و . هاســت

  :در این باره می فرماید) ع(ضعیف است، امیر المومنین
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اطمینــان بــه هــر کــس پــیش از آزمــایش و امتحــان او : لــه عجــز الطمانیــه الــی کــل احــدقبل االختیــار

  .دلیل عجز و ناتوانی است

  لزوم نظارت و کنترل پس از تفویض اختیار

ــر اســاس     ــري در حیطــه مسئولیتشــان ب ــدرت تصــمیم گی ــذاري ق ــارگزاران و واگ ــزینش ک ــت در گ دق

ــان، گــام نخســت در اداره صــحیح امــور اســت، ولــی در کنــار آن بایــد   نظــارت و مراقبتــی دائــم امتحــان آن

  .بررفتار و عملکرد کارگزاران وجود داشته باشد

  :می فرمود) ع(شنیدم حضرت رضا: روایت شده است که گفت» ریان بن صلت«از 

هــر گــاه : کــان رســول اهللا اذا وجــه جیشــا فــامهم امیــر بعــث معــه مــن ثقاتــه مــن یتجســس لــه خبــره

فرمانـدهی، آنهـا را رهبـري مـی کـرد، برخـی از        سـپاهی رابـراي مأموریـت مـی فرسـتاد و     ) ص(رسول خـدا 

بـر او مـی گماشـت تـا رفتـارش را زیـر نظـر گرفتـه، بـراي پیـامبر           ) مخفیانـه (افراد موثـق و مـورد اعتمـاد را   

  .گزارش کند

  :انتخاب معاون شایسته

ــراي مــدیران ارشــد در اجــراي مأموریــت هــاي ســازمان     ــاونی شایســته، دلگرمــی خــوبی ب داشــتن مع

شایسـته و کـاردان مـی تواننـد تکیـه گـاه مناسـبی بـراي مـدیران در اجـراي صـحیح کارهـا             معاونـان  . است

  :می فرماید) ص(بوده، مددکار آنان در به انجام رساندن بهتر کارها باشند، پیامبر گرامی اسالم

ونـد  اذا اراد اهللا باالمیر خیـرا جعـل لـه وزیـر صـدق، ان نسـی ذکـره و ان ذکـرا عانـه؛ هنگـامی کـه خدا           

نیکـی و خیـر بخواهـد، بـراي او و وزیـر و همکـار بـا صـداقتی قـرار مـی دهـد کـه             ) و مـدیر ( براي فرمـانروا  

  . اگر چیزي را فراموش کرده به یادش آورد و اگر به یاد آورد در انجام آن یاري اش نماید

ــی    ــرت موس ــاي حض ــرین تقاض ــته، آخ ــار شایس ــاون و همک ــتن مع ــت  ) ع(داش ــال جه ــد متع از خداون

  :مدیریت و رهبري قوم خود است، از این رو، از خداوند چنین درخواست کرد تصدي

و اشـرکه فـی امـري؛ وزیـري از خانـدانم      *اشـدد بـه ازري  * هـارون اخـی  * واجعل لی وزیـرا مـن اهلـی   

ــن  ــین ک ــرایم مع ــی! [ب ــن    ] یعن ــار م ــا و او را در ک ــم نم ــه وســیله او پشــتم را محک ــارون را ، و ب ــرادرم ه ب

  .شریک گردان

  رهبري تعریف

ــد » گــریفین«و » مورهــد« ــز در تعریــف رهبــري معتقدن ــوان یــک فراینــد، عبــارت  «:نی ــه عن ــري ب رهب

است از قدرت استفاده از نفوذ بـدون اجبـار، بـراي هـدایت و هماهنـگ کـردن فعالیـت هـاي اعضـاي گـروه،           

  .»به منظور دستیابی به هدف
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  تئوري هاي اقتضایی رهبري

انـد کـه بـراي عوامـل مـوقعیتی ارزش ویـژه اي قائـل بـوده، مـی          تئوري هـاي اقتضـایی، تئـوري هـایی     

ــر بخشــی و موفقیــت رهبــري را شناســایی، و     ــأثیر گــذار در اث کوشــند شــرایط و عوامــل مهــم مــوقعیتی ت

فــرض اصــلی ایــن تئــوري هــا بــر ایــن اســت کــه شــرایط و وضــعیت هــاي مختلــف، تعیــین . تعیــین کننــد

ــن     ــد؛ از ای ــري ان ــاوت رهب ــاي متف ــیوه ه ــده ش ــر    کنن ــی متغی ــري ، بررس ــد رهب ــین فراین ــراي تبی رو، ب

  .به منزله عاملی تعیین کننده، ضرورت دارد» شرایط«

  .چهار سبک رهبري در نظریه دوره زندگی به شرح زیر توصیف شده اند

  ).وظیفه مدار قوي و رابطه مدار ضعیف(سبک رهبري آمرانه .1

 ).وظیفه مدار قوي و رابطه مدار قوي( سبک رهبري اقناعی .2

 )وظیفه مدار ضعیف و رابطه مدار قوي( بک رهبري مشارکتیس .3

 ).وظیفه مدار ضعیف و رابطه مدار ضعیف( سبک رهبري با تفویض اختیار به مرئوسان .4

  رهبري خدمتگزار

ــدرن      ــاي م ــوري پردازه ــان تئ ــدمتگزار را در می ــري خ ــوم رهب ــف مفه ــرین لی ــرت گ ــار راب نخســتین ب

  .مدیریت بیان نمود

  .خدمت باید محرك و انگیزه اولیه باشددر رهبري خدمتگزار، 

  رهبري تحول گرا

رهبـر تحـول گـرا    . به طور خالصـه، رهبـري تحـول گـرا بـر پیـروان خـود اثـر بسـیار قـوي مـی گـذارد            

چشم اندازي را بـه شـیوه اي جـذاب و روشـن شـکل مـی دهـد و چگـونگی رسـیدن بـه آن چشـم انـداز را             

  .عمل کرده، آن را به زیر دستان نیز منتقل می کند و با اعتماد به نفس و خوش بینی. بیان می کند

  )ع(سیره عملی معصومان

ــن ــران دی ــی  ) ع(رهب ــان حضــرت عل ــر مومن ــژه امی ــه وی ــه   ) ع(ب ــد ب ــفارش اکی ــر توصــیه و س ــزون ب اف

ــان و      ــاي بیجــاي نزدیک ــی ه ــاز طلب ــاده خــواهی و امتی ــه زی ــایی ب ــی اعتن ــارگزاران خــود در خصــوص ب ک

کــه موجــب ایجــاد توقعــات و انتظــارات نابجــا در خــواص و اطرافیــان شــود، اطرافیــان و اجتنــاب از رفتــاري 

  .خود نیز، نسبت به اطرافیان و نزدیکان خویش این گونه بودند

  :به ایشان عرض کرد) ع(عبداهللا بن جعفر بن ابی طالب داماد حضرت علی

وگند، دســتور بدهیـد کــه بــه مــن کمـک شــود یــا خرجــی داده شـود، بــه خــدا ســ   ! یـا امیــر المــومنین 

  .چیزي ندارم مگر آنکه مرکب خویش را بفروشم

  :فرمود) ع(حضرت علی

  .نه به خدا سوگند ، چیزي براي تو ندارم مگر اینکه بخواهی عمویت دزدي کند و به تو بدهد
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کــه در زمــان خالفــت آن حضــرت بــه شــدت فقیــر و تنگدســت شــده ) ع (عقیــل، بــرادر حضــرت علــی

حضـرت در یکـی از خطبـه هـاي خـود، جریـان را       . ري گنـدم کـرد  بود، خـدمت امـام آمـد و تقاضـاي مقـدا     

  :این گونه نقل می کند

من به او گوش دادم، خیال کرد کـه مـن دیـنم را بـه او مـی فروشـم و بـه دلخـواه او قـدم بـر مـی دارد            

ــم   ــی کش ــت م ــویش دس ــم خ ــیاري او  !( و از راه و رس ــداري و هش ــراي بی ــن ب ــا م ــش  ) ام ــی را در آت اهن

  .به بدنش نزدیک ساختم تا با حرارت آن عبرت گیرد گداختم، سپس آن را

، گردنبنــدي از بیــت المــال بــه امانــت گرفــت و ضــمانت کــرد در ) ع(دختــر امیرمومنــان حضــرت علــی

وقتــی حضــرت از ایــن کــار بــاخبر شــد، بــه شــدت . صــورتی کــه خســارتی بــه آن وارد شــود، جبــران کنــد

  .ناراحت شد و با آن برخورد کرد

  موانع ارتباطات

  تالل محیطی اخ

اختالل محیطی به آن دسته از عوامـل مـزاحم بیرونـی اطـالق مـی گـردد کـه مـانع دریافـت پیـام مـی            

  .شوند

  :اختالل معنایی

ــانی    گــاهی معــانی کلمــات باعــث اخــتالل در فراینــد ارتبــاط مــی شــود، ماننــد وقتــی کــه افــراد از زب

یــا در کشــور دیگرقابــل فهــم  اســتفاده کننــد کــه فقــط بــراي گروهــی خــاص، یــا در بخشــی از یــک کشــور

  .است و یا در تخصص و حرفه اي خاص با آن تکلم می کنند

  :اختالل ادراکی

ــرار داده  : ادراك کلیشــه اي انســان از پدیــده هــا .1 ــده هــا در طبقــاتی ق ــدین معنــا کــه گــاهی پدی ب

مــثال بیشــتر مــردم حســابداران را کارکنــانی دقیــق و محتــاط، یــا  : شــده، همــه یکســان تلقــی مــی شــوند 

ایـن برداشـت، موجـب مـی شـود، پیـام دریافـت شـده         . مدیران را افرادي خشک و خشـن فـرض مـی کننـد    

  .از این افراد، تحت تأثیر خصوصیات تعمیم داده شده از آنان به درستی درك نشود

، گـاهی ادراك یـک خصوصـیت ، سـایر خصوصـیت هـا را تحـت الشـعاع قـرار داده،          » خطاي هالـه « .2

مـی گوینـد، مـثال ممکـن اسـت تعمـیم دادن       » خطـاي هالـه اي  «کـه بـه آن    انسان را دچار خطا مـی کنـد  

بــد خــط بــودن فــرد بــه عنــوان یــک خصوصــیت منفــی بــه ســایر خصوصــیات او موجــب ارزیــابی منفــی از 

 .سایر جهات و خصوصیاتش شود به چنین خطایی خطاي هاله اي گویند

  متانت پیام

بـدل مـی شـود، بایـد از هـر گونـه تنـدزبانی یـا          پیام هایی که در سـازمان، بـین مـدیر و کارکنـان رد و    

  .بدزبانی عادي باشد
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  اتقان پیام

اتقان یکی از ویژگـی هـاي پیـام مطلـوب اسـت، مطلـب بـی سـند و بـی پایـه و اسـاس و متزلزلـی کـه              

  .قابل اتکا نباشد فاقد اتقان است

  :تملق و چاپلوسی

تباطــات باشــد، زیــرا، خــوب جلــوه چاپلوســی و تملــق نیــز مــی توانــد بــه منزلــه یکــی از موانــع مهــم ار

ــا هــر انگیــزه دیگــر، ممکــن اســت موجــب اخــذ     ــه انگیــزه خــوش خــدمتی ی ــار ب دادن گــزارش هــا و اخب

از ایــن رو، مــدیران بایــد بــراي پرهیــز از ایجــاد . تصــمیمات خطرســاز و بحــران آفــرین بــراي ســازمان باشــد

  .چنین حالتی، با چاپلوسی و خوش خدمتی زیر دستان مقابله نمایند

بیــانگر ایـن واقعیـت اســت کـه ایشــان، شـدیدا بـا ایــن پدیـده زشــت       ) ع(سـیره و گفتـار حضــرت علـی   

ایشـان اصـحاب و دوسـتانش را از سـتایش و بـه کـار بـردن القـاب و عنـاوین خاصـی، و           . مبارزه مـی کردنـد  

  :عدم ابراز نواقص کارها، به شدت نهی می کرد و می فرمود

آن گونـه کـه   : و ال تتحفظـوا منـی بمـا یـتحفظ بـه عنـد اهـل البـادره        فال تکلمونی بما تکلم به الجبابره، 

سـخن مـی گوینـد، بـا مـن سـخن مگوییـد، و آنچـه را از         ) بـراي خـوش آمـد آنهـا    ( با زمامداران گـردنکش  

  .خودداري و پنهان می کنید، از من پنهان نکنید) و جباران( افراد خشمگین

ان و سـتمگران مواجـه مـی شـوند بـا مالحظـه       کراهت داشت که مـردم، آن سـان کـه بـا جبـار     ) ع(علی

حضـرت دوسـت نداشـت مـردم آن اصـطالحات و الفـاظی کـه مقابـل         . کاري و ریاکارانه بـا او سـخن بگوینـد   

دربــاره او بــه کــار برنــد، در . زمامــداران ظــالم بــه کــار مــی برنــد و خودشــان را کوچــک و ذلیــل مــی کننــد

شـوند، بـه جـاي تعارفـات و مـداحی هـا، نقـص هـا و         مقابل، دوست داشت وقتـی مـردم بـا او روبـه رو مـی      

  .عیب هاي دستگاه حکومت را که به نظرشان می رسد، با کمال صراحت و رودر رو به او بگویند

  نظریه سلسله مراتب نیازها

آن » آبرهـام مـازلو  «کـه  . یکی از مشهورترین نظریـه هـاي انگیزشـی، نظریـه سلسـله مراتـب نیازهاسـت       

اسـاس فـرض خـود را بـر ایـن گذاشـت کـه در هـر انسـانی، پـنج طبقـه نیـاز وجـود               او. را ارائه کرده اسـت 

  :دارد، این نیازها عبارت اند از

  فیزیولوژیکی، شامل گرسنگی، تشنگی، پناهگاه و سایر نیازهاي فیزیکی؛ .1

 .ایمنی، شامل امنیت و محفوظ ماندن دربرابر خطرات فیزیکی وعاطفی .2

 وستی؛اجتماعی ، شامل عاطفه، تعلق خاطر ود .3

درونـی و بیرونـی؛ احتـرام درونـی شـامل حرمـت نفـس،        : احترام، که به دو بخش تقسـیم مـی شـود    .4

 .خودمختاري و پیشرفت، و احترام برونی شامل پایگاه ، مقام، شهرت و جلب توجه است
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خودشکوفایی؛ در این نیاز شـخص مـی کوشـد تـا همـان چیزهـایی کـه فـرد، اسـتعداد رسـیدن بـه             .5

 .علیت برساند؛ یعنی به خودشکوفایی نائل آیدآنها را دارد، به ف

  :نظریه نیازهاي سه گانه

نیـاز بـه کسـب    . 2نیـاز بـه کسـب موفقیـت؛     . 1: نیازهـاي سـه گانـه زیـر را مطـرح کـرد      » مک کللنـد «

  .نیاز به ایجاد ارتباط با دیگران. 3قدرت؛ 

  :توصیه هایی براي انگیزش کارکنان

فـراد، بکوشـید آنهـا را از سـطح انگیـزه هـاي مـادي بـه انگیـزه          با ایجاد و تقویـت باورهـاي دینـی در ا   .1

  .هاي تلفیقی و الهی ارتقا دهید

ــی عــدالتی    . 2 ــه اي طراحــی و مــدیریت کنیــد کــه کارکنــان ، احــاس تبعــیض و ب ــه گون ســازمان را ب

  نکنند،

  با شناخت افراد و سطح نیازهاي آنها، براي تأمین نیازها اقدام نمایید؛. 3

  جذاب، روشن و عملی را براي کارکنان ترسیم کنید؛اهداف واال، . 4

  از توجه به افراد و تشویق و تمجید کارکنان شایسته غافل نشوید؛. 5

  .شغل ها را به گونه اي طراحی کنید که با روحیات و نیازهاي کارکنان تناسب داشته باشد. 6

  خالصه مبحث کنترل و نظارت

ــه  نحــوه تحقــق اهــداف و انجــام عملیــات آگــاه شــده،   مــدیران از طریــق کنتــرل و نظــارت ، نســبت ب

تـا در صـورت وجـود هـر گونـه انحـراف از اهـداف و برنامـه هـا و تخطـی           . قدرت پیگیري پیدا خواهنـد کـرد  

هـیچ سـازمانی بـدون داشـتن یـک سیسـتم دقیـق و جـامع         . از اجراي عملیات، بتواننـدآنها را اصـالح کننـد   

کانـات خـود بـه درسـتی اسـتفاده کنـد و در تحقـق هـدف هـاي          نظارت و کنترل، نمـی توانـد از منـابع و ام   

  .خود موفق باشد 

در یک تقسیم بنـدي کلـی، مـی تـوان نظـام کنتـرل و نظـارت اسـالمی را بـا ایـن گونـه تقسـیم بنـدي              

  :کرد

  ؛)خود کنترلی( درونی .1

 .بیرونی  .2

  :نظارت بیرونی ، نیز بر دو قسم است

  )از منکرامر به معروف و نهی ( نظارت عمومی و همگانی .1

 .نظارت و کنترل سازمانی .2

  :نظارت سازمانی را نیز می توان به دو صورت انجام داد

  آشکار و رسمی؛ .1
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 .مخفی و پنهانی .2

توصــیه هــا و ســفارش هــا، بــه معنــاي افــراط و زیــاده روي در کنتــرل و نظــارت و ســختگیري بــیش از 

تـالش بـراي اجـراي صـحیح و     بلکـه بـه معنـاي دقـت فـراوان در ایـن مسـئله و        . حد در این مسـئله نیسـت  

درســت آن اســت؛ زیــرا افــراط و زیــاده روي در نظــارت بــه روحیــه اســتقالل طلبــی و آزادي خــواهی افــراد  

البتـه کنتـرل و   . ضربه مـی زنـد و باعـث مقاومـت کارکنـان سـازمان دربرابـر کنتـرل و نظـارت خواهـد شـد           

قــاط قــوت بــه منظــور تشــویق نظــارت تنهــا بــراي یــافتن ضــعف هــا و کمبودهــا نبــوده، بلکــه جســتجوي ن

  .کارکنان سخت کوش و دقیق نیز، مد نظر است

و » موجودهـا «را بـا  » مطلـوب هـا  «، » هسـت هـا  «رابـا  » بایـدها «نظارت و کنتـرل فراینـدي اسـت کـه     

کنتـرل ممکـن اسـت بـر برنامـه و یـا بـر عملکـرد         . مقایسـه مـی کنـد   » عملکردهـا «را بـا  » پیش بینی هـا «

  :عبارت است از فرایند کنترل. افراد باشد

  تعیین استانداردها و معیارها با توجه به هدف هاي از پیش تعیین شده؛) الف

  جمع آوري و تنظیم اطالعات، اندازه گیري عملکرد و عملیات اجرا شده و در حال اجرا؛) ب

  مقایسه و تطبیق اطالعات به دست آمده با استانداردهاي ازپیش تعیین شده؛) ج

  .دامات اصالحیپیگیري و انجام اق)د

کیفیــت  و دقــت، بــه موقــع و بــه هنگــام : ویژگــی هــاي اطالعــات مطلــوب و اثــر بخــش عبــارت انــد از

  .بودن، متناسب بودن، مرتبط بودن اطالعات

  :ویژگی هاي نظارت و کنترل موثر عبارت اند از

  دقت؛ .1

 مبتنی بر اهداف سازمان بودن؛ .2

 تأکید بر نقاط راهبردي؛ .3

 به موقع بودن؛ .4

 یري؛انعطاف پذ .5

 مقرون به صرفه بودن؛ .6

 تناسب؛ .7

 .مقبولیت .8

  :پرسش ها

  کنترل در سازمان از چه اهمیتی برخوردار است؟ .1

 .کنترل را تعریف نمایید .2

 .مراحل فرایند نظارت و کنترل را نام برده یکی را به دلخواه تشریح کنید .3
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 .انواع نظارت و کنترل در منابع اسالمی را نام ببرید .4

 ب کدام اند؟ویژگی هاي اطالعات مطلو .5

 .ویژگی هاي کنترل و نظارت موثر چیست؟ یکی را به دلخواه توضیح دهید .6

  ویژگی هاي ناظران و بازرسان

  .خداترسی، دینداري، حق گویی، صداقت و راستگویی، امانتداري، وفاداري، تواضع و فروتنی

  اهمیت و ضرورت خودکنترلی

مـی تـوان   . یسـه آن بـا نظـارت بیرونـی باشـد     شاید بهترین شیوه براي بیان ضـرورت خـود کنترلـی، مقا   

ادعا کرد در صـورت ایجـاد و تقویـت خـود کنترلـی، ایـن شـیوه، کـارکردي بـه مراتـب کارآمـدتر از نظـارت             

هاي خارجی خواهد داشت، زیـرا پـاره اي از نظـارت هـاي بیرونـی ، همـواره بـا دغدغـه اعتبـار و صـحت یـا            

از ایــن . دهاي رفــاقتی یــا کینــه توزانــه همــراه اســتشــایبه تأثیرپــذیري از غــرض هــاي شخصــی و زد و بنــ

رو، پیوســته مــی بایســت بــه صــورت سلســله اي بــر نــاظران و بازرســان نیــز نــاظران دیگــري گماشــت تــا   

مراقب صحت نظارت آنـان باشـند؛ در صـورتی کـه اگـر نـاظران، خـود، داراي عامـل کنتـرل درونـی باشـند،            

هش یافتـه، صـحت گـزارش هـاي آنـان ضـریب اطمینـان        این دغدغه و نگرانـی تـا میـزان قابـل تـوجهی کـا      

  .باالتري خواهد داشت

درآموزه هـاي اسـالمی، افـزون بـر تأکیـد بـر نظـارت و کنتـرل سـازمانی، بـر خـودکنترلی نیـز تأکیـد و              

  :در این باره می فرماید) ع(حضرت علی. توصیه شده است

  .ده اجعل من نفسک علی نفسک رقیبا؛ از خودت مراقبی بر خویشتن قرار

  :آثار و فواید خود کنترلی

  :برخی از فواید خودکتنرلی را می توان چنین برشمرد

  ارزان بودن هزینه خود کنترلی؛.1

  اصالح سریع اشتباهات و جبران آن؛. 2

  افزایش بهره وري؛. 3

  .گسترش قسط و عدالت اجتماعی. 4

  

 
 




