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 (فرماندهان برخوردیشیوه های )

یک فرمانده چه 

 برخوردهایی باید در 

 ؟تشکیالت داشته باشد
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ی ارهـاز وکاو سـ اه ی شـیوهارا، دندهای مدیریتی یک فرمابرخورد ه

یـن از ا ی فرینانقش ی ابـر و ان ازیر دستسـت کـه ا به خصوصی 

یـن از ا هـر یـکمجموعه گیرنـد. در ثر ا  اه و  شـیوه ارهـاز وکاسـ

و  ایدهـاذکـر ب ای مختلـف و بـایـاز زوا اتی ربرخورد تشکیالی اشـیوهه

 یـش تبییـن مـی گـردد.ایدهانب

 اب بـسـاسـت کـه متنایـن اسـت، اهمیـت ائـز اح اینجـانچـه درا

ی زیـر ازروش هـان و ، ... بعضـی اطـب، زمـامخیط امحیـط، شـر

شـد ازم نبیـی الارای کاراسـت داب مـی دهنـد و برخـی ممکـن اجـو

له بـه تجربـه اـیـن مسا تشـخیصشـند.اربایـی کمتـری برخـورداراکزا ایـ

نـد زمارد نیاز مـواری ابرمی گـردد و در بسـی ن عزیز اندهافرمی 

 ن عرصه یان اگو  خبـر ندهی اعرصه فرمی اتجربه هاب امشـورت بـ

 شـد.امـی ب
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 (چهره به چهره)برخورد شیوه 

شـخص مفرد  اب مدیرسـت که این امی ط کالارتبادی و انفـراهمیـت روش چهـره بـه چهـره، ا

ت ار و حـرکارفتـ ن واشـد. سـخنارتـر باثیرگذانـد در شـخصیت وی تامـی تو اسـخن مـی گویـد، لـذ

شـد، ای بص مربخالا اه باطب وهمرامخ اط بارتباب ادایـت ارع اه بـاگـر همـرا ا،مخصوصـ ندهافرم

 زد.امتحول  میسـ او رارد و اثر مـی گـذا اعضان ادر ج

ن مـی اـجوینشادابچهره به چهره ط ارتبـای ارشـی بـه مسـئولین بـرام معظـم رهبـری درسفامقـ

مـن بـه شـما عـرض بکنـم؛ ان هـا هـم بـرای دانشـجوها حرف های گفتنی زیادی  :))ینـدافرم

دارند. هیـچ چیزی جای این گفتگوی رو در رو و چهـره بـه چهـره را نمـی گیـرد؛ همانـی کـه سـنت 

قدیمی روحانیون ما بوده که بنشـینند روی منبر ،بـا مـردم چهـره بـه چهـره حـرف بزننـد. در ایـن 

 ((ار، یک اثری هسـتک
 ۱6/۵/۹۱ن ؛نشجوایار دات در دیدانابی 

 : برخورد چهره به چهره نباد و جوابعا

 (راظ و چه لحن گفتالفاز جهت اچه )م و خوب سخن گفتن تزیین کال  

 یط چشمارتباچهره،  لتا، حاتن صد)میط غیرکالارتباطی و توجه به ارتباسب ای مناد فضایجا 

 هر استگی ظارا 

 خوب گوش کردن رتاکسب مه  

 اثرگذاری کالمی در مخاطبین 

 درک شرایط مخاطب و درنظرگرفتن نیاز او 
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 (کردن مر و نهیاشیوه مدیریتی )

رک ت و تاجبـامـور خیـر و وام انجـای اسـت بـرادرخو یعنی ز منکـرامـر بـه معـروف و نهـی ا

ز او نهـی  مـر بـه معـروفاثیـر بیشـتر، ای تاسـت. بـران از سـوی دیگـرات امـور منفی و محرمـا

 م گـردد .اتوخود،عمـل  اسـت بـازم منکـر ، ال

 ان هـادرسـتی ان انتـی بـر درسـتی یـام گیرنـد، ضمانجـارت و کنتـرل اگـر بـدون نظـا، مدیریت

ز امـر بـه معـروف و نهـی اخـت. اپرد ان هـابـی ارزیان بـه اشـت و  نمیتـواهـد داوجـود نخو

عی اجتماتی و ،تشکیالمـور مختلـف فردیام انجـای ابـر رت عمومـیاقـع یـک نـوع نظـامنکـر در و

 صل شود.اتنبّه ح امر و نهی کرد تاید اب مدیریتئل اسـت. پس در مسـا

 

* 

وها بـود و ایشـان بسـیار محبوبِ نیر»یکـی از نیروهـای شـهید باکـری در دفـاع مقدس می گفت:

بسـیار مقتـدر. یـک روز بـا عصبانیـت امـد و دسـتور داد، مسـئول تـدارکات پیـش او درعین حـال 

بیایـد. همـه دلهره داشـتند که چه خطایی مرتکب شـده اسـت. وقتی مسـئول تدارکات امد، به 

اوگفت: این چیه؟ و به کف دسـتش اشـاره کـرد. تـدارکات چـی بـا تعجـب نگاهـی کـرد و جـواب 

ک حبّـه قنـد! باکـری خشـم الود گفـت: چـرا در نگـه داری از بیـت المـال دقت نمـی داد: یـ

 «کنی؟!

* 
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ت؛ البته باید گفت نکن! و از این نهی کردن، نباید ابایی داشاعضای تشکیالت خود یک جایی به  

د دارد؛ ونبایـد بـه ودر بسیاری موارد بایـد بـا مـدارا برخـورد کـرد. دربسـیاری مـوارد احتمـال تاثیر وجـ

 از مسـولیت شـانه خالـی نمود.ها و توجیح المسائل ها ایـن بهانه 

 

ر مترتـب شـود. ثـا انـه برخـورد کـرد تـاهیانـه و نامرایـد بـه شـکل ایـی بای غفلـت زداهـی بـراگ

 نمـود. لهـی غفلـتایـن روش از ایـد انب ،مدیرتین ادر هـر صـورت درجریـ

 امر و نهی کردننب اجود و ابعا  

 ن .ایت از منکر و رعامر به معروف و نهی احل ایط و مراتوجه به شر 

 ـی خوی لـص نرماز جملـه بصیـرت ، نیـت خان اهیـامریـن و نایط اتوجـه بـه شـر 

  ز سو ظنای جلوگیری امر کردن براعلت نهی و معرفی 

* 

 کردن امر و نهیشیوه مدیریتی  سیاشن سیبا

 گویندهمل نبودن اع 

 د سو ظنایجا 

 ز منکرامر به معروف و نهی احل ایط و مراز شرایت هریک اعدم رع 



6 
 کانون مطالعات بسیج دانشگاه ولیعصر)عج(

 

 بیارزیاشیوه مدیریت  

وترغیب  اعضار امـده در رفتات بـه وجود ای سـنجش تغییـراینـدی منظـم و مسـتمر بـرابـی فرارزیا

وش .ایـن روش  میتوانـد برتمـام رشدات می بیک تشکیالی اهدفهـی رسـیدن بـه اوی بـر

هـای دیگـر حاکـم باشـد؛ چراکـه ارزیابـی شـیوه ی پیـاده سـازی، اصـل بسـیار مهـم نظـارت اسـت؛ 

ی می ، اصـل نظارت اسـت که از مصادیـق ان ارزیابمدیریتیبـه عبـارت دیگـر، یکـی از ارکان کار 

 باشـد

ل ال در حاعفاسـت و ائمی ارت، داسـت ولی نظاشـده م انجال گذشـته و افعاظر به ابی نارزیا

  ل بررسـی عملکرد خود دراید به طور مرتب، درحاب فرماندهمل می شـود. انیز شـ ام رانجا

، کادر خود  ی دی  گذشـتهانق از طرف دیگر باشـد و اب مدیرتی ی از  روشهای بهینه  دهاسـتفا

 ید.اری نمایه گذاپ اری خود راهدف گذ

م و ظرفیـت و ن فهـایـق، میـز، عالانمندیهـان، تحصیـل،  توا، دوسـتت انمربررسـی وضعیـت  

قـع اوی مان گراندهافرمیـد مـورد توجـه اسـت کـه باردی ازجملـه مـوا، اعضای ویـژه ادهاسـتعدا

 ر گیـرد.او قـرائمـی ابـی دارزیاشـود و در 

 مـورد امتحـان و ازمایـش هـم قـرار اعضا، خـوب اسـت کـه گاهـی فرماندهیدرفراینـد همچنین 

 و میزان مسولیت پذیری انها مورد سنجش قرار گیرد گیرد
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(249قالَ إِنَّ اللّهَ مُبْتَلیکُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَیْسَ مِنّی... )بقره،   

   
در  ای سربازان خود گفت: رودخانههنگامی که لشگر بنی اسرائیل حرکت کرد، )طالوت( به 

 بین راه است که هرکس از آن آب بنوشد، دیگر در سپاه من جایی ندارد
خص را برای بهترین شمدیر باید نیروهای کارآمد را از نیروهای ناکارآمد جدا نماید تا بتواند 

 در مواقع بحرانی به چه شخصی اعتماد نمایدمسولیت دهی انتخاب نماید و همچنین 
 

 ارزیابی شیوه مدیرتی ظراف ناهدا
 درخوداکخت بهتر و بیش تر نسبت به اشن 

 اتو تفویض شده راگذاور ومادر  اعضان موفقیت اخت میزاشن  

 اه اح خطصالاو ی ان تحقق هدفهامیزبی ارزیا 

 تاحظمال

 بی ارزیای ابر ترین روشاخط ب بهترین و کمانتخا 

  راکحل ان مرایابی در پارزشیار انحصاعدم 

  اری هواد پیشدر عدم بدبینیو اه بیارزیادر  اعضاضرورت نگرش مثبت به 

 اعضاخت از تجسّسِ غیر مشروع در شنا نکردن  دهاستفا 
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 تشویق و تنبیه ابزار 
 

نگیزه ضروری اد ایجان واو گسترش  مورای اجرانت ای ضمار برابزان دو اتشویق و تنبیه، به عنو

سر بزند و  اعضاز اه و مطلوب اری دلخوار  میرود که رفتاردی به کاش در مواداپ است. تشویق یا

ست که اردی اتنبیه در مو اماید. ادت درابه صورت ع یار شود وار تقویت و تکران رفتاهیم ابخو

  موش کنیم .اخ ا، تضعیف یان راهیم است و می خواپسند ان درای کاعضار ارفت

 }نساء 84کن /  قیمومنان را تشو "حَرِّضِ المُؤمِنینَ"{

ـع شـودولـی قانـد مؤثـر و محـرک وامیتو  ندهیایی فرمابتدا حـلاش در مراداگرچـه تشـویق و پـا

ید اب اد، حتمیق بدهنابه خود حق اتی رارزش ذازد که ایی بسانهانساهـد  ابخو اقعـا، ونده افرمگـر ا

ظمـت ت عاثبـامـر توضیـح و ایـن ای اورد. بـران بـه وجـود انادر درون  ایق ران حقاقه به عال

 سـت.ان اوردن وجـداه بـه فعلیـت درار اس تکلیـف تنهـاحسـا

 

ر بعضی هی من داگ» یند:اهمیت تشویق می فرمای  رهای دربامنه ام خامایت ی والام عظمامق

یک  ام ییک حرکت دست، یک حرکت چشر ظریف کوچک   مثالامیبینم یک ک  ایشهاین  نماز ا

ر ادی قراست که جلوی چشم عده ی زیایی ادم هاصیت این، خامی کند.  اپید صایی خاخم معنا

 امان بدهد، اکت ان بدهد، دستش راتک ار سرش راست صد بادم معمولی ممکن اند. یک اگرفته 

 رهاشا  ای چشمش ی هراشاهش  میکنند،  ادم نگان کسی که پشت تریبونی رفته و یک میلیون ا

یـن ادی، الـت عـاسـت و در حا. تشـویق، یـک کلمـه حـرف ..میکند  ایی دیگر پیدای دستش ،معن

 ب  کلمهظاید مواب ام ...میکنـد  اهمیـت پیـدامیبینیـد چقـدر   انجـا  امـارد. اهمیـت نـداقـدر 



9 
 کانون مطالعات بسیج دانشگاه ولیعصر)عج(

 

ر ببریم، ابه ک ی بدی ن،  کلمهای ابه ج ار ببریم، یا، بد به کاگر همین کلمه راشیم. ان بایماه

ت در انابی «.یکندد  ماخیلی زی ار این، مسئولیت هاشت. اهد داثر کوبنده و شکننده خوازه اندان اهم

 ۱/۱۰/7۱؛ اصد« ورزش و سرگرمی»ر گروه ادید

 تشویق و تنبیهشیوه ی  به ظراف ناهدا

 ف تنبیهاهدا

  فرماندهیت ارانتظا ایی باشنابه مورد قبول نبودن عملش و  نیروهایمانمتوجه کردن 

  پسند ار نار رفتاتکرتضعیف و عدم 

 ف تشویق اهدا

  هیفرماندت ارانتظا ایی باشنابه مورد قبول بودن عملش و  کادرمتوجه کردن  

 ر مطلوب ار رفتاتقویت و تکر 

 

 تشویقروش های  ع انوا

 

 (دن و...اط، هدیه دالبخند، نش اه باه همرانند نگام)ری ارفت 

 (رات و گفتاکلم اب مخاطبر ایید رفتات)میری کالاگفت  
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 :یتشکر لفظانواع 

 الف(خصوصی

 "شودیتشکر در جمع باعث غرور و کبر شخص م"

تا دفعه  میکن قیاو را تشو میخواهیکه کارش را خوب انجام نداده است و ما م ییدر جا"

 "بعد کارش را خوب انجام دهد

 "شود یم ختهیبرانگ انیحسادت اطراف میکه احتمال ده یدر صورت"

ا از زبان ندارد که تشکر ر ی، تفاوت ریشخص به خاطر عالقه به مد یاوقات برا یگاه "

 "باشد یحالت بهتر است ، تشکر خصوص نیبشنود . در ا ریمد

 ب( در جمع

 یبرداراست. و از آن الگو قیکار الزم تشو نیجمع اگاه شوند که ا هیکه بق ییدر جا"

 "کنند.

 روین کیه ب میخواهیم یرد. وقتدا یاجتماع تیبه موقع ازیکه شخص در جمع ن ییدر جا"

 یروهایو ن تا افراد میقبل از اعالم ارتقاء جمع را آماده کن دیبا میبده تیریارتقاء مد

فرد  ی،برا یاعاجتم تیاز بابت موقع یشوند و مشکل هیفرد توج تیدر مورد صالح گرید

 "نشود. جادیا

 



11 
 کانون مطالعات بسیج دانشگاه ولیعصر)عج(

 

 تنبیهروش های  ع انوا

 اردو و سلب برخی مسئولیت هاز او انند بی توجهی، محروم کردن اری: مارفت 

 نند توبیخ کردن و....اری: ماگفت 

 تشویق و تنبیهشیوه ی  ت مشترکاحظمال

 مخاطبین  شخصیت به توجه    

 اعضای کادرر اکمیت و کیفیت و نوع رفت اسب بودن بامتن 

 زی و تبعیض درتشویق و تنبیه اب رتیاعدم  پ 

 نیروی کادر یط سنی و جنسیتی ایت شرارع 

 صل تقدم تشویق بر تنبیه ایت ارع 

 خیر در تنبیهاتعجیل در تشویق و ت 

 تشویق مدیریتی ت احظمال

  ییاگر ش به حقیقتاداز تشویق و پال انتقاضرورت 

 مخاطبی اجزئی و مشخص بودن مورد تشویق بر 

 ن مطرح اـویق شـوندگتشن ایددرابشـدواشـته باصنعی دتتبلیغی و ید جنبه یاتشـویق نب

 ن.اشـند نه تشـویق کنندگاب

 ز بودن تشویق اس نگیزها 
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 نیروی تشکل د غرور در ایجاز اب اجتناسب و از حدّ معقول و متناوز اعدم تج 

 یت و هدف نشدن مشوّق و تشویقاغ 

 و رشوه   ز به طرفاس نیاحسالت انکردن ح اپید 

 ی اه برد نشـدن زمینایجان و او عـدم تحقیـر دیگـر اعضایر اس ابـ دراکیسـه ی اعـدم مق

  ورزی  دت و  کینهاحسـ

 رایسته ی تشویق بودن کاش 

 (ه تشویقدت نکردن باع)به تشویق اعضابسته نکردن اهمیشگی نبودن تشویق و و 

 اه ی دروغ در  تشویقده ی عهد و عدم وعدهاوف  

 (عدم تعویق)ر موردنظراز کادرنگ و پس  تشویق بی 

  محدودیت تشویق به امور مادیعدم 

 ت تنبیه احظمال
   عدم تنبیه درهنگام خشم 

 ذکر خوبیها در کنار انتقادات 

 ها موقتی و کوتاه مدت بودن تنبیه 

 توجه به سهوی یا عمدی بودن عمل 

  تنبیه پس از ابالغ حکم و اتمام حجت 
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 توجه به تفاوتهای فردی و سنی وشرایط جسمانی 

  تخلف قبل از تنبیهجست و جوی ریشه و علت 

 مر تنبیه ادر  ونین ویانده و معافرمت و وحدت روش الزوم ثب 

 (یتپسند نه تخریب شخصار ناتذکر رفتو)اشخص نه خود  اعضار بد اک الفت بامخ 

 مخاطبروی درتنبیه و توبیخ  عدم زیاده  

  به جبران تبعات خطای خویش اعضاتوجه دادن 

 به سخت توجه به مراحل و مراتب تنبیه از اسان 

  (تنبیه عملی)راکامیز و شرمنده کردن خطابرخورد محبت 

 مانند بی توجهی کردن های غیرمستقیم  دهی به تنبیه اولویت 

 نادن جهت جبراو مهلت د اطر برخی لغزشهابه خ دراکمل اعدم طرد ک 

  اعضای دیگر کادردر نزد دیگران به ویژه  اعضای کادرپرهیز از سرزنش و تنبیه 

  ه جلسـه به مثل راه ندادن ب) فرد خاطی کارمشـخص کردن مورد تخلف و دلیل تنبیه برای

دلیل بی نظمی و سـروقت نیامدن یا گرفتن مسـئولیت امور مالی به دلیل بی دقتی 

 (های مسـتمر و ...

 ع به یک ارجااهی باگ) امـری خطاجع به ار درای کاعضاه اشـتبات ات و تصـوراح تفکـرصـالا

ز ار گرفتن اقراو  ار خطان کایج ابرشمردن نت اهی باب وگامعرفی یک کت اهی باو گ خبره

 (و... نیروها

* 
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 تنبیهروش های مدیرتی ی اه سیبا

 و دل خوریدی اعتما بی 

 با دیگران عاونینمقایسه ی نابجای م 

 های گروهی برای اشتباهات فردی تنبیه 

  تهدیدهای دروغین و الف زدن در تنبیه 

  شخصیت و از بین رفتن اعتماد به نفستحقیر 

  ربل زومقا شدنبه تسلیم  بیچون و چرا کردن اعضاعادت 

 سرکشی  لتانگیختگی حاد کینه و بدبینی نسبت به تنبیه کننده و برایجا 

  ی کوچک اهابر خطای شدید در براه ز حد و  تنبیهاسخت گیری بیش 

  ااعضپنهانی و درونی شدن رفتار خطا در )دروغگویی و کسب مهارت در انجام جرم 

 نکسااخذه ی مجرمان درخطاهای یمو و تنبیه در و تبعیض افرادری تنبیه به دیگر اگذاو 

 تشویقشیوها ی مدیرتی  ی اه سیبا

 لی و مکررای متواه تشویق 

  زی درونی انگیزه ساتشویق بیرونی بدون توجه به 

 (پلوسی وغلواچ)دل در تشویق ایت تعاعدم رع  
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 :هیتنب یابزارها
 اخراج -قیتعل -اخطار -تذکر

 تذکر عبارت است از: اتی، تذکر است . خصوص هیقدم تنب ناولی

 با لحن دلسوزانه -یمیصم -یبدون شوخ-ییدر تنها

 :که در این نوع برخورد به کار می ایدجمالت مهم 

 ((وفتدیاتفاق ن نیمن دوست دارم ا))

 ((من شما را دوست دارم))

 )(اتفاق به ضرر شماست نیا ))

 اضافه: تیبا دو خصوص یاخطار هم مانند تذکر است . منتهقدم اخطار می باشد دومین

 تذکر وجود ندارد  تیمیصم-۱ 

 شود یم دهیدر لحن د دیتهد یبو-2 

که با  ستین معلوم گریمرحله متوقف نکند ، د نیکند اگر کارش را در ا یاحساس م یعنی

 او چگونه بر خورد شود .

 

 بار است کیفقط  اخطار نکته:

 }(56. )اعراف/میبخوان دیو ام میاو را با ب "وَادعُوُهُ خَوفاً وَ طَمَعاً"{
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با  دو  یمنته د.برکنار شو دهدیکه انجام م یشخص از کار نکهیا یعنی قیتعلپله  سومین

 : تیخصوص

 (یفعال )اخراج موقت  -۱

 .میبازگشت و جبران ده یبرا یقو دیبه شخص ام -2

 رویاگر ن قیعلت در که تحت اشراف اوست. یمعلق شخص از کار یعنی قیتعل نبنابرای

رنگردد اخراج و اگر ب میکن یرا به او واگذار م یکند، دوباره کار یمانیبرگردد و احساس پش

 شود. یم

شود بلکه  ینم یبه عنوان کار تلق یاست که کار فرهنگ نیا یاز اشکاالت فرهنگ یکی

در  یفعل یفرهنگ تیریاشکال مد نیااوقات فراقت است.  یو برا یاستحباب یامر

فرد  دیبا دهد. یجواب نم هیباشد تنب فتادهیجا ن شیکار برا تیفرد اهم اگر جامعه ماست .

 اعتماد داشته باشد جهیبه نت دیدرک کند که کار او واجب است. انسان با

 باز گشت. یراکم ب یلیخ دیمحوله با ام فهیخارج کردن فرد از وظ یعنیاخراج پله  چهارمین

 تیا نشود فرد را ب یتبعات دارد، بهتر است اگر م یفرهنگ های جمع در اخراج که آنجا از

کند .  ینم یبه بازگشت جوساز یقلب دی، چون به خاطر ام دینگه دار قیاخراج در حالت تعل

اس تعلق به مجموعه احستا  میبها ده گرید یشخص از جنبه ها نیبه ا میتوان یدر کار م

 شود یم یاست که مانع جوساز یاستیاست و س قیتعل یخود نوع نیکند، که ا
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 :یتبعات اخراج در کار فرهنگ

 1-النیواند بت یکه با قلب سرو کار دارد و نم یفرهنگ ریمد یبرا یجوساز :یجوساز 

 خطرناک است . اریدهد، بس

 2-:هیمهم است و نسبت به به عنوان  اریما بس یخود شخص برا انحراف شخص 

که از مجموعه دور شود ممکن است از نظر  میلذا اگر باعث شو میانسان عالقه دار

 شود . دهیبه انحرا ف کش یمعنو

 3-کند. دایپ یمنف دید  ریگروه ممکن است به مد هیبق 

* 

که :  دیگو یم یو جامعه شناخت یروانشناس قانونکند .  یم یشود وجو ساز یرد اخراج مف

جو  یدتم یکه اخراج شده است ممکن است برا شخصی "است فیضع یحافظه عموم"

 .شودیتمام م یکند، اما بعد از مدت یساز

 لیت به دلبه اخراج هس ازیاگر واقعا ن نیبنابرا از تبعات اخراج بترسد دینبا ریمد کی 

 "را اخراج کرد.  شخص دی، و با دیاز تبعات ترس دیاست ، نبا فیضع یحافظه عموم نکهیا

 "نم ، مجبورم با شما بر خورد ک دیفالن کار را انجام ده گریدفعه د کیاگر  دیبه او بگو
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 امیز فلاتغبرخورد شیوه ی 

رت دیگـر، اسـت. به عبابـه غفلت زدن  اپوشـی کـردن وخویشـتن ر ی  چشمافـل بـه معنـاتغ

لحـت، ز روی مصارد، ولـی اهـی داگ ان از انـد و امید  ایـن کـه شـخصی چیـزی رافل یعنی اتغ

 خبـر  فـل و  بیاغ اخـود ر

ز موضوع  او ابل تصـور  میکند کـه ای برخـورد  میکنـد کـه طـرف مقا ن  میدهـد و بـه  گونـهانشـ

 سـت .اخبر  بی

 

* 

 الدُّنْیَـاحَ انَّ صَـلَابُنَیَّ  اعْلَـمْ یَـاو »ینـد:ان مـی فرمارش بـه فرزندشـادرسـف(ع)میـراحضـرت 

نَّ افُـلٌ لِاـهُ تَغَهُ فِطْنَـهٌ وَ ثُلُثُالٍ ثُلُثَـایِـشِ مِلْءَ مِکْیَـالْمَعَانِ احِ شَـاصْلَ افِـی کَلِمَتَیْنِ  افِرِهَابِحَذَ

فتن  همه ان یاماسـ انافرزندم هم»  «عَـنْ شَـیْءٍ قَـدْ عَرَفَـهُ وَ فَطَـنَ لَهُ... الّافَلُ ایَتَغَ انَ لَانْسَـالْا

نـه  ی اش زندگـی کـه هـم چـون پیمامین معاح و تصالاصه  میشـود: در دو کلمه خال امور دنیای 

 ازیـر سـت،ان بـه چشـم پوشـی ان بـه هوشـمندی و یـک سـوم اسـت کـه دو سـوم اپـری 

 «.رداهـی داگ اسـد و امیشن  ان راز چیـزی کـه افـل نمـی کنـد، مگـر ان تغانسـا
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 تغافلشیوه ی مدیرتی ظر اف ناهدا

 

مت و ابرو، کرامعه، اس کند، در جاحسـان انسـاسـت که ان اف، م خالانجاى اه ز زمینهایکی 

یـن ایکنـد. در نم اعتنـاو ارد، عـذرش پذیرفتـه نمیشـود و کسـی بـه سـخن اعـی نـداجتماحیثیت 

ی ارهـام کانجـاز اند و فـرد اهـی مـی کشـابـه هـر گن او رابرویـی ا رت و بیاحقـ ساحسـاصـورت 

مـت و شـخصیت اکر افـل موجـب مـی شـود تـاتغ انمیکنـد. لـذ  ابـاپسـند بـه صـورت علنـی ان

گذشـته ی  امده یانش بیرون از دهاسـته اخوانشـجویی که حرف زشـتی ناد شکسـته نشـود. دافـرا

 فل کرد.اغید تارد بایـن موا... ، در  ایـم یـاه شـده اگ ان از اقـی اتفابه طور  اشـته و ماخوبی ند

 تغافلشیوه ی مدیرتی نب او جوابعاد

 

ـت. سانـده ایـش  مخفـی مان مـی کنـد خطاسـت کـه فـرد گمـادق اردی صـافـل، در مـواتغ

ـدن ر شاشـکاز ار اکاد خطـافـراسـت کـه ایـی رواج ان تـای دیگـراندن خطـافـل و پوشـاتغ

 نـی کننـد. اس نگراحسـایسـت خـود اشای نارهـارفت

نـد کـه اـده خ شان گسـتارنـد و چنـار نداصـراو لغـزش خـود  اندن خطـاد بـر پوشـافـراگـر اپـس  

یسـت اشای نارهام کانجایی در بین جمع به از رسـواسـی ار و بدون هیچ هراشـکابـه صـورت 
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در مـورد  فـلایـن کـه تغاخـر اهـد بـود. نکتـه ی اخو اروافـل نـاتغز اده اسـتفاورند، اروی می 

 سـت .ا سـیبافـل بزرگ ترین ائل مهـم، تغاسـت؛ ولـی در مسـاى جزئـی و فـردى افهـخال

 تغافلشیوه ی مدیرتی  سیاشن سیبا 

 راطی کافرد خقبت بر ارت و مرامح، و عدم نظافل و تسای تغاغفلت به ج 

  نیت: ممکن است در مواردی حسن نیت نباشد، بلکه مقصود از تغافل، مچ تغافل با سوء

گیری ،دسـت انداختـن و امثـال ان باشـد؛ از ان جملـه: تغافـل از روی حسـادت، 

 تغافـل بـه جهـت سـودجویی ،تغافـل بـه نیـت  جاهطلبـی و مریـد جمع کـردن. ....

 ر شودتغافل فرماندهی باعث سرکشی بیشتر فرد خاطی کا 

 ................................................................................................ 

 (هی بخشیاگ اموزش و اشیوه ی )

ه ی بینـش ز بـه تقویـت قـوا، نیـندهیادر فرماکی ادهاسـتعداو  ای بـه فعلیـت رسـیدن قـوابـر

توسـعه  ار اعضارف اید معاد و هم باموزش داید اهم بسـت. ای صحیح اهیهاگ او دسترسـی بـه  

، بـر تعلیـم، ز نظـر رتبـه، تزکیـه و تربیـتاگرچـه اشـد ،تربیـت ممکـن نیسـت؛ اموزش نباگر اد. اد

 سـت.امقـدم 

علیـم و ت اه بـازی ذهنـی و هرتربیتـی همـراسـ دهامامسـتلزم  « موزشـیا»یـن هـر ابرابن 

سـت. ان ا حـلاز مرابخشـی  ارت دیگـر، تعلیـم، مقدمـه ی تربیـت یـاعبـسـت. بـه امـوزش ا
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یـت ترب"یـد امـوزش باسـت کـه ایـن اسـت، ار کلیـدی و مهـم امـوزش بسـیان چـه در ا

 شـد.اب "پژوهـش محـور"و  "محـور

 

 }    (247)بقره، قالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ... {

ر قوم بنی اسرائیل به پیامبرشان گفتند: فرمانده ای برای ما مشخص کن تا به جنگ حاکم ستمگ

علمی و جسمی  توانبرویم. پیامبرشان گفت: خداوند، طالوت را به فرماندهی شما برگزید زیرا 

 .الزم برای این مسؤولیت را دارد

گاه سازی نیروهای خود او  شفاف سازیبا تدبر در این ایه می بینیم که یک فرمانده باید توانایی 

اب اسرائیل دلیل انتخچنانچه پیامبر بنی) را در مورد انجام کارهایی که انجام میدهد را داشته باشد

 (وضوح بیان کردطالوت به فرماندهی را به 

همچنین در این ایه می بینیم که دلیل انتخاب طالوت به عنوان یک مدیر علم و توان جسمی او 

 بوده است

 

  اموزش و اگاهی بخشی عانواو ابعاد

 نی ابه و سخنراخط 

 حثهاو گو و مب گفت 

 نایت اسخ و هداپرسش و پ 

 موزش به وسیله عملا 
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 ل او سؤ اطرح معم 

 لعه ی صحیحاتدبر و مطموزش نحوه ی تفکر، ا 

 ت دینی درصورت لزومار دستوراثان حکمت و ابی 

 د شهید مطهری استاز جمله ان ار بزرگاثار و افکا ایی باشنا 

 نی ابخواترویج فرهنگ  کت 

 اگاهی بخشی تاحظمال

  طبای مخاور پذیری مطلب براو ب نیروهالزوم در نظر گرفتن ظرفیت و فهم 

 تاو توجه به ریشه ی شبه اعضای فکری ازهات و نیانه، شبهاخت زماشن 

 موزش از اقبل  اعضازی در ازمینه س 

  درای کاعضای فردی اوتهاتوجه به تف ابی بادیاستعدالزوم 

 

 و ا گاهی بخشی یاموزشمدیریت  سیاشن سیبا 

 یند تربیت ابه تعلیم صرف، در فر اکتفا 

 طباسن، جنس و فهم مخ اسب باموزشی متنای اتوجهی به محتو بی 

 ندهافرمز سوی الب ان و تفهیم مطاعدم قدرت بی 

 موزشی ابع الب منامفهوم نبودن مط 

 موزشیائل اهنگی و عدم وحدت رویه در مساهمان 
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  قیت در تفکر و پرورش قوه ی خال درای کاعضال به ستقالای اعطاعدم 

 ن مطلب غیر یقینی، سست و مورد تردیدابی 

 ندیشیدن تعبدیاج اتقبیح پرسش گری و رو 

 پاسخ نهادن انه طرح شبهات اعتقادی و بی 

 ............................................................................................... 

 ............................................................................................... 

 ............................................................................................... 

 ............................................................................................... 

 

 

 

 

 دادن موعظه و تذکرشیوه ی 

موعظه  ار ر کردنامیدوا او یدن اه بیم دار زاه ا؛ خوت ی تشکیالار هاصول و هنجادن به اتوجه د

ست اخنی ست. موعظه ساه ادن، هم رابیم د است که باموعظه منعی رتی ابه عب گویند او تذکرر

ز کجی ا اعضاتحریک  میکند و موجب میشود که  اطف رانرمی و رقت  میبخش د و عو اکه قلب ر

یش او گر ادیهز  بارندگی ازدالت بان حانس است که در اد موعظه سخنی نکشبدست اهو پلیدی 

 د میکندایجا ابه  خوبیه
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ـت. ساموش شـده ی خـود انـی فرای وجداه فتهاطـب، بـه  یادن مخاموعظـه تذکـر و توجـه د

طـب بـه اـه مختـی کالـب و موضوعاز مطا تنده یک تشکیالافرمموعظـه، روح معنـوی  میطلبـد و 

ق خـالانِ ازرگت بـاکلمـ ان معصومیـن یـاسـخنن، ات قـرایـارد، چـون ان و دل بسـتگی دایمـان ا

 ده  میکنـد .اسـتفاطـب، ام مخاحتـران مـورد اعران و شـاو حکیمـ

 موعظه و تذکرنب او جوابعاد

  ن موعظه: ارکاتوجه به 

ش، اه ندیشـی موعظه گر در موعظـا، تجلی شـفقت و خیررهبر تشکلمـل بـودن اع:موعظـه کننـده

 قت و...اصدضـع، اق خـوب، توخالا

ش ی پذیـراو بـرادگـی امان او میـز مخاطبنـی ایط روحـی و رواتوجـه بـه شـر:موعظـه شـونده

 موعظـه ،

ت فا، نرمی و لطاراهی، مدایم، همرنه و مالالحن مشـفق:ی موعظهاه ب و  شـیوهاداتوجه به 

  عظار موام موعظه و تکراهنگ خاطبمانشخصیت م تکریم طعیت، اه قابه همر

 

 دادن  و تذکرکردن موعظه  سیاشن سیبا 

 عظ بیرونیاتکیه ی صرف بر نقش و 

 یط موعظهایت شراعدم رع 
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 ظعامل نبودن واع 

 (رانذاتبشیر و  شیوه ی مدیرتی )

 

سـت ارهاختن فرد در مورد نتیجه ی کادن و متوجـه سـار دای هشـدار بـه معنـانـذار: انـذاتعریـف 

اشتباه خواهد  نتایجینـده رخ مـی دهـد و امـری کـه در اکسـی نسـبت بـه  کردن هاگ ار یعنـی انـذا.

ر مترتب اثا و اعضال اعماز اسبی که اهی مناگ ا اب مدیر مجموعهید ار، بانذاس روش اسا. بر شد

ذر ن بـر حـاز ا اه کنـد و وی راگ امطلوبـش ال ناعمـاقـب انسبت به عو او رارد، ان دابر 

 رد.اد

 اخویـش  درسـتار نابـه نتیجـه ی ک اد رافـرا، کادر خودیف ای گوشـزد نمـودن وظابـر فرمانده 

هـی ادرسـت نهـی  میکنـد. گال ناعمـاز ا ار انهـار  میدهـد و اهشـد ان هـاه  میکنـد و بـه اگ

ز روش اگیرد و  مانجاند بـه صورت غیرمسـتقیم امـی تو ارهایج کار نسـبت بـه نتایـن هشـدا

 ده شـود.اسـتفامسـتقیم غیر

یل اـر فـی نفسـه،  زمایـن اسـت و الیـف ادن بـه تکاتعریـف تبشـیر: تربیـت، مسـتلزم تـن د

ف میسّـرتر شـود. یکی لیاقبول تک اسـت تاید به طریقی کاب این تلخی راسـت. ای رغبت  کننـده

دن بـه ارت داـی بشامعنـ سـت. تبشـیر بـهایـد، روش تبشـیر ار  میایـن کایی که به ازروشها

رت در اشـهـد شـد. بانـی خوارزالیـف بـه فـرد از به دوش گرفتـن تکاسـت که پـس ایـی ایاعط

 ی قبـول زحمـت میکند . دهامـا او رامید، ایـن اکشـش  افریند و با مید میادمـی اوجـود 



26 
 کانون مطالعات بسیج دانشگاه ولیعصر)عج(

 

 تشویق و تنبیه ار بانذاوت تبشیر و اتف

ست همچنین تبشیر امیخته اطف اعو ادی پیوند خورده و باعتقاصول ا ابمید ار و بیم و انذاتبشیر و 

 حالظر به این رو تبشیر، ناز از عمل ظهور  میکند. اه عمل و تشویق پس اهمر از عمل یاپیش 

 ست.از تبشیر سریعتر اثربخشی تشویق، اهمچنین ست. او تشویق متوجّه گذشته 

 تبشیر و انذارمدیریتی نب او جوابعاد

 (ناتب ام مرامت اخروی بایج دنیوی و انت)ر ال و رفتاعمایج منطقی انت اب نیروجه کردن امو  

 طب  ادر مخ اوی خوف و رجاد تسایجار و انذادل در تبشیر و اضرورت تع 

 ر انذای فردی در تبشیر و اوتهالزوم توجه تف 

 ر و به عکس انذارد تقدم تبشیر بر امو 

 مخاطب مورد انذارنی ایمان معرفت و سطح الزوم توجه به میز   

 رانذار و ارت بر هشداتقدم رحمت و بش 

 تصمیم گیری مجددی ازگشت براه باشتن راز گذاب 

 تبشیر و انذارمدیریتی  سیاشن سیبا

 از غیر خداد خوف ایجا  

 بی مسولیت خواندن خود و از خودد نومیدی ایجا 

 ترسیدن از فرمانده و بی اعتمادی و دروغ گویی به وی 
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 الگوهازی و معرفی الگوسا

ست.  انی انسا تایشارترین گراد ز نیرومندترین و  ریشهازی، یکی انندسای تقلید و هم غریزه

ست. در ای نمونه و تربیت عملی  ئهارا مدیرتیی اهترین روش هاوتکز بهترین و ایکی  الذ

که در ی شود و یا معرفی مر می گیرد اقر اعضابر ابل تقلید در برای عینی و قاین روش  نمونها

ین روش ازد. الگوی مطلوب سانند اهم اش می کند در همه چیز خود رتال نیرو صورت مقبولیت، 

ر اوگیری، روشی بسیلگان به انساتی ایش ذابه دلیل عینی و محسوس بودنش و نیز به سبب گر

  نیروها میباشد مؤثر و سریع در تربیت

ـد و در رناکیـد د ار تایـن مـورد بسـیادر  (لـیالعامدظلـه )ی امنـهام  خامـایـت ی والام عظمـامقـ

ز  ا ای م معهاید در  جان نباد شـهیدای)میفرمایند او شـهد اولیاز الگوگیری اضـع مختلف بر  امو

ریـد و اـی بدمایـد گراب ان راد شـهیداشـت. یـایـد زنـده نگـه داب ان رارج شـود. شـهیداخـ اذهنیته

نگذاریـد غبارهـای فراموشـی کـه عمـدا گاهی این غبارها را  میخواهند بـر روی  ...ریـدانگـه د زنـده

این  خاطرههای گرامی بپاشـند و قـرار بدهنـد روی ایـن  خاطرههـای گرامـی را بگیـرد؛ زنـده نگـه 

ز زمـره ی مـردم را ا« شـهید»معیـار اسـالمی،  ...داریـد. مسـئوالن هـم بایسـتی ایـن کار را بکنند

معمولـی بیـرون  میبـرد و در کنـار اولیـا و صدیقیـن قـرار  میدهـد؛ ان یـک نـگاه واالئـی اسـت 

در  بیانات ((هـای مـادی معمولـی کـه بـه عقـل مـا هـم درسـت نمـی گنجـد. حتّـی بـا  نگاه

 27/2/86خراسان؛

 

 

* 
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 الگوساز  مدیریت نباو جوابعاد

 (یطابودن شر ارادرصورت د) کادرخودی ابرفرمانده لگو بودن خود ا 

  اعضای کادرسـب بـه الگـوی منای  ئـهارامعرفـی و 

 توجه به الگوهای کامل 

 الگو گیری ها ت احظمال

  اه قا؛ نه مصدارهاسی بر معیاساکید ات ابا اعضی ایسته برای شالگوهاتبیین  ویژگی 

 د افرالگو شدن او تبیین علت  الهای شرح ح تهیه 

  ی غیرمعصوماشخصیته« ریانگامطلق »ز اب اجتناجهت  نیروه دی در انتقاتقویت تفکر 

  ی مختلف تربیتاه ن در زمینهالگو و قهرمائه ی ارالزوم 

 مدیریت الگو سازی سیاشن سیبا

 کادرد تحیر در ایجاو  الگوهارض اتع 

 ل کسی رفتن ان و تحقیق پذیرفتن و دنبانه، بدون برهاتقلید کورکور 

 ز سوی دشمنای گیرلگوا 

 نب او جوابعاد

  نیروها به منظور اثر گذاری اب مدیردوستی 

  لحاصاد نارفا اقت بالست و رفات منفی مجاثیرابه ت اعضا کادره نمودن اگ اتذکر و 
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 ب دوستی اداموزش ا 

  با دیگران نیروی خودمراقبت از معاشرت 

* 

 

رِهِ وَلْیَکُنْ لِلنّاسِ اِماما فَلیَبْدَأ بِتَعْلیمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلیمِ غَیْامام على)ع(: مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ 

نّاسِ لتَاْدیبُهُ بِسیرَتِهِ قَبْلَ تَأْدیبِهِ بِلِسانِهِ وَ مُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّبُها اَحَقُّ بِاالِجْاللِ مِنْ مُعَلِّمِ ا

 ومُؤَدِّبِهِمْ

 موزشآ را خود دیگران، آموزشقرار داده، باید پیش از  که خود را پیشواى مردم کسى 

 بتهال و آموزد ادب کردارش با بیاموزد، ادب زبان، با را دیگران کهآن از پیش و دهد

 تجلیل شایسته مردم، آموز ادب و آموزگار از بیش خود آموز ادب و دهنده آموزش

 73،ح  48۰صالح( ص صبحی)البالغه نهج است.

* 
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 گیری  مشورتشیوه ی 

ره اـودش دربـن وقتـی خانسـاکـه  ایـن معنـاسـت. بـه اى صحیـح اج راسـتخراى اوره بـه معنـامشـ

تـه نیسـت، فـی و پخاتـش کاعطالا ارد، یـاع درسـت و نظـر صحیحـی نـدطـالاى اله امسـ ار یـای ک

د. در مسـیر هابخو او محکم رو نظر درسـت از اجعه کند و اله، مران مسـابـه فـرد پختـه ی دیگر در

 شـد .ادن و مشـورت پذیری باهل مشـورت داید ابفرمانده نیز،  مدیریتی

سـت و هـم امؤثـر  (نیرو  ایـ فرمانده ز اعـم ا)پـس هـم مشـورت کـردن در رشـد فـرد 

 سـت. ا مدیریت سـی در اسارکـن  فرمانده  یادن، بـه ویـژه بـرامشـورت د

 ز جمله: ارد ادی داید زیـانیـز فو نیروهای مجموعه  امشـورت کردن ب

 ود فرمانده خز غـروراجلوگیـری –مـوزش عملـی شـیوه ی مشـورت کـردن ا –و اتکریم شـخصیت 

 –کنـد دن کمـک  میادر مشـورت د رهبر مجموعهکـه بـه  کادره ای نـگ ویـهاززاله ابررسـی مسـ -

 شـتن. ادابـه تفکـر و ار کادر  –مـور مختلـف ادر  نیروی کادردن ارکت دامشـ

* 
 یم یمشورت  است که تمام دستورات را نیا خوردیکه به چشم م یاز آفات یکی یفرهنگ التیدر تشک

 ریدارد چون ممکن است اشتباه کند، اما اگر مد یمضرات نیا اما زند. یحرف آخر را نم یکنند،و کس

خطاب باعث وجود فصل ال عدم .دیآ یمورد هم اشتباه کند به چشم نم کیباشد اگر از صد مورد  یخوب

 یبه معن کند. فصاللخطاب یم یریخود جبهه گ یبرا یشود و هر گروه یو تفرقه م یگروه بند جادیا

 .ستین یکتاتورید
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 یساز نهیمز قتیآخر را نزند ، در حقحرف  ینباشد و شخص یوحدت دستور التیدر تشک اگر 

 انجام شده است. التیدر تشک ییاختالف و جدا

* 

 

لـزوم داشـتن بایسـته هـای یـک مشـاور مطلـوب، ازجملـه: خیرخواهـی، عاقـل و ژرف اندیـش 

بـودن، دارای تخصـص و نظـر بـودن در موضوع مورد مشـاوره، رازدارى و  امانتداری، صمیمی 

 اعضای کادرـرش ام و مـورد پذیبـودن، صاحـب تجربـه و پختگـی بـودن، ثبـات شـخصیت ،  خوشنـ

های یـک مشـاور مطلـوب اسـت و باید مشـاور صفـات منفی  بـودن .ایـن هـا از  بایسـته

 خصوصـا صفاتی چون بخـل، تـرس، حـرص، دروغ گویـی و لجاجـت نداشـته باشـد

 مشورت گرفتن  نباو جوابعاد

  مشورت کردنمنیت در اس احساد ایجاو  نیروها زی در ادساعتمالزوم 

 ص مشورت کردن:ابرخی خو 

 -لـیاحتما تاخطر ابله بای مقادگی براما – ال خطاحتماوردن ایین اپ -تقویت عقل عملی

ز انی پس اعدم پشـیم – (ی جمعـیارهـادرک)م بـه عمـل اقـدای ان بـراه کـردن دیگـراهمـر

 ریانگا تی و سـهلالاز متهم شـدن به بی مباحفظ شـخصیت  –رد اغلب موام دراقداعمل و 
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 الزم در مشورت دادن تاحظمال

  گیـرد، بلکـه در نظـر ب ار اعضای کادریـق عال ایـد تنهـای مشـورتی نباهـ ر نظـر و توصیهاظهـادر

 سـت.ار اولویـت بیـش تـری برخـورداز اتوجـه بـه مصلحـت وی 

 و خودش ا امیکند ت و کمک ان کند و بگوید که به ابی ای فرد، نقش خود راید براور بامشـ

 اب اد رت خـوئل و مشـکالازم، مسـرد الاحـل کنـد و تفهیـم گـردد کـه در مـو امشـکلش ر

شـد اشـته بایـد و توجـه داده نماسـتفات وی اعـطالات و از نظریـاشـته و ان گذاور در میامشـ

 وسـت.اخود  اوره باکه مسـئولیت  تصمیمگیری در مشـ

 ت و لجوج ابـی ثبی،اد خـودرافـرای ار نظـر بیموقـع بـراظهـاز انجیده و ی فکـر نسـ ئـهاراز  ا

  ری کنداخـودد

   بـه   او راسـت، اجـز ائـه ی نظـر در مـورد وی عاراز حـل مشـکل و ا فرماندهدر صورتـی کـه

 ع دهـد .ارجـاد اعتمـابـل احبنظـر و متخصـص قاص

  تنزّل دهد  .و، اسر حد درک  ات ار خود رار و رفتاگفت 

  گیرد .ب ایی راخودش تصمیم نهاد تائه داراو ار به اهکاید چندرای رشد فرد باهی براگ 

 مدیریتی در مشورت دادن  سیاشن سیبا

 رد.اموری که تخصص ندادر  فرماندهدن اوره دار نظر و مشاظها 

 تسام احرامری  وره که ایند مشادر فر،ناهاف به گناعترابه سوی  نیرودن اسوق د 

 بدون اجازه از بیت المالده اسـتفاف شـرع مثـل م وخـالای حـرارهـاهکائـه رارا 
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 از بین بردن قوه خالقیت و تصمیم گیری نیروها 

 ………………………… 

 ………………………… 

 

 
ر کنند و فقط به خاطر نظ یبا همه مشورت م اتی) ع( در مورد خوردن آب حمانیحضرت سل

 کنند یامتناع م اتیاو ، ازخوردن آب ح لیخارپشت و دل کیمخالف 
 

 دنامسئولیت دمدیریت 

ه ایـگاف و جاهـدایـن تبی ابـ اپذیری ر ی  مسـئولیت زمینـه  ابتـدایـد ادن بای مسـئولیت دا. بـر

ر اگـذابـه فـرد و اهـم نمـود، سـپس مسـئولیت راف فراهـدان ادر پیـش بـرد  نیرو شـخص 

دن اـئولیت دمس اسـت کـه بـار مهـم ابسـی نیروهاپذیری در  مسـئولیتکـرد. تربیـت بُعـد  

 .ن تقویـت کـردامیتـو ان رارت، اه نظـاهمـر

 

  مسولیت دادن ظر به اف ناهدا

  نیروتکریم شخصیت 

 دافرار بین اتوزیع ک اب الیت هار فعاز فشاستن اک 

 موزش مدیریت در ضمن مسئولیتا 
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 ناری به دیگراتقویت حس خدمت گز 

 در نیروها وتیاحت طلبی و بی تفارفع روحیه ی ر 

 اعضای ادهاستعداخت ازی جهت شنازمینه س 

 دن زمینه ی برعهده گرفتن مسئولیت های اجتماعیدفراهم ک 

 شناسی در عدم صحیح واگذاری مسولیت  سیبا

 مخاطبن و ظرفیت اتو اسب مسئولیت باعدم تن 

 بین اعضا ایجاد رقابت منفیو دتانگیختن حس حسابر 

 نازی حس برتری جویی بر دیگرازمینه س. 

 شیوه ی تفویض و واگذاری کارها
تفویض اختیار به معنای واگذاری اختیار تصمیم گیری در مورد انجام کارها و وظایف مشخصی به یکی 

در .از اعضای تیم کاری خود و پاسخگو ساختن وی در رابطه با نتایج آن کارها و وظایف می باشد

 دیو کار را به او واگذار کن دیکه الزم است آموزش ده یرا تا آن سطح رویناین روش 

 

* 
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 ک تشکل تفویض اختیار نمی کنند؟یچرا مدیران و فرماندهان 

 خودم کارها را بهتر انجام می دهم. 

 وقت کافی برای توضیح دادن کارها به دیگران ندارم. 

 اعضای تیمم مهارت های الزم را ندارند. 

 اعضای تیمم وقت ندارند. 

مامور،احساس کند که شما نسبت به ارائه مطلوب  دینباو تفویض امور دادن  تیماموردر

تا  دیاب نکنواز او سوال و جو دی،به او اعتماد کن دیده یم تیبه او مامور ید؛وقتیکار،نگران هست

 یسع دی.با ستینبخش  جهینت نید،ایخودش گذارش کار دهد،اگر احساس کند که شما نگران هست

 (زسا یمتک)نه  دیباش(ساز قلمنت)تانیدر کارها دیکن

به  تشیتر از ظرف نییپا یکار میاست و ما مجبور یانجام کار یباال برا تیظرف یدارا یاگر شخص

 ییکه توانا میدانیو ما م میتو را درک کرده ا یها ییکه ما توانا میبه شخص بفهمان دیبا میاو بده

 یوکار ر نی، اما فعال ا میرا تنزل ده تیها ییتوانا میخواهیکار است ونم نیاز ا شیتو ب

 مانده است. نیزم

ا هم ر کارکوچک ، همان میدرک نکرده ارا شیها ییتواناکندیم چون گمان صورت نیا ریغدر

 هد. یخوب انجام نم
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 باالتر: تیبا ظرف ریدادن کار به مد طیشرا

 دیایر کار به وجود ند یاخالل میباشد تا اگر با شکست مواجه شد یشیاالمکان آزما یحت .

 نباشد( یدی)کار کل

 نداشته باشد. یشخص فاصله چندان ییکار با قدرت و توانا 

 اگر فرد احساس کند  دنیبب بانیو بدون پشت اریخود را در انجام کار تام االخت دیشخص با .

 .دهدیکار جواب نم شودیم شیکه دارد آزما

 آزاد-دیبر دو نوع است: مق اریاخت ضیتفو

 داشت کار گرفته ن یکه کل کار دست توست ، اما اگر بازده میکنیم هیرا توج روین :دیمق

رها ، عزل و نصب است. و دستو یابیهمراه با کنترل و ارز ضیتفو نی. ا شودیم

 است. مثل استاندار نیفرام یمجر ریاغلب از باال صادر شده و مد

  :اهده شد که بحران مش یو فقط هنگام شودیقرار داده م ریمد اریدربست در اخت کارآزاد

ضرت اقا ح کشور در مقابل یها تیمانند: کل مسئول شودیباالتر وارد عمل م ری، مد

دارد. اما اگر  یگکار بست تیو حساس ریمد تیموقع هیبودن  دیمق ایازاد  یکار فرهنگ در.

 .آزاد داد بهتر است اریبتوان اخت
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 :تیقاطعبا  برخوردیوه ی ش
تر از  نییپا یورین و برای نشاندن یو اثبات شده خود را به کرس یحرف اصول یعنی تیقاطع

 دیوقت نبا چی. همیبنشان یاست را به کرس یو منطق یاصول میدانیرا که م یحرف دیخودمان ،با

 .میکن ینظرخواه میخواهیکه م ییکنند مگر در جا یریگ میما تصم یتر برا نییپا یو نهاد ها میبگذار

* 

 :میبنشان یکه حرف خود را به کرس اصولی از استفاده

 هیاستفاده از علم توج-۱

 استفاده از علم منطق و جدل-2

 (ی)مقطعمیشانبن یو بعد حرف خود را به کرس میفعال قبول کن یعنی یکوتاه آمدن موقت -3

 و جدل: هتوجی فرق

مقابل هم  که طرف یحرف را ، به نحو یعنینشاندن و جدل  یحرف حق را به کرس یعنی هتوجی

 ثابت کرد. گرانیبا منطق به د توانیحرف را نم شهیهم چون متوجه نشود به او غالب کردن.

 .شودیدر علم جدل از مغلطه استفاده م لیدل نیها کشش منطق را ندارند به هم یبعض

* 
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به رفتاری گفته می  بلکهپرخاشگرانه است نه ظالمانه و نه سلطه جویانه  برخوردقاطعانه نه  برخورد

مناسب عقاید و احساسات ما باشد. یعنی ما در برابر  ر ک و ُ شود که مستقیم، صادقانه و

 کنیم که عقیده، احساس و نظر ماست. برخوردموضوعات مختلف همان طوری 

ود و ما نظرات و خواسته هایشان به ما می ش رفتار قاطعانه مانع سوء استفاده دیگران و تحمیل

 .می توانیم خواسته ها و نظرات خود را به راحتی ابراز کنیم

 شیوه برخورد با انتقادات

:مقام معظم رهبری  

ست بدهد. تابی نباید به شما دمطلقا حالت عصبانیت و بی ..از انتقاد اصال عصبانی نشوید
استقبال کنید. چون گاهی در  -ولو غیرخیرخواهانه باشد  -بعد هم شما از همان انتقاد 

گوید، اما انتقادهای خصمانه هم حقایقی وجود دارد که انتقاد کننده از روی خیرخواهی نمی
د. کننروی خیرخواهی از شما انتقاد می انتقادش واقعی است، چه برسد آن کسانی که از

یداصالً هیچ نرنجید و از انتقاد استقبال کن  
. 

  انواع انتقاد

نقد دلسوزانه-۱  
نقد توام با تخریب-2  
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:مقام معظم رهبری  

انتقاد دو گونه است. عالمت دلسوزانه بودن انتقاد این است که وقتی انسان انتقاد را 
ر کنار او بیان کند تا معلوم شود که بنای نظر شخصی، بنای کند، نقطه قوت را هم دبیان می

ای داشته باشیم که نقاط گیری و بنای اذیت کردن ندارد واال اگر ما یک مجموعهانتقام
قوت و نقاط ضعفی هم دارد، آن وقت در بیان انتقاد، نقاط قوتش را اصال در نظر 

د از نقاط ضعف را همین طور بیان کنیم. نگیریم و به زبان نیاوریم، بعد یک یا دو یا ده مور
 معلوم است که تضعیف خواهد شد

خواهیم تضعیف کنیم، این است که نقاط قوت را هم بیان کنیم. حاال عالمت این که نمی
اگر یک وقت در موردی انتقادی هم داریم، بگوییم اشکالی ندارد و کسی با آن مخالفتی 

 ندارد
* 

 مالحضات:

 ه دقت گوش کنیدب  

 اشتباهات خود را قبول کنید 

 از انتقاد نترسید و خشمگین نشوید 

  انتقاد گزنده ولی دلسوزانه را بپذیرید 

 از حسن نیت طرف مقابل قدردانی کنید 

  برای فهم بیش تر و بهتر موضوع سؤال کنیم 

 دقت کنیم که برخورد و واکنش دفاعی نداشته باشیم. 

  حتی اگر خیرخواهانه نباشد انتقاد به معناى تضعیف نیست 
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 پس انرا قبول کنید انتقاد موجب شناسایی نقاط قوت و ضعف است 

  شیوه ی مدیریت ملکه سازی)عادت دادن(
 

 ای تشکیالتی ههـر نـوع رفتـار یـا خصلـت یعنی عادت دادن اعضا به  ملکه سازی در تشکیالت 

 می شـود. عادی، برخوردهای درون تشکیالتی کـه در طی 

ضعیف و یک تشکیالت انانیت وتکبرعضتدریـج خاصیت  ان نـوع رفتـار اکتسـابی که  به یعبـارت به 

 . اعضا بروز داده میشودشـده و بـه طـور ناخـودا گاه از 

مینـه ی ز رفتار خود با تکرار نظم، محبت وعزت فرمانده صـورت یک عمـل ارادی در اثر  بدین

اورد کـه در مراحل بعدی به طور خـود کار  بـه وجـود مـی در اعضای خود  را تغیرات رفتاری 

انجام می شـود. عـادت در رفتار نیک بایـد از ملکـه ی نفسـانی نشـات بگیـرد و زیـر سـاخت ان 

ایمـان و اعتقـاد باشـد. هـم چنیـن بـا عـادت هـای نـاروا بایـد از ابتـدا مبـارزه کـرد وگرنه تا 

 د.پایـان عمرخواهند مان

* 

گفتنـد: مـن حتـی اگـر در خـواب هـم زن نامحـرم  ى میرمرحـوم اقـا شـیخ عبدالکریـم حائـ

چرا که درطول روز با دیدن یک زن نا محرم نا خود اگاه چشم هایم  بنـدم ببینـم، چشـمهایم را می

 را می بندم
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ود را بر ثرگذاری  خاکـه  فرماندهان داشته باشند بـر ایـن اسـاس اسـت کـه اهتمـام زیـادى 

برخورد های اولیه و اشنایی های اولیه  با اعضا در اعضا ،اول از همه از خود شروع نمایند و 

 . مراقبه زیادی داشته باشند 

، در ابتـدا، حکـم مـاده ی شُـل و قابـل انعقـادى مثـل گـچ را دارد اعضای یک تشکل روحیـه ی 

اده شـل . وقتـی ایـن ممیشودکـه ابتـدا کـه ان را در اب میریزنـد، شـل اسـت و بعـد سـفت 

ک نیرو یید. میتوان ان را به صورت ابریزیم، به همان شـکل در میاسـت، ان را در هر قالبی 

شـد،  . در هـر قالبـی کـه بریزیـم، همیـن کـه سـردیک نیرو متحجرصـورت  دراورد یـا بـهانقالبی 

 شـکل را میگیـرد و سـفت میشـود .همـان 

 مدیریت ملکه سازاهداف 

 در رفتارهای مطلوب و دینی نیروجویی در وقت و انرژی جسمی و فکری  صرفه 

  افزایش تحمل و مقاومت شخص در برابر مشکالت 

یری اخالقیات گ و جلوگیری از شکلمانند والیت پذیری ایجاد اخالقیات و  عادتهای پسندیده 

 وعادتهای ناپسند

 

* 
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 ملکه سازابعاد و جوانب 

 مبارزه با عادات منفی 

 سرعت عمل در مبارزه با عادات غلط  زیانبار جدی 

  والیت پذیریصبر و حوصله برای ایجاد عادات پسندیده مثل نظم و 

 شیوه مدیریتی ملکه ساز مالحظات

  نیروها توجه به ا گاهی دادن به  

  تکیه بر ایمان و اعتقاد درونی در عمل 

 گیری عادات نامطلوب کنترلها و مراقبت ها برای پیشگیری از شکل 

  عظ، و مثل اعطای ا گاهی، تشـویق و تنبیه، )توجـه بـه ابزارهـای ایجـاد یـا تـرک عادت

 و... المتتذکّر، هشـدار ،م

  تکیه به اصل تداوم در ایجاد عادت 

  عادات غلطزمینه سازی برای از بین بردن فضای  
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 )شیوه های تربیتی یک فرمانده( 
 

 

 

 هیدرشد  نیاز به ابعادیچه 

 در نیروها نیاز می باشد؟
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 شیوه های تربیت علمی

 

 تشکل های علمی تکریم و تجلیل از چهره 

  ریزی و مدیریت زمان  برنامهنحوه  اموزش 

 ارائه و برگزاری کالس و دوره های رفع اشکال 

  محور مباحثه فعاالنه و  اموختن روشهای  اموزش 

 غلط اده یاولو س اعضات ار نظراظهات و ادن به تفکراد ابه 

 ایجاد هسته های علمی به منظور کار تحقیقاتی و انجام اختراع 

  کشور معاصربا تاریخ علم در ایران و افتخارات علمی  افراداشنا کردن 

 امع اموزش نقشه ج ه وسیله یعلمی برای جهت دالیتهاسب و فعاری منادعوت به هدفگذ

 علمی کشور

  ترویـج کتـاب خوانـی و ایجـاد عالقـه بـه کتـاب از طریـق معرفی  کتابهای مفید و سـیر مطالعاتی

 کادر نیروهابه 

 

 

 

 

 

 



45 
 کانون مطالعات بسیج دانشگاه ولیعصر)عج(

 

 تربیت جسمشیوه های 

 میسالاطب سنتی و طب یت اتوصیه به رعموزش ا 

  اعضای کادراموزش اداب دینی خوردن و اشامیدن به 

  پهلوانیو جمعی و سنتی ورزشهای گروهی و  دستهزمینه سازی 

 ستگی مطلوب و معقولارافت و ابه نظ اعضادن اموزش و توجه دا 

 هـای اعـم از خواب)هـا و اداب دینـی ناظـر بـه تنظیـم خـواب و اسـتراحت  امـوزش توصیه

 (مسـتحب و مکـروه، شـیوههای خوابیـدن، بایدهـا و نبایدهـای قبـل و بعد از خـواب 

 و ورزش  تفریح

تفریـح، مـورد نیـاز جسـم و روان جـوان و  وسـیلهای  بـرای سـازندگی اوسـت. تفریـح بـه 

شـادمانی کـردن اسـت کـه یکـی ازضروریـات زندگـی انسـان خصوصـا سـنین جوانـی بـه معنـای 

گر ورزش ا» پاییـن اسـت. مقـام عظمـای والیت امام خامنه ای در یکی از دیدارها می فرمایند:

ی جسم و روح فضـای جدیـدی در زندگـی انسـان بـاز  میکنـد و توانایـی و تندرسـتی و   در  زمینه

ی قوی به کسـانی که مخاطب شـما هسـتند،  میبخشـد؛ تفریحـات نیـز تاثیراتـی عمیـق،  ادهار

 مثبت و سـازنده برای جامعـه دارد.

چـرخ عظیـم حرکـت اجتماعـی، جـز بـا کمـک و مـدد همیـن عناصـر معنـوی  نمیتوانـد به یـک  

ـدون ان، ماشـین هاسـت؛ که ب حرکت سـالم ادامـه دهـد. ایـن امـور، در حکـم روغـن کاری

 اصطکاک زیاد می شـود و 
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منجـر بـه از بیـن رفتـن سـریع دسـتگاه  میگـردد. اگـر در زندگـی تفریـح سـالم نباشـد؛ اگـر ان 

لبخنـد طبیعـی کـه ناشـی از نشـاط اسـت بـر لـب انسـان ننشـیند، زندگـی برخـود انسـان و بـر 

د شـد. مادیـات،  مقدمـهی زندگـی خوبنـد؛ و تفریـح، عنصـر اساسـی معاشـران او، جهنـم خواهـ

 زندگـی خـوب اسـت.

تفریـح، یـک کار اسـالمی اسـت یـک جـا بایـد شـادمانی کـرد؛ یـک جـا باید تلخی نشـان داد؛ یک 

جا انسـان با دشـمن  روبهروسـت؛ یک جـا بـا غریبـه  روبهروسـت؛ یـک جـا بـا خـودی روبـه 

میکند. یک  ایـن هـا بـا هـم فـرق .روسـت و یـک جـا با یک مشـتاق و دوسـت رو به روسـت

ی اسـالم، تفریـح و ادخـال سـرور،  در  چهـره یـن،چهرهاش همه جا یکسـان نیسـت.انسـان مت

دیگـران را مسـرور کـردن، خشـنود کـردن، خوشـحال کـردن ،شـاد کـردن و امیـدوار کـردن جـای 

 بسـیار حساسـی دارد

 

تفریـح، نسـبی اسـت و بـرای افـراد مختلـف، فـرق مـی کنـد. یکـی بـا ورزش تفریـح مـی کنـد،  

یکـی بـا کار کـردن، دیگـری بـا عبـادت، کـس دیگـر بـا محبـت به دیگـران، نفردیگر با مطالعـه و... . 

را شـناخت و بـه سـمت تفریحـات تعالـی بخـش، جهـت داد. مقام  اعضای خودباید بتـوان مذاق 

مـن سُـرور را در نمـاز  میبینـم. ایـن را کـه مـی » مـی فرماینـد: ای عظمـای والیت امـام خامنه

 گویـم، حقیقتـا احسـاس مـن است .

یدانی و در مگاهی اوقات انسان از  حادثهای، از خبری، از پیشامدی، از ناتوانی در  صحنهای 

غمگین اسـت و بـه چیـزی  میخواهـد پنـاه ببـرد کـه ایـن غـم را بزدایـد. گاهی انسـان به تفریح 
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و دوسـتی، بـه رفاقت و بـه بگـو بخنـد، پنـاه  میبـرد. کسـانی  میتواننـد، کسـانی هم گیرشـان  

االتی به همواره در چنین ح نمیایـد و  نمیتوانند. اما مـن به تجربه  دریافتهام: ان عاملی که

 انسـان مسـرّت  میبخشـد، نماز اسـت.

ا مـی تـوان ر تشکیالنیبرخـی از اثـار تفریـح همـراه نظـارت عبـارت اسـت از: خیلـی از نـکات 

ـات خیلـی از حـاالت خـود را بـه صـورت طبیعـی در تفریح اعضا -در قالـب تفریـح منتقـل کـرد 

طـراوت -ـه انـرژی متراکـم بـه صـورت سـالم و کنترل قوه ی شـهوانی تخلی-بروز مـی دهد 

 روحی جـوان وامادگـی جهـت انجـام فعالیـت هـای سـخت و طاقت فرسـا 

 مالحظات

  توجه به هدف دار بودن تفریح 

 توجه به مالحظات راجع به جنسیت، سن و  تواناییهای جسمی و هوشی در ورزش و تفریح 

 

 تفریحات  شناسی اسیب 

 نیروهادر تفریحات فرمانده  عدم همراهی 

  خشـونت، تحریـک)اسـیب هـای ناشـی از ورزش هـا و  تفریحـات بـا فرهنـگ غربـی 

 (جنسـی، غلبـه برحریـف بـه هـر قیمتـی، بـی تحرکـی 

  در انتخاب تفریحات نیروهاعدم توجه به مالحظات جنسیت 

 عدم رعایت توانایی های جسمانی وروحی  
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 تفریحات و ورزش های استرس زا 

 اوقات فراغت

برنامه  رماندهفهاسـت،لذا شایسـته اسـت که  از ان جا که بیکاری منشـا بسـیاری از  انحراف

ای علمی و ه زمینهایجاد داشـته باشـد؛ نیروهای خود  ریزی دقیقی برای اوقات شـبانه روزی 

 اسـت.  برجسـته فرماندهش  هدایتگری مطالعاتی و کارهای تفریحی و... در این زمینه نق

 اوقات فراغت ربطی بـه ایـام خاصـی ندارد و شـامل همه ی اوقات بیکاری می شـود.

از  نیروهاا ، بـه این اوقـات توجه ویـژه نمایند تیک تشکیالتلـذا شایسـته اسـت متصدیـان  

 افات بیکاری مصـون بمانـد.

اوقـات فراغـت هـم تهدیـد اسـت و هـم فرصـت. این، چگونگی مدیریت ان اسـت که مـی 

تواند تهدید را تبدیـل بـه فرصـت کنـد. سـفر و اردوهـای هـدف دار، جلسـات اموزشـی،  کارهـای 

-علمی شریاتن، کتـاب خوانی، تحقیقـات علمی، تدوین جهادی تخصصـی و فنّـی ،فعالیـت هـای 

، ورزشهـای سـالم و... ازجملـه چیزهایـی هسـتند کـه مـی تـوان بـه وسـیله ی ان ها معرفتی 

ت و فضـای ، امکانانیروهاعالیـق  بایـد بـا توجـه بـه فرماندهفراغـت جوانـان را پرکرد .در اینجـا 

اوقـات  ،بـا  برنامـهای منسـجم و هـدف منـد نیروها را موجود و از همه مهم تـر، نیازهای تربیتی 

 فراغـت او را سـامان دهـی کند .
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  تربیت معنویی اه شیوه
  به ظواهر دینی و احکام الهی فرماندهتقید کامل 

  اموزش و انتقال ابعاد اجتماعی و تربیتی احکام عبادی 

 ری نسبت به حضرت حقابه شکرگزاعضا یت ادعوت و هد 

 نا ابنس ابه و م مبتالاحکاموزش اله و ادن به رساجعه دامر 

  به خود و سوق دادن او به اتکا و اعتماد به خداونداعضا وابسته نکردن 

  رند.اد ادی راعتقات اسخ به شبهایی پانادی که توافرابه  دراک اعضاوصل کردن 

 لفی مختاموقعیته در تتشکیال اعضادی به ادن سبک زندگی دینی و عبان دانش 

 اعضا ی اع براقناد پذیرش و ایجارف دینی و سعی بر اش بر عدم تحمیل معتال 

 دعوت به عبرت اموزی نسبت به تاریخ بشریت و ناپایداری دنیا و نعمات ان 

 تهل بیادی الس روضه و شابه وسیله مج هل بیتابه محبت به  دراک اعضا یتاهد 

  به مطالعه درباره ی اعتقادات و در اختیار قرار دادن کتب قابل استفادهاعضا ترغیب 

 ارح دعنی و شاخوات دعاجلسادیه و... بای سج دعیه مثل صحیفهاکتب  اب اعضادن انس دا 

 بـه امیـدواری بـه رحمـت حـق و نصـرت و حکمـت او بـه وسـیله ی تلقیـن  اعضا هدایـت

 ،تذکـر و اعطـای بینـش و...

  بـه صبـر در برابـر مشـکالت وعـدم اعتـراض بـه خداونـد و شـکایت از  اعضاهدایـت

 پروردگارِخویـش،  نسـبت بـه پیشـامدهای ناگـوار
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 ی تربیت فرهنگیاه شیوه

 خـل کشـور ادر د ییـر و ضدفرهنـگای فرهنگـی مغانهـامعرفـی  جری 

  برای ورود به جهاد فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن اعضاایجاد دغدغه در 

 ادر(اعضای کی ان برامنفی و مثبت ابعاد  فرهنگ مدرن)ن الب بر جهامعرفی فرهنگ غ 

 یـن ای ارهابزا و اجم فرهنگی دشـمن و تبیین روشهال تهادر قب اعضا تشکیالت زی اهسـاگ ا

 جم اته

 مونـی خـود و ای فرهنگـی در محیـط پیرالیتهـافع  مانجـاجهـت  اعضا ری بـه اسـپ مسئولیت

 یـن زمینـهاو در از ازخوردگیـری اب

 نسـبت بـه  دیانتقـای اهـ مهابرننـه واراگـری حـق مد لبهامطدکادرتشکیالت دن ارکت دامشـ

 عملکردهـای فرهنگـی مسـئوالن 

 می سـالای تمـدن یـاپ ن ضـرورت بـرافرهنـگ و بیـ ان بـای  بطـهاتبییـن چیسـتی تمـدن و ر

 نارمـایـن ای تحقـق اههـاو  ر

 ین اف د مختلابعاریخ تمدن مـدرن و معرفی ات ان، خصوصاریـخ تمـدن جهـامـوزش و مـرور تا

 اعضای کادر یان برالهی اد ضددینی و ضدابعـا اخصوصـ تمدن

 و ایجـاد  بتبییـن نقـاط ضعـف، مشـکالت و  کاسـتیهای فرهنگـی جامعـه و تشـویق، ترغیـ

، بـرای اصـالح وضـع موجـود فرهنگـی و اعتـالی ان بـه سـوی وضعیـت اعضاانگیـزه در 

 مطلـوب و ارمانـی
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 تشکیالتیی تربیت اه شیوه
 اموزش شیوه های مدیریت اسالمی 

  هنر ارتباط موثردر  اعضاراهنمایی و مشاوره به 

 و تشکیالتی به نیروها طیارتبای ارتهاموزش  مها 

  دوره اموزشیدر قالب های  تشکیالتیارائه ی سبک زندگی 

  برای رعایت اخالق در روابط اجتماعی کادرموعظه و تذکر به 

 اعضا منظور امر و ناهی بار اوردن  امر به معروف و نهی از منکر گروهی  به 

  وی و احترام به تصمیمات درست  تشکیالتیازادی عمل دادن در موقعیتهای 

 مختلفی اپذیری درمحیط ه ی سطح مسئولیتارتقای ابر اعضا جدی به ری اسپ مسئولیت 

  امـوزش و انتقـال ارزشهـا و مفاهیـم اجتماعـی اسـالم، مانند عدالت اجتماعی، مسـئولیتپذیری و

 ....(از طریـق مباحثـه ی روایـات، معرفی کتاب، سـخنرانی و) اعضا... بـه 

  منظور  بهکیالت تشدر ملزم کردن به جذب و کادرسازیتی و ر تشـکیالابـه ک نیروهاملـزم کـردن

 ر جمعی ای ک تقویت روحیـه
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 سیای تربیت سیاه شیوه
 دانشـگاه  درتمریـن گفـت و گـوی سیاسـی  ترغیـب و 

 های سیاسی خائنین جهان اسالم تبیین خیانتها،  ظلمها و  رسوایی 

 مقام معظم رهبریی حضرت امام راحل و  ی اندیشه تبیین  منظومه 

 ـی ماننـد انتخابـات بـرای تربیـت سیاس زمینـه سـازی و بهـره بـرداری از رخدادهـای سیاسـی

  فعالین سیاسی

 ایه امـوزش اصـول و مبانـی سیاسـی اسـالم و حکومـت اسـالمی و تبییـن  تفاوتهـای مکتـب 

 سیاسـی 

  در تحلیـل و شـناخت نسـبت بـه افـراد، گروههـا و جریانهـای کادر تشکیالتمشـاوره و هدایـت 

 مختلـف سیاسـی

 ومـت ری دینـی ،حکالاننـد مردمسـام مسـالاسـی اهیـم سیاو مف ارزشهـال  انتقـامـوزش و ا

 یتپذیـری و ... می، والسـالا

 مونهن معرفی اسـت بـای حضـور در عرصـه ی سیاهـ هات و  لغزش گاطـراز مخا کادرزی اهسـاگا 

 )کتاب بازگشت از نیمه راه و...(دیـق عینـی او مص اه

 ز انی عقال ده یاستفاخویش و ترغیب به و ازادی بیان  سی از حقوق سیانیروها زی اهساگ ا

 ین حقوقا

  در  و وقایـع ناگـوار در امور سیاسـی سیای سیادهابه حضور در رخد اعضای تشکالت ترغیب

 و... نتخاباتمانند ا و سـازماندهی انهـا در ایـن زمینـه در صـورت نیاز الملل سـطح کشـور و بین
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  ی ازم بـرهـم کـردن زمینـه ی الاسـی کشـور و فرای سیادهـار و رخداخبـاترغیـب بـه  پیگیـری

 ادراعضا که ایـع به همـرایـن وقامـون اه بحـث و تحلیـل پیرایـن پیگیـری، بـه همـرا

 م،  جبهـه ی سـالان اسـی کشـور،  جهـات سیاعـطالار و اخبـانی و  پیگیـری گروهـی ارسـ عطالا

 معـه ی بشـریامسـتضعفین و ج

 و  ادی نسـبت بـه عملکردهـانتقـای امـه هـالبـه گـری و برنادر مط افراددن ارکت دامشـ

 نمی مسـئوالسـالاسـی ضدای سیارهـارفت

 کـم اسـی حام سیای  نظـات و  ظلمهـنسـبت بـه مشـکال اعضا بخشـی بـه هیاگ انی وارسـ عطالا

د ایجـاور می و ملـل مسـتضعف،  بهمنظـسـالامـت انسـبت بـه  امعـه ی بشـری، خصوصـابـر ج

 امهـایـن  نظار و دشـمنی در وی نسـبت بـه انزجـا

 در  کادر نـباز جاسـی ای سیائـه ی نقدهـاراضـع و ان موار نظـر، بیـاظهـای ازی بـرابسترسـ

لیل و منظور تقویـت قدرت تح سـی بهاوردن  زمینـهی  گفتوگـوی سیاهـم ان جمـع و فرامیـ

 انهـاسـی  ایـش بصیـرت سیافزا

 

 ن دین و عبرتاسی بزرگاصول و سیره سیانی و اجهت فهم مب نیروهاسی به اریخ سیاموزش تا 

 ریخاسی طول تات سییع و تحوالاز وقاموزی ا

 مـوزش  ا)م ـالسان اصـر در کشـور و جهـاسـی معای فکـری و سیانهـانسـبت بـه  جریزی اهسـاگ ا

 (سـیاسـی سیاشن ناجری
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 هـی و  اوخ می و تشـویق و ترغیـب بـه  تحولسـالام اسـی نظـای سیانهـارماو   اهـ تبییـن  قله

 میسـالاب نقـالای انهـارمانـی و  اصـول، مبارچـوب ادر چ عدالت خواهی

 ری اثیرگذامنظور ت رجی، بهاخلی و خاسی در عرصه ی دای سیالیت های نوین فعاشیوهه موزشا

  ینترنتی و...ای ایتهاس،عیاجتمای اه نند شبکهاسی مای سیابیشتر بر فض

 دیاقتصای تربیت اه شیوه 
 معرفی ویژگی شغل مناسب در اسالم 

 اموزش احکام شرعی مربوط به درامد حالل 

  نیایرای اهالاتولید ملی و کز اده استفاتشویق به 

 ربوی و تحریم بانکی ری انک داسیستم ب ایی باشنا 

 اموزش مدیریت اقتصادی منزل و خانواده و در فعالیتهای بسیج 

 اشنایی با مبانی، اهداف و اقدامات ضروری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی 

 ن ادی و حرکت در اقتصای اه زمینهدر رهبریی ارهاحی شده و هشداتوجه جدی به خطوط طر

 مسیر
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 ول()ضمیمه اانواع ساختار و چارت تشکیالتی
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  :الف ستمیس

 است. یمیقد یلیخ ستمیس نیا 

 در ارتباط است مایمستق روهایبا تمام ن ریمد 

 :ب ستمیس

 با  رمدیB  وC   در ارتباط است وB   باD   وC    باE  در ارتباط هستند.)از لحاظ

 (یکار

 است.  یدر کار فرهنگ تیرینوع مد نیبهتر ستمیس نیا 

 یاون هاها را بشناسد و شناخت مع تیریمد یتمام ریمد ستیالزم ن ستمیس نای در 

 است. یخود کاف

 دهندیآن است که معاون ها مستقل هستند و کارشان را انجام م ستمیس نای محاسن 

 .کنندیاعالم م ریرا به مد جهیو در آخر نت

 به امور  شتریوقتش آزاد است و ب ریاست که مد نیکه دارد ا یحسن خوب ستمیس نیا

 پردازد. یم یتیریمد

 :ج ستمیس

 همه  جهیهم با هم در ارتباط هستند ، در نت روهایبا همه اعضا ارتباط دارد. و ن رمدی

 شناسند. یرا م گریکدی
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 نیا بر اساس یفرهنگ یاست که اغلب کارها نیا یکار فرهنگ یاز ضعف ها یکی 

 شود. یانجام م ستمیس

 شود.  یو وقتش محدود م رسدینم شیبه کارها ریمد ستمیس نای در 

 ندارد. یضرورت یارتباطات اضاف نیا یکار فرهنگ در 

 نکات کادر چینی:

یریحفره گ کیو میدار ینیکادرچ کی تیریدر مد 

ارراانجام دهند وحضور آنها در ک کیتوانندیاز افراد هستند که فقط م یکرد.بعض یریحفره گ دیبا ینیبعد از کادر چ

شخاص به عنوان ا نیآنها را نگه داشت،ا دیبا دشانیمف تیخصوص نیضرر دارد.اما به خاطر هم گهید یکارها

 ندیآ یبه حساب م ریحفره گ

 هم در رده  ییروهاین تنکنند .(داش تیریبمانند )مد کجایدر  تونندیگاه دو نفر نم چیه یتیریمد التیدرتشک

 یعنیوحدت. نیکثرت در ع م،نهیکثرت دار نیما وحدت در ع یباشد، در کار فرهنگ یضعف م التیتشک

ها را باهکم  هقیکه اختالف سل ستین یازیاما هرکس به راه خودش  . ن میرویسمت م کیبه  یهمگ

 جمع کرد. 

 .................................................................................................................................................................. 
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 )ضمیمه دوم(

 انواع مدیر:
 )ره( یتیموسس: امام خم ریمد  

  یدوم: مقام معظم رهبر ریمد     

  

را در معرض  التیتشک نیخود ا قیرا بنا نهاده و بنابر سال یالتیموسس  خود تشک ریمد

ارد دوم  و ریمد .ندینمایم یهمکار التیو عموم مراجعه کردهو با تشک گذاردیعموم م

،  اول ریمد هیو در همان چاچوب و با حفظ اصول اول شودیاول م ریمد التیتشک

کرده  سیا تاسر التیمسئول چون خود تشک ری. مدردیگیرا بر عهده م التیتشک تیریمد

 اول را ندارد. ریمد اراتیدوم اخت ریدارد. اما مد یاراتیاخت

* 

را به   یواردکردند و بعد م ذیکردند و تنف میا تنطر ی)ره( آمدند خودشان قانون اساس امام

در طول  نیدادند و ا یدرصد به ان را98شد و   یریگ یقانون اضافه کردند و بعد را نیا

 بود.  هیقف تیو اصل وال ینیبه علت حکومت د نیسابقه بود. ا یب یبشر خیتار

* 
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 سخت تر است.  اریدوم بس ریکار مد یسیتاس التیدر تشک 

 ریاز مد موسس را ریمد عکه همان توق روهاستین عدوم توق ریمشکل مد نیبزرگتر 

 دوم  دارند.

 قدرت ها و ابهت ها دارد و در زمان  یسر کیو  اراتیاخت یسر کیاول  ریمد

ا و در همان رده ج کردهیکار م یتر نییرده پا کیدوم در  ریشخص مد نیحکومت هم

 ( ععوض شود. مثل : امام حسن) دیبا ریکه مد میقبول کن دیافتاده است. ما با

 قهیبا سل را شی، کار خو انیاطراف عدوم: بدون توجه به نگرش و توق ریبرخورد مد روش 

 انجام دهد. شیخو

 نی. بنابراستیاول هستم، چون ن ریبقوالند که من همان مد انینکند به اطراف یسع یعنی

 درتواند  یدوم م ریکند. مد یم یالگوبردار نکهیاست نه ا یقیال ریان دهد مدشن دیبا

 اول هم جلوتر برود ریاز مد یخود حت تیموفق

* 

ه است در چشم مردم ما نسبت ب یقو یلیاول خ ری( چون مدع) نیرالمومنیدر زمان ام

 چید. هش ینفر دوم نگاه م دیبوده و به او به د هیوقبال در سا میدوم مشکل دار ریمد

. آن  کندیانها فرق م تیریباشد.  روش مد یقبل یتواند مثل انسان ها ینم ینانسا

 توانمیمن م دیبگو دیتواند کار کند. با یاول ثابت کند م دیبا دیآ یکه دوم م یریمد

 است.  یکار سخت نیاول و ا ریاول بشوم و نه مثل مد ریمد نیگزیجا


