
f
مدیریت جهاديدرنکته 404

ارتقاي تولید و اشتغالبراي

قاسم زارعی- شاهزیديالهام
زیر نظر دکتر کیومرث فرح بخش

)ت علمی دانشگاه عالمه طباطباییأعضو هی(

1396





    
-1366شاهزيدي، الهام،: سرشناسه

زيرنظـر ي؛ندگان الهام شاهزيدي ، قاسم زارعنويس/ارتقاي توليد و اشتغالبرايمديريت جهاديدرنكته404:عنوان و نام پديدآور 
 .بخشكيومرث فرح

.1396،سناگستر:اصفهان: مشخصات نشر 
.ص208: مشخصات ظاهري 
2-59-8736-600-978ريال80000: شابك  :
فيپا:وضعيت فهرست نويسي 
.113.ص:كتابنامه: يادداشت 
.ارتقاي توليد و اشتغالبرايريت جهاديمديردچهارصد و چهار نكته: عنوان گسترده 
مديريت: موضوع 
Management: موضوع 
)اسالم(مديريت: موضوع 
-- Management: موضوع  Religious aspects -- Islam
-1366زارعي، قاسم،: شناسه افزوده 
-1345،فرحبخش، كيومرث: افزودهشناسه  
21396ش2ف/HD37: رده بندي كنگره 
658: رده بندي ديويي 
4857652:شماره كتابشناسي ملي 



 
 

  

  
   

  توليد و اشتغال براي ارتقايمديريت جهادي  در نكته 404: نام كتاب
  اول :نوبت چاپ  قاسم زارعي -الهام شاهزيدي :مولفان

  1396: سال چاپ  سيدمحمدرضا سمسارزاده: ر توليدمدي
  جلد 1000: تيراژ  سحر رادهوش: صفحه آرا
  تومان 8000: قيمت  دانيال نصراصفهاني: طراح جلد
  )09131172642(سناگستر  :انتشارات  ليال شاهزيدي : ويراستار

 :پايگاه اينترنتي
www.iranpub.com 

  :شماره استاندارد بين المللي كتاب
0-70-8736-600-978  

  .تمام حقوق براي مولف محفوظ است
  .تماس حاصل فرماييد 09132244836در صورت تمايل براي تهيه كتاب با شماره 



:تقدیم به 

امام هادي علیه السالمپیشگاه مقدس حضرت 
و منجی و مدیر کل عالم هستی

حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف





فهرست مطالب
9............................................................................................................................................................................مقدمه
13................................................................................................................................................يهدفمند: اولفصل
31......................................................................................................................................................نیقوان: دومفصل
43....................................................................................................................................................نظارت: سومفصل
59.................................................................................................................................یمنیاوطیشرا: چهارمفصل
89............................................................................................................................یوفرسودگاسترس: پنجمفصل
109.............................................................................................................................کارکنانيازهاین: ششمفصل
141................................................................................................................................................عدالت: هفتمفصل
153...........................................................................................................روینلیتعدوگاهیجارییتغ: هشتمفصل
167...........................................................................................................................................یگروهکار: نهمفصل
185...................................................................................................................................هیتنبوقیتشو: دهمفصل
199.......................................................................................................................................................................منابع





9/براي ارتقاي تولید و اشتغالمدیریت جهادينکته در404

بسم اهللا الرحمن الرحیم
مقدمه

شـدن امـورات مـا را دارد    رو و منظم که با تمام توان قصـد بهتـر انجـام   اگر وارد سازمانی شده و با فردي خوش
هاي یک سـازمان الهـی و داراي وجـدان کـاري و اخـالق      کنیم؛ در حالی که نیرومیمواجه شویم، اغلب تعجب 

ها و ادارات با کارکنـانی روبـرو   آرزوي دیرین بسیاري از ما این است که در سازمان.اسالمی باید همینگونه باشند
چنـین وقـت   و همسوزانه و متعهدانه و منظم  مشغول انجام وظایف خود هستند و براي کار خود، شویم، که دل

از طرفی مدیران نیز مشتاقانه به دنبال کارکنانی هستند کـه متعهدانـه و   . هاي دیگر افراد ارزش قائلندو سرمایه
.افزون سازمان خود باشندشناسانه در راستاي انجام امور بکوشند و در پی ارتقاي روزوظیفه

هاي معنوي و مادي فـراوان، در آن جایگـاه بلنـد    که کشور ما در عین داشتن سرمایهشاید یکی از علل مهم این
گونه که باید و شاید دل به کارها و وظایفمان نمی دهیم و به فکـر  مورد انتظارش نیست؛ این است که اغلب آن

دانیم و معتـرفیم کـه آن را از   گاهی شغلمان را فقط ابزاري براي پول درآوردن می. افزون آن نیستیمارتقاي روز
.کنیم وانگیزه اي براي تالش در راستاي ایجاد تغییر نداریمحمل میسر ناچاري ت

گونه به نظر برسد که نکات این کتاب، تنها براي مـدیران و مسـئوالنی کـاربرد دارد    در نگاه اول ممکن است این
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افـرادي کـه   ي توان دریافت که همـه تر میکه عده اي از افراد تحت نظر آنها به کار مشغولند؛ اما با نگاهی دقیق
به مبحث کسب رزق حالل، تعهد، مسئولیت پذیري، وجدان کاري و رشته هایی چون مشاوره، روان شناسـی و  

توانند حـداقل از بخشـی از ایـن نکـات     هاي جمعی عالقمندند میمدیریت و حتی مباحث تشکیالتی و فعالیت
.ي وافی ببرندبهره

استفادة ابزاري نماید و شبیه عـرف سـودمحور دنیـاي مـدرن     این نوشته در صدد آن نیست که از تعالیم اسالم 
این کتاب قـدم بسـیار کـوچکی اسـت     . اخالق را وسیله اي براي جلب مشتري بیشتر و موفقیت اقتصادي بداند

کسب مخلصانه و تنها براي رضـاي خـدا و   . چه مد نظر مکتب تشیع بوده استکار به آنوبراي برگرداندن کسب
.حالل بودن آن و غافل نشدن از یاد منعم حین انجام کاربا دقت و ظرافت در

کردن آن بـه مـدیریت   هاي رایج مدیریت و نزدیکچنانچه از نام اثر مشهود است، این کتاب، براي ارتقاي سبک
انتخـاب  . اي شناخته شده در ادبیات مقام معظم رهبري است؛ نوشته شـده اسـت  واژهجهادي مطلوب که کلید

مـی  1404یان هزاران نکته ي مدیریتی نیز تداعی کننده ي چشم انداز ایران اسـالمی در سـال   نکته از م404
.باشد

امید است سادگی وکوتاهی نکات، ارزش محتوایی آن را در نظر خواننده نکاهد؛ چرا که برخی از این نکـات بـه   
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تاب روان شناسی صـنعتی   دهی نکات از کي دسته بندي و ترتیبدرنحوه. تنهایی خالصه ي یک کتاب قطورند
.ها برده و سپاسگزارشان هستموسازمانی دکتر مهداد و راهنمایی هاي دکتر کیومرث فرح بخش بهره

درنهایت اینکه کسب رزق حالل مقوله اي بسیار دقیق و حیاتی است؛ اما کمتر به ظرایف و لطـایفی کـه رزق را   
از . افزایـد موشـکافانه پرداختـه شـده اسـت     بـودن آن مـی  اندازد و یا برعکس، به عیار پاکیزهاز حالل بودن می

هاي مورد تایید دین براي درآمدزایی و تالش بـراي کسـب روزي کـه    مباحثی مثل انتخاب شغل خوب و شیوه
کاري، راحت طلبی، تن دادن به رویه هاي  غلـط سـازمانی، و یـا حتـی بـا      بگذریم؛ گاهی با انواع شکل هاي کم

عیار حـالل بـودن درآمـدمان را تحـت     ) حالی که قادر به آنیم در(شدن کار و ارتقاي آنتالش نکردن براي بهتر
.دهیمتاثیر قرار می

براي یک مدیر تالش براي ارتقاي کمی و کیفی کسب حالل کارکنان، شاید از مصـادیق اصـالح امـور بنـدگان     
و البتـه بـدون   . بـال کارکنـانش باشـد   خدا، و نصح و خیرخواهی و اهتمام به امور آنان و حتی از وظایف او در ق

... .ها اثر نمی بخشدتوفیق و تایید الهی چاره اندیشی
و من اهللا التوفیق


