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ي تجاري از محتواي آن بدون  چنين هر گونه استفاده ي چاپي و هم  ها هاي اينترنتي يا رسانه مطالب آن روي سايت

باعث تقويت فرهنگ کننده ممنوع است. بياييد با احترام به حقوق مؤلفين و مترجمين در دنياي مجازي،  هياطالع ته

مطبوعات ن و يناشردر فضاي وب فارسي شويم؛ آن هم در اين روزها که متأسفانه  يو کاربرد يعلم يانتشار محتوا

  کشورمان با مسائل و مشکالت عديده و کامال جدي روبرو هستند!
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  مقدمه  
دارند.  ييآشنا کردم يم هيآموزش شرکت ته ريعنوان مد که به يهفتگ يآموزش ي همکاران محترم من با خبرنامه

شرکت  يآموزش ميرا در تقو يرسم يها آموزش يخال يجا االمکان يداشت تا حت يسع ،ييادعا چيخبرنامه بدون ه نيا

خبرنامه بعد از  ني. اديا ها خوانده گزاره نيرا در هم امهاز مطالب آن خبرن يليهم خ جا نيپر کند. شما مخاطبان محترم ا

  .بردم يلذت م اش هيبود و خودم هم واقعن از ته دهيدر ساختار رس ينسب يبه سه سال از انتشارش به بلوغ کينزد

عنوان مشاور ـ و البته دوست و همراه ـ در  روزها افتخار دارم به نيکه ا يرعامليمد يبا آقا شيوقت پ چند

 اتيخواهم نوشت ـ در مورد نشر يزود ام حتمن به گرفته ادي شانيکه از ا يارشان باشم ـ و در مورد نکات جالبکن

و  ريمثل تدب يمعروف اتيـ مخصوصا نشر اتينشر نيمعتقد بودند که ا شاني. اميکرد يصحبت م رانيدر ا يتيريمد

 کياز  شانيا انيم ني. در اکنند يشد را برآورده نمار ريمد کي يازهايو ن ستندين يـ اصلن کاربرد تيريمد ي دهيگز

ش که  را هم به من دادند. ورق هيآن نشر ي شماره کياست.  يجالب و کاربرد ي هيخاص اسم بردند که نشر ي هينشر

، HBR: شان ميشناس يمان م که همه ييها تياست از همان سا يا کاملن ترجمه هينشر يمحتوا دميزدم د

  وجود نداشت!  هيهم در آن نشر يفيتأل ي مقاله کيجالب بود که حتا  م يبرا… و  کيو نسيزيب در،ينسايا نسيزيب

 ديکه اسفند ماه پارسال داشتم در مورد مطالب سال جد ينظرسنج اديخودم افتادم و البته  ي خبرنامه اديروز  آن

و  ها يادآوري نيبود. مجموع ا تيريمد ميمفاه يبرتر، آموزش کاربرد يها نهياز گز يکي يها. در آن نظرسنج گزاره
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صورت ماهانه.  ها به گزاره يبرا  خبرنامه کي يانداز کرد به راه بيمن را ترغ رعامليمد يآن روز آقا يها حرف

  منتشر خواهد شد. PDF ليفا کيصفحه در قالب  ۲۰حدود  يهر ماه در حجم ييکه در روز ابتدا يا خبرنامه

ه شده توسط من يدوارم که از مطالب تهيها" در دست شما است. ام گزاره يتيريمد ي هنام  "ماه ي ن شمارهيامروز اول

  د. يالزم را ببر ي استفاده

  نکته اشاره کنم:سه به است جا الزم  نيدر ا

شنهاد و يجه از هر گونه پياست و در نت يشين خبرنامه کامال آزمايا يساختار در نظر گرفته شده برا .۱

 کنم. يستقبال منه اين زميدر ا يانتقاد

مربوط  يها ژه در بخشيو ز خواننده و همراه ـ بهيدوستان عز يبعد از هر گونه همکار يها شماره يبرا .۲

 کنم.  يک نوشته ـ استقبال مياز  يها و برگ ماه، اصطالحات، نکته ي ، مقالهيتيريمد يها تيبه حکا

 نامه قطعا به کمک نياز دارم. راي طراحي جلد و قالب ظاهري ماهب .۳

غ يتان در  انيدوستان و آشنا يبود، از ارسال آن برا يشما خوب و کاربرد ينامه برا ن ماهيلطفا اگر مطالب ا

  د. يينفرما

ق يد با من از طريانتو يز هستم. ميشما مخاطبان عز ياز سو يا اعالم همکاريشنهاد، انتقاد يمنتظر هر گونه نظر، پ

  د.يدر ارتباط باش gozareha@gmail.comل يم يا آدرس اي http://gozareha.comم  تيسا وب

اول  ي ز در مورد شمارهيشنهادات دوستان عزين پيچن ها و هم يگرم مثبت و دل يها واکنشاز جا الزم است  نيادر 

  شکر کنم.ت ها گزاره يتيريمد ي هنام اهم

  

  علي نعمتي شهاب

  ۱۳۹۱مـاه رداد م
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   ها گزاره-١
 اندازي وجود ندارد؛ اميدي هم نيست. وقتي چشم :جورج واشينگتن کارور .۱

دهم؛ به اين اميد که شايد ياد گرفتم که چطور  توانم انجام مي من اغلب کارهايي را که نمي :پابلو پيکاسو .۲

 شان بدهم. انجام

شود،  شود شروع کنيد. چيزي که باعث ادامه دادن مسير مي انگيزه چيزي است که باعث مي :جيم ريون .۳

 عادت است.

 هاي بزرگ، داراي هدف هستند. ديگران فقط آرزو دارند. ذهن :واشينگتون اروينگ .۴

موفقيت اين نيست که مشکالت بزرگ را حل کنيد؛ بلکه اين است که آيا اين معيار  :جان فوستر دالس .۵

 .ي پارسال شما هست يا نه مشکل، هنوز همان مسئله
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  ماه يتيريمد  تيحکا-٢
ي نيروي هوايي شده بود. پس از  دام شدهاستخ  ي تکميلي به خلبانان تازه عنوان مسئول فروش بيمه ستوان جونز به

دست آورده است. کاپيتان اسميت که متعجب  ٪ را به۱۰۰مدتي رئيس او کاپيتان اسميت متوجه شد که او رکورد فروش 

  سراغ جونز برود. اما به در اتاق که رسيد، متوجه شد کسي داخل است:  شده بود براي بررسي موضوع به

ن صورت اگر يا در .يدجا کشته بش وناخداي نکرده د يکنفرض  .يدر يمجنگ د به يدارما شبينيد آقاي بارنز. "ب

ي تکميلي  . اما اگر بيمههکنبهزار دالر پرداخت  ۲۰۰به بازماندگان شما  هتکميلي داشته باشيد، دولت مجبور ي بيمه

." جونز مکثي کرد و گفت: "خوب، حاال شما فکر هکنبدالر پرداخت  ۶۰۰۰حداکثر  همجبورقط فنداشته باشيد، دولت 

 ؟"هن جنگ بفرستوبه ميد واول چه کساني ر هد  کنيد دولت ترجيح مي مي
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طـور  چ تيريدم): ٢ها ( روايت گزاره هاي اصول مديريت به درس-٣

  اختراع شد؟
مختصـر   يه بررسبن شماره يار دت اشاره کردم. يريت علم مديدر مورد ماه يمباحث کل يه برخبقبل  ي شمارهدر 

  پردازم. يت ميريمدعلم  يريگ شکل يها شهيرد يو مف

مـان   ک آدم دستوردهنده و غرزن به ذهنير يتصوم، يکن يت فکر ميريبه مد يما وقتعموما قبل گفتم  ي شمارهدر 

ش عبـارت   کيف کالسيت در تعريريک است. مدينزدت يريک علم مديکالسف يعارتبه  ير تا حدوديتصون يرسد. ا يم

دن يرس يش برا ردستيارکنان زکن است که از ير ايمد ياصل ي فهيوظن يبنابرا ".گرانيکمک د انجام کارها بهاست از: "

  استفاده کند. ينبه اهداف سازما

از کـه   يانيجرت و اقتصاد دارد. يريک مدياز متفکران کالس ياريبس يها ها و پژوهش شهيشه در انديف، ريتعرن يا

به  يقات مرد بزرگيحقتستم با يقرن ب ييابتدا يها ت آغاز شد، در سالياسمآدام " ثروت ملل"ساز  انيکتاب مشهور و جر

 يايـ ه در دند انبـو يتول يصل اساسات معتقد بود که ياسمآدام به خود گرفت.  يشکل کاربرد  "لورينسلو تيک ويفردر"نام 

تنهـا در  ، خـود او  آقـا حسن  يکارگاه نجاردر ساختند!  يرا بهر کار يهر کس يعنياست. " يم کار تخصصيتقس" يصنعت

ن يااما ها را اوستا اکبر.  و رنگ زدن چوب د انجام دهديد پسرش آقا حميها را با دنيوبکخ يو مبرش چوب تخصص دارد 

حسـن آقاهـا    ينجـار   صورت آگاهانه در درون کارگـاه  د تا بهيش از صد و پنجاه سال طول کشيب يهيبدکامال وضوع م
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لور يت يدار شد! حرف آقا پول يلکت ياسمآدام  ي سادهن اصل يهمبا ن کار را انجام داد و يالور يت يآقاد. کار گرفته شو به

از او وجـود   يتر خبره يبرها را خودش انجام دهد. چوب يبر چوب يد حتير کارگاه نبايعنوان مد ن بود که حسن آقا بهيا

اش  خـل مغـازه  دکنند که حسن آقا هر روز پشت  يکارسه را شل کند، حاضرند يسر ک يدارند که فقط اگر حسن آقا کم

بـه   يلور پـا يت يهمت آقا به "يت علميريمدب "يترتن يبشمرد! بد  مدام پولکند،  ير باد کولر استراحت ميکه ز يدر حال

  ن است که يا يفرض اصل شيپ يت علميريمدوجود گذاشت. در  ي عرصه

 .کنند يپول کار م يا و تنها براها تنه انسان .۱

ند يکل فرا يچ کس رويکرد که ه يتخصصقدر  نياها را  د کار آنيباها  از پررو شدن آدم يريجلوگ يبرا .۲

 خدمت مسلط نشود. ي ا عرضهيد محصول يتول

ـ کارگاه حسن آقا هستند و کار حسن آقا اد ين بزرگ توليماش يها چ و مهرهيپها  ب آدميترتن يبد ن اسـت کـه از   ي

  برسد. )دار شدن! پول يعني(خودش   تواند کار بکشد تا به هدف يها تا م آن

ـ ماجرا به ام! اما يا مان تجربه کرده شد که ما در عمل همه يزيچ  ه همانيت شبيريف مديتعر جا نيتا اخوب  جـا   ني

پـا خواسـتند و بـا     لـور بـه  يت يآقـا  يتيريکـرد مـد  يخوردگان رو ان زخميز ما يبعد کسان يها طول سالدر  خالصه نشد.

ـ است. يها ن آدم ير خروجبرگذار يمل تأثاست، اما تنها عا يشان اثبات کردند که پول اگر چه عامل مهم قاتيتحق راه ن ي

د. در ياوج رسـ  ار معـروف هـاثورن بـه   يار بسيش بسيغاز شد و با آزماآفولت پارکت  يمانند خانم مار يقات کسانيتحقبا 

 يديان جديجرغاز آقات ين تحقيرگذار است. ايدخترکان کارگر تأث ييکارا يش هاثورن ثابت شد که نور کارگاه رويآزما

ن يتـر  از مهـم  يکـ يکه هنـوز زنـده اسـت و     يمکتب شود. يشناخته م "ييرفتارگرات بود که با نام مکتب "يريدر علم مد

  دهد. يل ميرا تشک "يرفتار سازمانت با عنوان "يريعلم مد يها اخهش

هـا   آن يت دارند برايريد مديوارد علم جد ند محققان تازهران باهوش هم بودند که متوجه شديمد يوسط بعضن يا

گرفتند  يران ميپول از مد يکل ،ها شرکت يعلمت يريمد يبرا ييبزارهااداشتن  ين محققان با ادعاياشوند.  يخطرناک م

ت چقـدر  يريد که ما مشاوران مدينيب يمها را جمع و جور کند ( آن يها يکار ر مجبور بود خودش خرابيو آخرش هم مد

مندان  م گرفتند که به دانشيتصم يول فرانسويفا يران مثل جناب مستطاب هنرياز مد ين بعضيبنابرا )م!يهست يميقد

ت را يريول اصول مديفا يب آقايترتن يه." بديت چيريم مديتر بلد دمون از شماها بهخور! ما ينخ" :که ت ثابت کننديريمد

  اصل معروف خود خالصه کرد: ۱۴در 

  )!حسن آقا يحت، ز را همگان نداننديهمه چ( کار ميتقس :اصل اول

  )ست!يدخل پدرش ن يها د آقا مسئول شمردن پوليحم( تيو مسئول ارياختتناسب  :دوم اصل
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  )د!يده شب بروو د ييايصبح ب ۸صبح ساعت قانون اول حسن آقا: ( انضباط :سوم اصل

  )حسن آقا! يعنيس يئر( يوحدت فرمانده :چهارم اصل

 يکوب خيم، مسئول واحد ميکوب استخدام کرد خيد چند نفر ميکمک به حم يگر براا( تيريدموحدت  :پنجم اصل

  )د است.يفقط حم

ها حقوق  ه با آنکب حسن آقا يج يتو يها پولتر شدن  شيب( يگروهنافع ماز  يشخصنافع م تيتبع :ششم اصل

  )ت دارند!يرجحاز يدهد به همه چ يم

  ).دهد يش حقوق م کند به کارمندان يحسن آقا هم لطف م( پاداش کارکنان :هفتم اصل

  )ز باخبر باشد!يد از همه چيحسن آقا با( ها تيفعال ييمرکزگرات :هشتم اصل

قدر باعرضه  نيد ايد بايندارد. حم يکوب حرف خيحسن آقا با کارگر م( در سازمانلسله مراتب سوجود  :نهم اصل

  )رکاردرو کار بکشد.ين کارگر از زيباشد که از ا

  )د.يد جان حمي: حسن آقا حسن آقا است و حمداشته باشد يگاه مشخصيجا يهر کس( بينظم و ترت :دهم اصل

در  ن لطفيتر دهد بزرگ يک بار حقوق ميش هر شش ماه  ن که حسن آقا به کارمندانيمه( انصاف :ازدهمي اصل

  )ها است. حق آن

  )آقا شود.  سنحتواند  يکوب است و نم خيعمرش م ي شهيکوب تا هم خيک مي( ثبات افراد :دوازدهم اصل

با ثال ماشند! بدن يکوب  خيمدرن م يها روشدنبال  بهمواره هد و همکاران يزم است حمال( ابتکار :زدهميس اصل

 يريرگاه جلوگت کاميق گران يها ز استهالک چکشاف ببرد داخل چوب و يخ رفتن که خودش تشريم ي قربان صدقه

  )شود!

  )م که!يابا من و حسن آقا ندارب( يگانگيو  تيميروح صم :مهچهارد اصل

ت يريس علم مديشان را از تأس گر داشتند حاليها از طرف د ول و بچهيک طرف و فايلور و رفقا از يت يآقاخالصه 

ـ اف يکـه معتقـد بـود تعـار     يمـرد  بزرگ خت.اها را از رونق اند آن يکار و کاسب يار بزرگيبردند که ظهور مرد بس يم ن ي

ـ ت توسط ايرين علم مدياديتحول بننده در مورد يآست. ماه يست، اما کامل نيت اگر چه نادرست نيرياز مد "وستاند" ن ي

مطالـب   ي هيـ آن موقـع بق تـا  م. يگـو  يدراکـر بـزرگ را مـ   تر يپ :م زديحرف خواه يداشتن دوستن و ينازنانسان نابغه و 

  د!يرياد بگيد و يها را بخوان گزاره يتيريمد ي نامه ماه
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  ١اش کنيد گونه مديريت يک همکار غرغرو داريد؟ اينماه:  ي مقاله-٤
   علي نعمتي شهابنويسنده: 

طوري  دونست اين بافي بود که"هميشه "مي منفي  پوت آدم لي هاي لي در کارتون سفرهاي گاليور، يکي از آدم کوتوله

رفت و  ها راه مي پوتي لي ش گلوم بود، هميشه روي اعصاب گاليور و ديگر اعضاي تيم لي ا شه." اين شخصيت که نام مي

ديد. براي همين هميشه گاليور و ديگران بايد انرژي  ي بد ماجرا را مي تنها آن جنبهي اتفاقات مثبت و منفي،  از همه

جاي آن  توانست به کردند. انرژي که مي هاي جناب گلوم مي بافي ها و منفي بسيار زيادي را صرف خنثي کردن بدبيني

  هاي شوم کاپيتان لينچ شود ... صرف کارهاي مثبت عليه نقشه

هايي که همواره به فکر اين هستند که چقدر اوضاع بد  آدمر زندگي دنياي واقعي هم بسيارند. هايي مثل گلوم د آدم

بينند و هميشه در حال  هايي که آن روي زيبا و مثبت زندگي را نمي است و بعدها هم چه اتفاقات بدي خواهد افتاد. آدم

البته تا حدودي وابسته به شخصيت، نوع  غرولند کردن هستند. اين هم نوعي سبک زندگي است: نگاهي بدبينانه که

شان در حال خراب کردن  ي زندگي شخصي ها در محدوده تربيت و تجربيات زندگي افراد است. تا وقتي که اين "گلوم"

ها در خانواده، جمع دوستان  شود که آن جا آغاز مي آيد. مشکل از آن روزهاي زيباي زندگي خود هستند مشکلي پيش نمي

ي پاياني. هميشه و  ي آغازي دارد و نه نقطه زنند. نارضايتي که نه نقطه شان را فرياد مي ط کار نارضايتيو البته محي

خواهند  چه که مي شان بدتر از همه است، هميشه آن شود، هميشه شرايط زندگي ها اجحاف مي جا در حق اين آدم همه

                                                 
  است.ده يسرچاپ  به يتتندرس يهمشهر ي نامه هفته ۶۶ ي ن در شمارهيش از ايپمقاله ن يا ١
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هيچ تقصيري هم ندارند و مشکل از بد روزگار و بخت  ها ها، خود آن شود و ... البته در اين شرايط بد و نشدن نمي

تر نخواستن و نگذاشتن ديگران است: "من خواستم، نشد!" "من تالش کردم، نگذاشتند" و  ها و از همه مهم ي آن برگشته

... آشناترين جمالت زندگي اين افراد هستند. و حاال مشخص نيست که اعضاي خانواده و دوستان و همکاران چه 

  هاي اين افراد باشند!  اند که بايد گوشِ شنواي درد دل اهي کردهگن

تر است. در محيط کار برخالف محيط خانواده يا جمع  ي شرايط سخت تحمل اين غرولندها در محيط کار از بقيه

اران ما صرفا ي متقابل نداريم. بسياري از همک ها ارتباط عاطفي يا عالقه دوستان اغلب با افرادي روبرو هستيم که با آن

ي مناسبي براي  ها بگذرانيم. بنابراين نيازمند يافتن شيوه مان را با آن همکار ما هستند؛ کساني که مجبوريم روز کاري

اند كه روابط كاري  ي متخصصان علم مديريت احتماال با اين موضوع موافق مديريت روابط كاري خودمان هستيم. همه

ي  پرسش بسيار مهم است كه وقتي همكارمان رابطه  ند. در نتيجه يافتن پاسخ اينمثبت براي انجام كارها ضروري هست

گذارد بايد چه بکنيم؟ يکي از بدترين انواع اين روابط  کند و اين موضوع بر كار ما تأثير منفي مي درستي با ما برقرار نمي

هاي  بهترين حالت از شنيدن ناراحتيشود تا در  نادرست کاري هم همين غرولند کردن دائمي است. اين کار باعث مي

آن همکار ناراحت شويم و در بدتيرين حالت خودمان هم به بيماري بدبيني او دچار شويم. در هر حالت تحمل وجود 

مان با چنين   هايي براي مديريت روابط آور است. خبر خوب اين است که راه هاي ناخوشايندي در کنار ما، رنج چنين آدم

  ها. دارند. بياييد نگاهي بياندازيم به اين راههمكاراني وجود 

  تشخيص مشكل

افتد. تالش كنيد بفهميد آيا  اولين قدم در تشخيص رفتار همكارتان اين است كه بفهميد دقيقا چه اتفاقي دارد مي

اين يک مشكل كوتاه مدت است ـ مثال يك مشكل شخصي در منزل، حجم زيادكار يا يك مشكل جسماني ـ يا بلند 

تواند با جستجو براي يافتن  هاي الزم يا جا نيفتادن در فرهنگ سازماني. تشخيص مشكل مي ت ـ مثال كمبود مهارتمد

شواهد تأييدكننده از ديگر همكاران و بررسي كردن اين موضوع كه درك شما از مشكل با ديگران شباهت دارد يا نه 

کنيد. بنابراين مهم است كه "هشيار باشيد كه اگر  شماييد که آن آدم را هميشه ناراضي فرض ميانجام شود. شايد اين 

  بيند، شما چشم او را به مشكل باز نكنيد! كس ديگري واقعا مشكلي نمي

باف را بررسي  هاي مواجهه با يک همکار منفي اما پس از تشخيص مشکل چه کار بايد کرد؟ در ادامه برخي روش

  کنيم. مي

  روبرو شدن مستقيم با همكارتان

شكل مستقيم با همكارتان گفتگو كنيد. اين گفتگو  بهترين رويكرد رفتن به سراغ سرچشمه مشكل است: به

تواند به شكل غيررسمي و خصوصي انجام شود و شما بايد قوانين بازخورد دادن را رعايت كنيد. همكارتان را متهم يا  مي

بينيد و تأثير آن بر خودتان استفاده كنيد.  يق و واقعي براي توضيح دادن مشكلي كه ميهاي دق سرزنش نكنيد. از مثال
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ي رفتار  در هر حال نبايد از روبرو شدن با او دچار حس بدي بشويد. به اين فکر کنيد که حق شماست نظرتان را درباره

  اي باشد. گفتگوي چند دقيقهسادگي يک  حل اين مشکل، به اش به او منتقل کنيد و البته شايد راه نادرست

  ارايه پيشنهاد كمك و پشتيباني

در مورد مشكالت كوتاه مدت ـ مثل مشكالت خانوادگي يا بيماري يكي از اعضاي خانواده ـ شما بايد به فرد 

عنوان روشي براي  پيشنهاد كمك دهيد. شما ممكن است حتي انجام برخي وظايف کاري فرد را تا زمان رفع مشکل به

تان  چرخد و نه تنها شما نبايد ارتباطات تان باشد که جهان بر مدار ارتباطات مي روابط مثبت در نظر بگيريد. حواس ايجاد

اي براي حل مشکالت و تغيير  ها را بسازيد. اما در هر حال فراموش نکنيد: شما وظيفه را به خطر بيفكنيد؛ بلكه بايد آن

توانيد روي افراد تأثير بگذاريد تا خودشان  ندگي خودش است. شما تنها ميرفتار افراد نداريد. هر کس مسئول کار و ز

  تصميم به تغيير رفتارشان بگيرند.

  مراقبت از خودتان 

تر از  هاي سياسي كثيف كند تا شما را اذيت كند. چنين موقعيت ممكن است متوجه شويد همكارتان عمدا غرولند مي

كه  خوشبختانه چنين افرادي در عين حال بسيار نادر هستند. بنابراين اين ها برخورد كند. اين هستند كه آدم با آن

  كند، بايد آخرين فرض شما باشد. همكارتان عمدا غرولند مي

  اگر مشكل ادامه پيدا كرد

ها و توجهات شما براي حل مشكل، ممكن است غرولندهاي آن فرد ادامه يابند. اين تنها يك  با وجود تمام تالش

تان را به خطر بياندازد.  تان زندگي شخصي تواند با به هم ريختن اوضاع روحي ـ رواني نيست؛ بلكه مي دردسر موقتي

  براي حفظ شهرت خود بهره بگيريد:   كنند از چند روش متخصصان پيشنهاد مي

 اگر ممكن است از كار كردن با آن فرد بپرهيزيد.  - ۱

 کرد، سريع موضوع بحث را عوض کنيد. ي موضوعي هر بار که او شروع به غرولند کردن درباره - ۲

اي به شنيدن غرولندهاي او نداريد؛ مثال وقتي شروع به حرف زدن کرد اتاق را  به او نشان دهيد که عالقه - ۳

 ترک کنيد يا حد و حدودش را به او نشان دهيد.

منفي او بين چند  شود انرژي سعي کنيد تا حد امکان هيچ وقت تنها دور و بر آن آدم نباشيد. اين کار باعث مي - ۴

 نفر تقسيم شود.

کند، چه  طوري بود که او فکر مي اش تفسير کنيد و به او يادآوري کنيد اگر اوضاع همان هاي او را براي حرف - ۵

 آمد که االن از آن خبري نيست! وضعيت بدي پيش مي

 گذرانيد تا حد امکان محدود کنيد.  زماني را که با آن فرد مي - ۶
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تان باشد که  تان برويد و از او کمک بخواهيد. البته حواس ها جواب نداد به سراغ رئيس هاگر هيچ کدام از اين را - ۷

  ي خودش بگذاريد. عهده حل ارائه نکنيد و اين کار را به به رئيس، راه
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   )Mission(مأموريت ک اصطالح: ي- ٥
  

عالوه بر آن  کند. ميبخش آن را بيان  مأموريت، فلسفه وجودي و علت بقاي يک سازمان و عامل مشروعيت

کنند (مثال: توليد خودرو  هاي آن را مشخص مي ها هدف، عملکرد و وظيفه اصلي سازمان يا هر يک از بخش مأموريت

شود. در واقع  دهنده طيف فعاليت، از نظر محصول و بازار مي مأموريت سازمان نشاندر يک شرکت خودروساز). 

هاي يک سازمان و در يک کالم دامنه   ها و اولويت ا به چه کاري مشغول هستيم؟" اين مفهوم ارزشمأموريت يعني "م

  دهد. هاي کنوني سازمان را نشان مي فعاليت

سازد.  مأموريت هر سازمان همراه با تکاليف آن، دليل وجودي و توجيه اجتماعي ناظر بر حيات آن را مشخص مي

تي، يا در بررسي يک سازمان غيرانتفاعي، اين نکته به معناي آن است که نيازهاي درباره يک شرکت يا سازمان دول«

ها از اين  گمارد. نگريستن به سازمان ها همت مي سياسي يا اجتماعي معيني وجود دارند که سازمان به برآوردن آن

ها به خودي خود هدف شمرده  عنوان ابزاري جهت رسيدن به يک هدف تلقي کرد. و از اين رو سازمان ديدگاه را بايد به

  شوند. نمي

  :ده استشدليل ارايه  ۷در پاسخ به اين سؤال كه مأموريت سازمان براي چيست 

  حصول اطمينان از وحدت نظر نسبت به مقصود و هدف كسب و كار در سازمان؛ .۱

  فراهم آوردن دليلي براي ايجاد انگيزه در استفاده از منابع سازماني؛ .۲

  وين مبنا يا معياري براي تخصيص منابع سازماني؛تد .۳
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  ايجاد يكنواختي يا جو سازماني (مثال توصيه كردن انجام عمليات بازرگاني توسط سازمان)؛ .۴

هويت شوند و بازداشتن  توانند با مقصود و جهت سازمان هم ارايه يك نقطه مركزي براي كساني كه مي .۵

  سازمان؛ هاي تر در فعاليت ديگر كسان از دخالت بيش

هاي بلند مدت و كوتاه مدت به ساختار كار كه تفويض كارها به افراد مسئول درون  تسهيل تبديل هدف .۶

  گيرد؛ سازمان را در بر مي

اي كه عوامل زمان، هزينه و عملكرد قابل  ها، به شيوه ها به هدف تعيين مقصودهاي سازماني و تبديل آن .۷

  ارزيابي و كنترل شوند.

بيانيه مأموريت به خوبي تهيه شود مقصود، مشتريان، محصوالت يا خدمات، بازارها، فلسفه و فناوري اصلي  اگر

  :ه شده استشمردهاي سازمان بر براي مأموريتر يز يديکلويژگي  ۵ن اساس يبر ا سازمان در آن مشخص خواهند شد.

  كند؛چه در نظر دارد بشود، معرفي  گونه كه هست و آن سازمان را بدان .۱

انگيز را حذف نمايد و بدان اندازه گسترده و وسيع باشد  هاي مخاطره اي محدود باشد كه برهي از فعاليت به اندازه .۲

  كه نويد رشد خالق و نوآوري را بدهد؛

  ها متمايز كند؛ سازمان را از ساير سازمان .۳

  را ارزيابي كرد؛هاي كنوني و آينده  عنوان چهارچوبي عمل كند كه بتوان بدان وسيله فعاليت به .۴

  به حد كافي واضح و آشكار باشد تا همه اعضاي سازمان بتوانند آن را درك نمايند. .۵

ني نتيجه ترکيب ع؛ يجود داشته باشدوها نيز  در مأموريتويژگي سينرژيک زم است الکه  نيت اينهار د

 .تر از نتيجه مجموع اجزا باشد بيشبايد  سازمان يها مأموريت
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مورد نياز بـراي   هاي) ها (زيرساخت ران پيش: ماه يتيريمد ي نکته-٦

  سازي يک سيستم جديد مديريتي در سازمان پياده
ارزيابي عملکرد) را براي يک سازمان طراحي و خواهيد يک سيستم جديد مديريتي (مثال سيستم  فرض کنيد مي

عنوان يک مشاور براي چه چيزهايي طرح / برنامه ارايه کنيد؟ اجزاي يک طرح  سازي کنيد. براي اين کار به پياده

  سازي يک سيستم مديريتي جديد در سازمان عبارتند از: پياده

 طرح پشتيباني رسمي از سيستم جديد در سازمان:  .۱

 بري هاي ره شيوه •

 بري سيستم مديريتي جديد ي راه هاي مربوط به کميته اعضا و دستورالعمل •

 سازي / اجراي سيستم مديريتي جديد در سازمان اعضاي تيم پياده •

 طرح پشتيباني غيررسمي: .۲

 سازي سيستم جديد هاي فردي / گروهي / سازماني براي پياده دهي / استفاده از نيازها و ارزش شکل •

 ها ها و رويه سياست .۳

 طراحي / بازطراحي فرايندهاي اصلي مرتبط با سيستم جديد •

 ي گردش اطالعاتي مربوط به سيستم جديد ها / نقشه ها / تمپليت ي دستورالعمل تهيه •

 ي تسهيل ارتقاي شغلي براساس سيستم جديد برنامه •
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 دهي هاي پاداش  برنامه •

 :ITهاي  زيرساخت و سيستم .۴

 ي داخلي / اينترانت شبکه •

 سيستم مديريت مستندات •

 سيستم مديريت پروژه •

 )Collaborationبستر همکاري مشترک ( •

 )IT Capabilitiesهاي فناوري اطالعات ( ساير قابليت •

 طرح مديريت تغيير .٥
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    ٢برگي از يك نوشته ...-٧
شود که يک شرکت  والني مدت زماني حاصل مياند مزيت رقابتي در ط گونه که همل و پراهاالد گفته همان

هاي خود را  تر ياد بگيرد و آموخته برتر از رقبيان خود ايجاد کند، سريع» ٣هاي ذاتي صالحيت«هاي متمايز يا  مندي توان

  نسبت به رقباي خود به طور مؤثرتري اعمال نمايد.

است، توضيح   ور انحصاري قادر به انجام آنچه را سازمان به ط هاي ذاتي آن هاي متمايز يا صالحيت مندي توان

شود سازمان در مقايسه با رقباي خود، اختصاصا به خوبي عمل کند.  دهد. اين دو مواردي هستند که وجب مي مي

ي مطلوب از  هايي نظير تکنولوژي، نوآوري، بازاريابي و کيفيت ارايه و استفاده توانند در حوزه هاي کليدي مي مندي توان

تواند بدون  هاي متمايز خود آگاهي داشته باشد، مي مندي نساني و مالي وجود داشته باشند. اگر شرکتي از توانمنابع ا

  ها متمرکز شود.  کارگيري آن تر، بر توسعه و به هاي داراي فوايد کم سرگرم شدن به فعاليت

عنوان شايستگي  تواند به منبع مي گيري در اين مورد که آيا يک چهار معيار پيشنهاد شده توسط بارني براي تصميم

  مندي متمايز در نظر گرفته شود يا نه، عبارتند از: يا توان

  ايجاد ارزش براي مشتري •

  کمياب بودن در مقايسه با رقابت •

                                                 
ي مديريت دانشگاه تهران؛  ؛ انتشارات جهاد دانشگاهي دانشکدهمديريت عملکرد؛ مايکل آرمسترانگ؛ ترجمه: سعيد صفري و امير وهابيان ٢

  ۱۶۰-۱۶۱صص 
3 Competetive Advantage 
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 غيرقابل الگوبرداري •

  گزيني غيرقابل جاي •
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  کاتور ماهيکار-٨
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  ي طراحي سازمان مدل چرخه :ماه يتيرير مديتصو- ٩
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