
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 89 اسفند سهمعاونت برنامه ریزي و منابع انساني شمار  ایده نوپيك ماهنامه 

همه انسانها قدرت )داستان کوتاه مدیریتی

 (انتقاد دارند ولی جرأت اصالح نه
نقاش بزرگي بود و تمامي فنون و هنر  شاگردفردي چندين سال 

روزي استاد به او گفت: تو ديگر به حد كمال  .نقاشي را آموخت

شاگرد  .خود رسيده يي ديگر من چيزي ندارم كه به تو بياموزم

فكري به سرش رسيد، يك نقاشي فوق العاده كشيد و آنرا در 

از  .داد مقدار رنگ و قلمي در كنار آن گذاشتميدان شهر قرار 

 x هرجايي عيبي ديديد يك عالمت رهگذران خواهش كرد

شام كه برگشت ديد تمام تابلو عالمت خورده است  .بگذاريد

استاد گفت:  .ناراحت و افسرده به استاد خود مراجعه كرد بسيار

 ميتواني عين همان نقاشي را برايم بكشي؟

و استاد آن نقاشي را در همان ميدان قرار  شاگرد نيز چنان كرد

داد ولي اين بار رنگ و قلم را گذاشت و متني كه در كنار تابلو 

اگر جایی از نقاشی عيبی دارد با این رنگ “قرار داد اين بود 

شام برگشتند و ديدند تابلو دست  ”و قلم اصالح بفرمائيد

  :نخورده است، استاد به شاگرد گفت

  "دارند ولي جرأت اصالح نه تقادقدرت انهمه انسانها "
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فانه رحق برخورداري از اعمال بيط – 4ماده 

 قوانين و مقررات

بخشنامه ها ، دستورالعملها و مكاتبات اداري در  -1

ي تنطيم و ابالغ شوند دستگاههاي اجرايي ، بايد به گونه ا

كه براي مردم ساده ، شفاف و قابل دسترس بوده و از هر 

بخشنامه ها ، شيوه نامه ها ،  گونه تبعيض در ابالغ و اجراي

تصميمات و دستورات اداري نسبت به مردم اجتناب شود. 

بديهي است رفتار متفاوت حمايتي كه بر مبناي معلوليت ، 

وعاً قابل توجيه صورت سالمندي يا ساير وضعيت هاي ن

 ميگيرد ، تبعيض محسوب نمشود.

دستگاههاي اجرايي مجاز به مطالبه مدارك يا  -2

اطالعاتي ، اضافه بر انچه در قوانين و مقررات پيش بيني 

شده از مراجعين نيستند و نبايد هزينه اي بيش از انچه در 

و مقررات تصريح گرديده دريافت كنند. در مواردي قوانين 

مطابق مقررات بايد هزينه اي دريافت شود ، مراتب با كه 

 ذكر مستند قانوني به مراجعين اعالم گردد.

دستگاههاي اجرايي بايد وظايف خود را در مدت  -3

زمان تعيين شده در قانون يا مقررات مصوب انجام دهند و 

در قانون و مقررات مربوطه زمان معين نشده باشد، چنانچه 

ك از خدمات را تعيين و از قبل به زمان مناسب براي هر ي

 مراجعين اطالع رساني كنند.

دستگاههاي اجرايي بايد دانش و مهارت تخصصي  -4

الزم و همچنين رعايت انضباط اداري و حقوق شهروندي 

اختيارات را به همه كاركنان خود آموزش مرتبط با وظايف و 

 دهند.

و مراجع اداري بايد تصميمات خود را بر  مديران -5

ادله معتبر اتخاذ كرده و استدالل ها و استنادهاي اساس 

 قانوني مورد استفاده در اعالم تصميم خوذ را بيان كنند.

مراجع اداري و مديران دستگاههاي اجرايي بايد قابل  -6

تجديد نظر بودن تصميمات خود ، مرجع ، مهلت و نتيجه 

 تجديد نظر را در تصميمات خود اعالم كنند.

پذيرش هر گونه درخواست حضوري خدمات اداري  -7

از سوي مردم توسط مديران و كاركنان دستگاههاي اجرايي ، 

پذيرش است . از صرفاً در محيط و ساعات اداري قابل 

    پذيرش درخواستها در خارج از محيط اداري خوداري گردد.

 

 

 

 استان بوشهر

http://purmortazavi.ir/tag/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c/
http://purmortazavi.ir/tag/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa%db%8c/
http://purmortazavi.ir/


 

 

 

 

 

  سازمانهاي یادگيرنده چه ویژگيهایی دارند

پذيرند و از نتايج  آموزند، ريسك مي ها مي آورند. از تجربه مي سازمانهاي يادگيرنده معموال فرصتهايي را براي اعمال مسئوليت به وجود

سازمان سازمانهاي مطلوبي هستند. در  كنند. از اين رو سازمانهاي يادگيرنده درسهاي آموخته شده احساس رضايت مي حاصله و

وتوزيع دانش نو  شود و عالوه بر تاكيد به آموختن، به چگونه آموختن و جذب آن محسوب مي يادگيرنده يادگيري، نياز هميشگي كاركنان

 شود. بعدها تمامي اين دانشها در رفتار و عملكردهاي آنها هويدا پرداخته مي به خلق و توليد اطالعات و دانش جديد و مورد نياز نيز

 .خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 89معاونت برنامه ریزي و منابع انساني شمار سه اسفند ایده نو ماهنامه پيك 
 

 ویژگيهاي ایجاد سازمان یادگيرنده
ريزي براي ايجاد يك سازمان يادگيرنده حتما رسيدن به  در برنامه

نظر مهم است. از اين رو براي تبديل يك سازمان به  موفقيت مورد

 .زير مهم و ضروري است يادگيرنده داشتن ويژگيهاي

 شناخت هدف 

براي ايجاد يك  .براي هر اقدامي شناخت هدف نخستين گام است

سازمان يادگيرنده نيز شناهت هدف پيش از هر چيزي مهم است. 

ام افراد در هر يك سازمان هدف دقيقا آن موضوعي است كه تم در

ست از اين اتفاق نظر دارند و مدير موظف ا سطحي در مورد آن

 .موضوع اطمينان حاصل كند

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 يك رهبر  موفقيت آن دارد. از اين رو در سازمانهاي يادگيرنده نبودن در هر گروه يا سازماني رهبر نقش مهمي در:رهبر اندیشمند

كند. از آنجا كه سازمان يادگيرنده سازماني است  مي آفرين آن سازمان را از آنچه مورد توافق همگان است دور خردمند و تحول متعهد،

 .اي عمل كند كه خالقيت درون سازمان ايجاد شود بنابراين رهبر بايد به گونه دانش آفرين و خالق،

 يادگيرنده نيازمند كارمندان و مديران يادگيرنده هستند.  همان طور كه پيشتر گفته شد سازمانهاي:ارکنان خالق و یادگيرندهک

 .سازمانها همه افراد به تواناييهاي واقف بوده و آنها را بهبود ببخشند بايد در اين

 شود. در اين  گذاشته، اختيار داده شده و اعتماد مي به افراد احترامدر سازمانهاي يادگيرنده :دادن اختيار و آموزش به کارکنان

شود. سازمانهاي  آنها آموزش داده مي پيشرفت افراد ايجاد كرده و با توجه به استعداد و تواناييها براي يادگيري به سازمانها فضايي براي

گيري  دادن اختيار به آنها براي تصميم ي درك نوع فعاليتها وآموزش كاركنان برا.دهند انجام مي يادگيرنده هزينه زيادي براي آموزش

مسئوليت فرد در  كنند داشته باشند. از اين رو مالكيت نسبت به سازماني كه در آن كار مي شود افراد سازمان نوعي حس باعث مي

هدفها از هيچ كوششي دريغ نكرده و با  كه براي تامين .وضعيتي قرار دارد برابر سازمان افزايش يافته و از نظر عواطف و احساسات در

 .مشكلي مواجه شوند هر

 كنند تا تصميمهاي بهتري بگيرد. استفاده از  را استفاده مي سازمان يادگيرنده تركيبي از علم و تجربه: ستفاده از علم و تجربها

همچنين به كارگيري تجربه تصميمات ات را  .هاي كمتري براي سازمان دارد گيريهاي سازماني سرعت، دقت و هزينه تصميم دانش در

الزم است؛ از تجربه  كند. در سازمانهاي يادگيرنده علم و تجربه براي يادگيري مؤثر بر سازمان مي واقع بينانه و هماهنگ با محيطهاي

 هاي موفق را براي آينده سازمانها افراد به كمك دانش و تخصص خود گزينه شود. در اين ه استفاده ميهاي گذشت در به كارگيري يافته

 .يابند مي گيري از تجربه به تصميمي منطقي و خردمندانه دست برآورد كرده و با بهره

 اي داشته، آنها را  بينانه سازمانها براي رسيدن به هدف در مسير موفقيت الزم است الگوهاي ذهني واقع :استفاده از الگوی پوینده

 .شود به روز كرده و بكوشند پويايي و انعطاف آنها حفظ

 

 استان بوشهر


