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  شهامت

 نگراني، از پرهيز با شما. افراد و عمليات، ها، طرح ها، استراتژي پول، با ردنك ريسك ردن،ك ريسك يعني بودن شهامت با
 دادن انجام با شما. آوريد مي پديد خود در را شهامت ارك در تعلل عدم و خود، درون در الزم غير عصبي فشار بروز از جلوگيري

 . آوريدي م وجود به خود در را شهامت دارند بيم آن انجام از ديگران هك ارهاييك
 اشخاص از تان تصميم مورد در را صحيح هاي العمل عكس باشيد، صادق ينديشيد،ب. دباشي داشته بيشتري شهامت اينكه براي

 رييس اين ليكن. ددار شهامت به احتياج خشك و سنتي كار محيط يك در عميق دگرگوني ايجاد نيدك تفريح نيد،ك دريافت مناسب
 و روزمره، زندگي در .نردك ريسك به ميل يعني بودن شجاع. يابد دست قله بلندترين به و دهد خرج به را آن دارد ميل كه است
  .دارد وجود اي غيرمنتظره رفتارهاي و ها ضابطه ها، روش ها، محدوديت مرزها، ار،ك و كسب در
 را ارهاك اگر. شويد خارج بندها و قيد اين از گاهي گاه

 خودتان مسير در و گرفت خواهيد آرام نكنيد، دگرگون
 رشدتان از و شماست تغيير مانع اين هك گيريد مي قرار

 آسان بودن گسيخته لجام ميك ندك مي جلوگيري
 اريك چه مردم بيشتر نيدك نگاه دقت به فقط ،است
   .ندهيد انجام را آن و دهند مي انجام

  
  چگونه چون يك مدير عالي بينديشيم؟كتاب 
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 او دريافت كه مردم به جاي پرورش هر حيوان يا كاشـت هـر محصـول ديگـر، مشـغول      .و شدتا اينكه يك روز يكي از مامورين در مزرعه اي با صحنه اي عجيب روبر
 !جسد يك مار پرداخت ميشد را نداشت چون هيچ محصولي توان رقابت با جايزه اي كه بابت تحويل. پرورش مار شده اند

 !كنند ها، خودشان آنها را پرورش دهند و جمعيت آنها را اضافهجاي جستجو و شكار مار پاداش هنگفت آنها سبب شده بود كه مردم به. وضعيت غريبي بود

 حاال فكر ميكنيد كه چه شد؟. اين جايزه را حذف و قانون را لغو كردند فكر ميكنيد كارگزاران دولتي چه كردند؟ بله احتماالً درست حدس زديد، آنها

 .بيشتر و بدتر شد تعداد مارها و گزند آنها حتي از قبل هم. مشكالت انگليسي ها دو چندان شد و مردم مارها را رها كردند. بله، اين بار هم احتماالً درست حدس زديد

ميگيـريم، مسـتقل از    مثالً وقتي كه ما براي سر وقت آمدن به سازمان جايزه اي بزرگ در نظـر . دكامالً احتمال رخداد آن وجود داراين وضعيتي است كه در سازمان هم 
جايزه را حذف كنيد  و وقتي شما متوجه شويد و اين. افراد به سوي كارت زدن به جاي هم تشويق شوند ركت چقدر مهم و مفيد باشد، ممكن استاينكه حضور فرد در ش

 !شده باشند، اين روش را ترك كنند چه ميشود؟ بعيد است افرادي كه با اين شيوه ناپسند آشنا

 بايد ديد كه چه كاري يا چه رفتاري را تحكيم. سازماني بايد خوب فكر كرد پاداشهايبنابراين براي متصل كردن نظام مديريت عملكرد به 
 ديگري به همان خروجي ظاهري برسند؟ ميكنيم؟ راههاي شبيه سازي آن كار چيست؟ آيا افراد نميتوانند به روشهاي

امتيازي متوازن  م رفتارهاي ديگري نشده اند؟ مثالً اگر عملكرد به سيستم كارتسبب تحكي راستي اگر سازمان شما پاداشهايي به برخي رفتارهاي ميدهد، آيا آن پاداشها
سـازمان محقـق    نميكنند كه عملكرد خود را درست و منطبق جلوه دهنـد؟ در حاليكـه اهـداف راهبـردي     متصل شده است، همكاران شما با ساختن اعداد صوري، سعي

 نميشوند؟

 .ت مارها در سازمان رها شده و بيش از پيش شما را آزار دهندچون ممكن اس. اگر چنين است، مراقب باشيد
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باشند،

بايد نيز
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  فرهنگ يادگيري
  )205خطبه نهج البالغه، ( .هر ظرفی با ریختن چیزی در آن پر می شود، جز ظرف دانش که هر چه در آن جای دهی، وسعتش بیشتر می شود

  

بنـابراين رشـد و شـكوفايي هـر     . سازمان پديده اي است داراي تحرك كه همواره دستخوش تغيير و تحول مي باشد و كاركنان محور اين تحرك و پويايي هستند
يكي از مهمترين عوامل رشد نيروي انساني كه مي تواند به كيفيت كار و ارائه خدمات بيفزايد، تعميم و . رشد يافته آن امكان پذير استتشكيالتي از طريق كاركنان 

  .آموزش و يادگيري است كه مي تواند سطح كيفي كاركنان و در نتيجه كار را ارتفا دهد .گسترش فرهنگ يادگيري است

هنگي واال و ارزشمند براي فرد، جامعه فرهنگ يادگيري بايد به عنوان فر
و سازمان مطرح باشد و همگان مداومت و استمرار در فراگيـري علـم و   
دانش را در سرلوحه كار خود قرار دهند و هر كـه در ايـن راه تـالش و    
كوشش وافري به خرج دهد، بايد بيشتر مـورد توجـه و اسـتفاده قـرار     

  .گيرد

رش، مذاكره، مباحثه، تفكـر و تـدبر،   اشتغاالت علمي اعم از مطالعه، نگا
حفظ كردن در كنار انجام وظايف محوله بايد مطلوب همگان بر شـمرده  

  .دگي خود، جامعه و سازمان تلقي كردشود و آن را سرمايه زن
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 هدف گذاري و مديريت عملكرد

آنها دست يابيد و بعد هم بدانيد كه من شما را بر اسـاس ميـزان تحقـق آن     تصور كنيد كه من با كمك خود شما بخواهم براي شما اهدافي معين كنم كه به
چه حس و حالي خواهيد داشـت؟  . درآمد شما تابع همان ارزيابي است مورد سنجش و ارزيابي قرار خواهم داد و نهايتاً اين را هم بدانيد كه بخشي از اهداف

 است با اهداف بلند پروازانه براي خودتان موافق باشيد؟ چقدر ممكن

را از بلند پروازانه بودن بـه سـوي واقعـي و دسـت يـافتني بـودن، سـوق         در مورد شخص من كه حتماً پاسخ اين است كه تالش و مذاكره ميكنم تا اهداف
معيار ارزيابي آنها باشد، در بهترين حالت، تالش ميكنند كـه   وقتي قرار باشد هدفي وضع شود كه. اين است كه عمده آدمها چنين رفتاري دارند واقعيت.دهم

. هـم درسـت ميگوينـد   اهداف قابل تحقق نيستند و در عمده موارد  آنها موانع را فهرست ميكنند تا به مدير و سازمان نشان دهند كه آن. كنند هدف را واقعي
 عملكرد چه خواهد شد؟ نتيجه اين مديريت

ميشود و فكر ميكند كه اهداف  يا اهداف را به زور، بلند پروازانه وضع ميكنيم كه فرد دچار سرخوردگي
الزحمه كمتري به او پرداخت كنيم، يا آنها ما را مجاب  را چنان وضع كرده ايم كه محقق نشوند تا حق

 واقع بينانه و در حد بضاعت سازمان و برخورداري از منابع وضع كنيم كه بـه ايـن   اميكنند كه اهداف ر
 .ترتيب اتفاق مهمي در سازمان نخواهد افتاد

سازمان را با چالشي جدي مواجه  اينكه اهداف و ميزان تحق آنها را به دريافتي هاي افراد متصل كنيم،
تظار داريم كه سيستمي بيايد و اين مشكل را رفـع  بعد ان اين چالش را خودمان ايجاد ميكنيم و. ميكند
 .كند

تحقـق اهـداف ، تنهـا     در اين حوزه مطالعه زياد شده و يكي از نزديكترين راهها اين است كه ميزان
  .ورودي اصلي و محوري يكي از وروديهاي نظام مديريت عملكرد باشد، آن هم نه يك
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