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 اما هستند جهان تغییر فکر در همه
 را خودش خواهدنمی کس هیچ

 .دهد تغییر
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالع يا مشاهده صورت در دارد حق فردي هر -1

 هر در رراتمق و قوانين نقض و اداري تخلفات از

 اطالع يا مشاهده موارد اجرايي، ازدستگاههاي يک

 برون و سازماني درون نظارتي مراجع به را خود

 .كند گزارش سازماني

فرايندها ،  سياستها، تا دارند حق شهروندان -2

تصميمات و اقدامات دستگاههاي اجرايي را نقد 

نموده و نظر انتقادي خود را در چارچوب مقررات 

 ابراز كنند.

دستگاههاي اجرايي به آزادي بيان نظرهاي   -3

شخصي ، ارزيابيهاي انتقادي و پيشنهادهاي 

اصالحي مراجعين و رسانه ها احترام كذاشته و 

ت مخالف را در درون خود فضاي تحمل نظرا

 نهادينه كنند.

دستگاههاي اجرايي بايد از نصب هرگونه آگهي  -4

در محيطهاي اداري كه مراجعين را از بيان نظر 

 انتقادي منع كرده يا بترساند، اجتناب كنند.

دستگاههاي اجرايي موظفند هنگام ورود  -5

مراجعين ، برگ نظرسنجي )به صورت فيزيكي يا 

تيار آنها قرار دهند و نظر ايشان الكترونيكي( در اخ

را در خصوص نحوه گردش كار، تطبيق يا عدم 

 آن با اطالعات اعالم شده قبلي و رفتار تطبيق

متصديان انجام كار جويا شوند و نتايج آن را بطور 

منظم در اصالح فرايندها و تشويق و تنبيه كاركنان 

 خود مورد استفاده قرار دهند.

بايست حسب شرايط ، دستگاههاي اجرايي مي  -6

نسبت به راه اندازي ، استقرار و يا روزآمد كردن 

سيستم هاي ارتباط دوسويه نظير صندوق 

پيشنهادها و انتقادها ،پست صوتي و درگاه)پرتال( 

سازماني ، به منظور ارائه شناسنامه خدمات و 

 اخذ ديدگاههاي مردم اقدام نمايند.فعاليتها و 

:  مدیریتی کوتاه داستان،بازاریابی کوتاه داستان

كارول به همراه تيمش براي  ۸۰۰۲اين قرار است كه در سال ماجرا از 

شوند و از پنجره  برگزاري يک تور در مسير شيكاگو، سوار هواپيما مي

هاي سازهايشان را پرتاب  بينند كه متصديان حمل بار، كيف هواپيما مي

او حدود  .شكند دالري كارول مي ۰۰۰۰كنند و در اين ميان، گيتار  مي

از هواپيمايي يونايتد  كند تا بتواند خسارت خود را ماه تالش مي ۹

 ۰۸۰۰ماند. در نهايت به دريافت  نتيجه مي هاي او بي بگيرد ولي تالش

شود ولي مسوولين يونايتد اين رقم را  دالر هزينه تعمير گيتار راضي مي

را در  United Breaks Guitar پردازند. در نهايت او آهنگ هم نمي

روز پس  ۴طي  .گيرد مي اي از يونايتد سازد و انتقام جانانه اعتراض مي

 ۰۲۰افت كرد و حدود  ۰۰۱از انتشار اين آهنگ، ارزش سهام يونايتد 

مدير خدمات  .استه شدميليون دالر از ارزش سهام اين شركت ك

گرفت و از او دلجويي كرد. اين شركت   مشتريان يونايتد با كارول تماس

دالر خسارت به يک موسسه غيرانتفاعي  ۰۰۰۰اي نمادين،  برنامهدر 

آموزش موسيقي پرداخت و مجبور شد اعالم كند كه از اين ماجرا 

را  دهي به مشتريانش هاي خدمت هاي فراواني گرفته و سياست درس

گفتند يک مشتري ناراضي، نارضايتي  گذشته ها مي.بازنگري كرده است

امروز يک مشتري ناراضي به كند،  نفر منتقل مي ۰۰تا  ۷خود را به 

تواند صدها هزار  دسترسي دارد كه مي)شبكه هاي اجتماعي (ابزارهايي 

 .همراه كند تجربه مثبت يا منفي خود نفر را با

 

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-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%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/
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 راز مدیران موفق، تفکر روباهی و خارپشتی

 مدیران موفق، شما خارپشت هستید یا روباه؟ راز
 “ .داند داند، اما خارپشت فقط یک چیز خیلی مهم را می روباه خیلی چیزها می “ 

روباه هميشه .راهكارهاي پيچيده فراواني را ابداع كند و دزدكي به خارپشت حمله كندروباه موجودي مكار است، او قادر است 

رسد كه روباه  به نظر مي.ماند زدن است و در انتظار فرصتي عالي براي شكار خارپشت مي اطراف النه خارپشت در حال پرسه

حيواني بدريخت و شبيه يک تركيب ناقص از آن سو، خارپشت  .كار، مطمئنا پيروز خواهد شد تيزپا، زيرک، چابک و فريب

اما در سكوتي مكرآميز در مسير . روباه  اش است كار او گشتن به دنبال غذا و حفاظت از النه،  ژنتيكي بين دو حيوان ديگر است

روباه با خود .گيرد خيالي دقيقا در مسير روباه قرار مي كار خود است، با بي خارپشت در حالي كه در فكر.او به انتظار نشسته است

 .دارد مي  وباد روي زمين خيز بر جهد و به سرعت برق مي انديشد: )) آهان گير افتادي! (( و از مخفيگاه خود بيرون مي

 " باز پیدایش شد! آیا باالخره عبرت می گیرد؟ "
خارپشت به شكل يک كره، پر از خارهاي تيز و خطرناک .آيد شكل يک توپ گرد درميپيچد و به  سپس به دور خود مي

بيند و  خزد، سپر خطرناک خارپشت را مي روباه به سمت طعمه خود مي!اند آيد، خارهايي كه به تمام جهات نشانه رفته درمي

 !پردازد شف راه جديدي براي مبارزه ميگردد با خود به ك روباه در حالي كه به طرف جنگل برمي.دارد دست از مبارزه برمي

تري را به كار  هاي هوشمندانه گيرد و به رغم اين كه روباه نيرنگ هر روزه نوعي از اين مبارزه بين خارپشت و روباه مكار شكل مي

دو گروه بزرگ ها نيز به  كه مديران سازمان كردگيري  نتيجه از اين داستان ميتوان!پيروز ميدان هميشه خارپشت استبندد،  مي

 :شوند تقسيم مي

 .ها ها و خارپشت روباه
هرگز افكار خود را روي نگرد.  ميكند و به جهان با تمام  روباه بسياري از راهكارها را به طور هر روزه دنبال مي

يافته  از طرفي خارپشت يک دنياي پيچيده را تا اندازه يک ايده سازمان .نمايد كز نمييک مفهوم كلي يا نگرش يكپارچه متمر

هايي بسيار ساده  انگارانه، خالصه نموده و به ايده ها را به صورتي سادهها و تنگنا يک خارپشت تمامي چالش .نمايد مي 

 .تبديل مي نمايد

ها  مثل خارپشتمديران آنها هاي رده اول جهاني را ساختند، تا حد زيادي  كساني كه سازمان::راز مدیران موفق این است

 Forbes سايت وباكنون بر روي  ها است. طبق گزارشاتي كه هم ژيلت يک نمونه شناخته شده از آن  ه عنوان مثال،ب .بودند

يليارد دالر دارد. م ۲ معادل فروشي و است جهان ارزش با برند ششمين و بيست دالر، ميليارد ۸۰ ارزش قرار داد، برند ژيلت با

 .العاده است اختيار ژيلت قرار دارد و اين درصد واقعا فوقرصد سهم بازار تيغ اصالح جهان درد ۷۰در اين گزارش اعالم شده كه 

ها پيش وقتي شاهد موفقيت اين برند بودند، وسوسه شدند كه  سال (P&G) مالكان برند ژيلت يعني شركت پروكتر اند گمبل

اين شركت  بازاريابيمحصوالت ديگري در صنعتي آرايشي و بهداشتي، نظير مسواک با برند ژيلت به بازار عرضه كنند. مشاوران 

تحليل كردند كه موفقت برند ژيلت به دليل تخصصي بودن آن در بخش اصالح است و اگر برند بر روي محصوالت ديگر هم 

از دست خواهد داد، به طوري كه ممكن است باعث افت فروش تيغ اصالح هم بشود. در نتيجه، اين مشاهده شود، هويت خود را 

 .بازار ايجاد كرد ژيلت درجدا از برند اي  را خريد و برندي جديد و حرفه (Oral-B) بي-شركت، اورال
از سرشت خارپشتی خود،  های رهسپار تعالی را ساختند، تا حدی مثل خارپشت ها بودند. آنها با استفاده کسانی که شرکت :بدانیم که

پیشرفته سوق داد. مدیران شرکت های هم تراز هم، بیشتر شبیه روباه  تشرکت را به سم ،مینامیمکه ما آن را مفهوم خارپشتی 

 .متفرق و بی ثبات بودند هرگز ویژگی مثبت و شفاف برداشت خارپشتی را بدست نیاوردند و در عوض پراکنده، بودند،

 

 

http://www.forbes.com/companies/gillette/
https://drcrm.ir/fa/fa/%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9%e2%80%8c%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84/

