
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٩٨معاونت برنامه ريزي و منابع انساني شمار يك دي  ايده نوپيك 
  سبك مديريتي ناسازگار در محيط اداري

ورست، در كتاب خود ياد مي دهد در محيط هاي كاري كه تحت واندرر
به نظر ورست، گام اول براي برخورد و  .است ناسازگاركنترل يك مدير 

مقابله بهتر، شناسايي نوع مدير است. او مديران را از نظر تيپ هاي 
سب با شخصيتي به چند دسته تقسيم مي كند و الگو هاي رفتاري منا

 آنها را ارائه مي دهد.
 اين مديران، به دنبال تحقير و تضعيف :  استرس آورمديران

كارمندان خود هستند. آنها با ايجاد ترس و برهم زدن تعادل 
شرايط كارمندان را تحريك مي كنند و آنها در موقعيت هاي 

احساسي است كه آنها به ، استرس آور قرار مي دهند. اضطراب 
د تحميل مي كنند. كارمندان نمي دانند او چه زماني، كارمندان خو

چه كسي را هدف مي گيرد و اصال به چه دليلي اين كار را مي 
 كند؟ 

در برابر چنين مديري تا حد امكان از جمالت كوتاه استفاده : راه حل
كنيد و وارد مصاحبه اي نشويد كه نياز به تبادل افكار و ايده داشته 

» من فكر مي كنم كه... يا به نظر من...«جمالتي شبيه باشد و از گفتن 
پرهيز كنيد. چون او را در شرايطي قرار مي دهيد كه به خود اجازه مي 
دهد شما را تحقير كند. شرط ادب را رعايت و سعي كنيد بيشتر از 

 اينكه با او هم صحبت شويد، گزارشات را مكتوب به او ارائه دهيد.
رفتار اين دسته از :  ممكن مديران ماموريت هاي غير

مديران در عملكرد سازمان خلل ايجاد مي كند. حسي كه آنها در 
كارمندان برمي انگيزند بي عدالتي است. او ماموريت ها و وظايف 
كارمندان را به وضوح تعريف نمي كند. براي كارمندان مشخص 
نيست كه مدير از او دقيقا چه توقعي دارد و مجبور است چندين 

 فه را در زمان واحد انجام دهد. وظي
توصيه اين است كه منتظر نمانيد تا شرح وظايف شما به طور  :راه حل

 بگوييدبراي او  شفاهيمشخص و دقيق به شما تفهيم شود. به صورت 
اگر درست متوجه شده باشم، وظيفه من اين است، اگر «به عنوان مثال 

منتظر نباشيد و » وظيفه ديگري مدنظر شماست به من اطالع دهيد.
بدون نشان دادن واكنش احساسي كار خود را انجام دهيد. اگر نمي 
توانيد درباره اموري كه به شما واگذار شده تصميم بگيريد، از مسئول 

  تكليف كنيد. ارشد خود كسب
 
 

   
 

منشور حقوق شهروندي در نظام  ١٣٩٥آذر  ٢٩در 
اداري با امضاء رييس جمهور به سازمانها و نهادهاي 

به شرح زير  اي از آن دولتي ابالغ شد كه خالصه
 ميباشد:

 اطالع هاي فعاليت تمامي در اجرايي هاي دستگاه-١
 از بايد هشدارها و ها ابالغ ها، ها،آگهي نامه دعوت رساني،
 .نمايند آميزاستفاده تحكم غير و محترمانه ادبيات

 يا مدارك مطالبه به مجاز اجرايي هاي دستگاه-٢
 بيني پيش مقررات و قوانين آنچه در بر اضافه اطالعاتي،

 نيستند. مراجعين به شده
 بايد اجرايي هاي دستگاه كاركنان و مديران-٣

 مقررات و قوانين به مستند خود را اقدامات و تصميمات
 دهند. انجام مربوط

 جهت ضروري تدابير بايد اجرايي هاي دستگاه-٤
 اطالعات از سوءاستفاده يا افشا ،مفقود شدن از پيشگيري

 .كنند اتخاذ افراد را
 هاي دستگاه مردم، واقعي نظارت تحقق در راستاي-٥

 در را خود عملكرد گزارشساالنه،  طور به بايد اجرايي
 دهند. قرار عموم دسترس

 از اطالع يا مشاهده صورت در دارد حق فردي هر-٦
 از يك هر در مقررات قوانين و نقض و اداري تخلفات
 به مراجع را خود اطالع يا مشاهده موارد اجرايي، هاي دستگاه
 .كند گزارش سازماني برون و سازماني درون نظارتي

 آگهي گونه هر نصب از بايد اجرايي هاي دستگاه -٧
 منع انتقادي نظر بيان از را كه مراجعين اداري هاي محيط در

  .كنند اجتناب بترساند، يا كرده
 برگه (مراجعين ورود هنگام موظفند اجرايي هاي ستگاهد-٨

 آنها اختيار الكترونيكي در يا صورت فيزيكي به) نظرسنجي
  دهند قرار

 راه به نسبت شرايط، حسب بايست مي اجرايي هاي دستگاه-٩
 دوسويه ارتباط هاي سيستم كردن روزآمد و يا استقرار اندازي،

 درگاه و صوتي انتقادها، پست و پيشنهادها صندوق نظير
 فعاليتها و خدمات شناسنامه ارائه منظور به سازماني، ) (پرتال

 .نمايند اقدام مردم هاي ديدگاه اخذ و
 هستند خساراتي جبران مسئول اجرايي، هاي دستگاه-١٠
 غيرمنقول يا منقول اموال يا اشياء و خرابي عيب نتيجه در كه

 ديگران حقوق ساير مال و جان، به آنها، تصرف تحت يا متعلق
  .شود مي وارد



 
 
 
 
 

 ٩٨معاونت برنامه ريزي و منابع انساني شمار يك دي  ،ايده نوپيك 

 اما بود شده اداري تحول دستخوش سازماني
 سنتي ديدگاه همچنان آن مقام باالترين

 اندازي راه با شد گرفته تصميم .داشت
 از كل طور به كاغذ مصرف اداري اتوماسيون

 تصميم، اين پي در  .شود حذف مجموعه
 اسناد از اعظمي بخش شد مقرر

. دشو امحا گذشته سالهاي به غيرضرورمربوط
 سوي از عديدهاي مكاتبات رابطه، دراين

 گرفت انجام واحدها رؤساي و امر كارشناسان
 سازمان مقام باالترين كه بود الزم آخر، در و

 :نوشت او  .كند صادر را امحا مجوز
 دو نگهداري و تهيه از پس اسناد امحا"

 " .است مانع بال كدام هر از نسخه

 قصر از زمستاني سرد شب يك در كه : (پادشاهي اند آورده 
 لباسي با كه ديد را پيري سرباز بازگشت هنگام شد خارج
 سردت آيا پرسيد، او از  .داد مي نگهباني سرما در اندك

 نيست؟
 ندارم گرم لباس اما پادشاه اي چرا  :گفت پير نگهبان
 قصر داخل االن من  :گفت پادشاه  .كنم تحمل مجبورم

  .بياورند برايت مرا گرم لباسهاي از يكي گويم مي و ميروم
 به پادشاه اما  .كرد تشكر پادشاه از و شد زده ذوق نگهبان

 صبح .كرد فراموش را اش وعده قصر داخل به ورود محض
 كردند پيدا قصر درحوالي را پيرمرد سرمازده جسد بعد روز
    :بود نوشته ناخوانا خطي با كنارش در كه حالي در

           
     ...  

 هستيم كه مقامي و سطح هر در ما ي همه اينكه اميد به
 و بزرگ قولهاي تك تك براي و دهيم قول سنجيده

 .شويم قائل بزرگ ارزشي كوچكمان
 

 تمجيد مدير يك دقيقه ايتوبيخ و خالصه كتاب 
 يك دقيقه اي :  سه رمز موفقيت مدير

 هدف گذاري يك دقيقه اياولين رمز ساده مديريت   
 است، يعني : 

روي هدف ها توافق كنيد و عملكرد يا رفتار هاي خوب و درست -
  .راشناسايي كنيد

هدف را بخوانيد. ودوباره بخوانيد ، اين كار هر بار فقط يك  - 
 دقيقه وقت مي گيرد . 

هر از گاه ، در طول روز يك دقيقه را صرف بررسي عملكرد ، اجرا  -
 ، يا رفتار خود كنيد . 

ببينيد آيا عملكرد ، اجرا يا رفتار شما با هدفتان مطابقت دارد  -
يا ندارد .

 قه ايتمجيد يك دقيرمز دوم 
   اين كه كار رادرست انجام داده اند راضيبه افراد بگوييد از

با قدر  تشويقشان كنيد كه هميشه درست رفتار كنند .هستيد 
به  يا با آن ها دست بدهيد ،داني دست بر شانه شان بزنيد و

گونه اي كه متوجه شوند از موفقيتشان در سازمان حمايت و 
 پشتيباني خواهيد كرد . 

 توبيخ يك دقيقه ايرمز سوم 
به افراد بگوييد از  را برايشان بگوييد .همكاران با صراحت اشتباه

درست انجام نداده اند ، شما به عنوان مدير چه اين كه كار را
در  .خود را برايشان بيان كنيداحساسي داريد ، با صراحت احساس 

شما را  ناراحتيآن حال ناراحت چند ثانيه سكوت كنيد تا افراد 
 كنند . درك

بزنيد تا  كاكنانبا مهرباني بر شانه :  نيمه دوم توبيخ )(
با  فردبه آن ها بگوييد كه  احساس كنند در كنارشان هستيد و

 .ارزشي براي شما هستند


