"صدای کردار از صدای
گفتار بلند تر است"

رهبری سازمانی چیست ؟
فرایندی که مدیریت می کوشد با ایجاد انگیزه و ارتباطی
موثر انجام سایر وظایف خود را در تحقق اهداف سازمانی
تسهیل و کارکنان را از روی میل و عالقه به انجــــام
وظایفشان ترغیب می نماید  .بنابراین رهبری جزئی از
مدیریت است و این وظیفه مانند برنامه ریزی ،
سازماندهی ،کنترل نیز از وظایف مدیران است  .مهمترین
نکته در رهبری نفوذ و اثرگذاری است .اصوال قدرت
عبارت است از توانایی اعمال نفوذ بر دیگران و نفوذ

قانون مدیریت خدمات کشوری
فصل یازدهم  -ارزیابی عملکرد

عبارت است از اعمالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم

ماده  - 18دستگاههای اجرائی مکلفند براساس آئیننامهای

باعث تغییر در رفتار یا نظرات دیگران می شود .

که با پیشنهاد سازمان بهتصویب هیأتوزیران میرسد ،با

رهبــــری با نفوذ بردیگران تحقق می یابد و نفوذ نیز از
قدرت سرچشمه می گیرد.
منبع:

www.parsmodir.com

استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد
سازمان ،مدیریت و کارمندان ،برنامههای سنجش و ارزیابی
عملکرد و میزان بهرهوری را در واحدهای خود به مورد
اجراءگذاشته و ضمن تهیه گزارشهای نوبهای و منظم ،نتایج
حاصل را به سازمان گزارش نمایند.
ماده  - 18سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت

پایلوت  :به یک مطالعه  ،پروژه و یا هر چیز مشابه

عملکرد را در سطح کلیه دستگاههای اجرائی پیگیری و نظارت
نموده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرائی و

دیگر که به عنوان یک تست به منظور پی بردن به
اینکه آیا یک محصول و یا ایده موفق خواهد بود یا
نه ،گفته می شود .

ارزشیابی آنها در ابعاد شاخصهای اختصاصی و عمومی و نحوه
اجراء احکام این قانون را براساس آئیننامهای که با پیشنهاد
سازمان بهتصویب هیأتوزیران میرسد ،تهیه و به رئیس
جمهور و مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

حکایت
یکی از کارکنــان شرکت « آی  .بی  .ام » اشتبـاه بزرگی مرتــکب شد و مبلغ ده میلیون دالر به شرکت ضرر زد.
این کارمند به دفتر واتــسون(بنیانگـــذار شرکت « آی  .بی  .ام ») احضار شد و پس از ورود گفت «:تصور می کنم باید
از

شرکت

دهم».

استعفا

واتسون

تام

گفت:

تکنیک اسکمپر چیست ؟
تفکرِ خالق برای رسیدن به ایدههای جدید و راهحلهای تازه ،از رموز موفقیت در هر کسبوکاری است .یکی از
تکنیک های مفید و کاربردی برای دستیابی به تفکر خالق ،تکنیک اسکمپر است که در آن ،پرسشهای متفاوتی
از خود میپرسیم و از زوایای گوناگونی ،مسئلهی مورد نظر را بــــــررسی میکنیم تا در نهایت ،به ایـــــدههای
تازهای برسیم .این پرسشها موجـــب میشوند که به شکل دیگری در مورد مسئلهای که با آن روبرو هستیم
بیندیشیم و در پایان ،به راهحلهایی نوآورانه برسیم.
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توانایی های مدیر از نگاه فایول عبارتند از  :توانایی جسمی  ،فکری  ،اخالقی  ،عمومی  ،تخصصی  ،تجربه

شوخی می کنید ما همین االن مبلغ ده میلیون دالر بابت آموزش شما پول دادیم !!!

