
 خالصه مطالب ارائه شده در اولین جلسه عصرانه های اندیشه ورزی با جناب دکتر مجید پسران قادر

 با رویکرد بیان تجارب مدیریتی :

 مقدمه :

کشورهای مختلف درخصوص تجربیاتی که بیان و پرورش مدیران در این جلسات درخصوص مسائل منابع انسانی و  

ند های ارزشمآشنایی با ظرفیت ، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت . از اهداف دیگر این جلسات ،این مسئله داشتند

ها و چگونگی استفاده از این ظرفیتای که دغدغه الزم برای این کار را دارند های شایستهنسان، واموجود در کشور

 مرتبط پرداخته می شود .روز وع رهبری و مدیریت و اخبار و بحث های به موض جلساتچند دقیقه اول می باشد . 

 ودمطرح ش که در هفته گذشته و هفته پیش رو ممکن است به مطالب و مسائلیاول  قسمتباقی ساعات کالس در 

 آنها پرداخته می شود . و با مشورت و با پژوهش و مطالعه بهشده تمرکز در این خصوص وجود دارد ،  درخواستو 

 توسط دکتر پسران بیان می گردد.  ای است کهقسمت دیگر، مربوط به تجارب علمی

 بیانات استاد دکتر پسران:

آیا »از معصومی سوال کردند . ، یعنی رهبری بر مبنای عشق و نفوذاست leadership by affection، رویکرد ما 

پس اگر ما « مگر دین جز عشق و محبت چیزی هست؟»ند و ایشان فرمود« عشق و محبت در دین هست؟

paradigm  داریم، یاorientation ،بحث عشق و محبت است. همگی یا بحث فلسفی 

روش  وداده را انجام  ییا طوفان مغز brain storm)پارادایم( است. در اینجا یک  paradigmیکی از این واژگان، 

 چیست؟ و معادل آن سقراطی را پیش بگیریم. نظر شما در مورد پارادایم 

 ای بینی احاطه شده. دایرهای از جهانهاست که در طیف یا الیهای از نظریات و روشپارادایم مجموعه

 شود.بینی نظریاتی طرح میبینی و دید کالن، که در آن جهانگسترده داریم به نام جهان

 نی کهایی که داری جهانی خلق میکنی، با دانش و ویژگیجهانی که تو در آن زندگی می»گر : طبق نظر هاید

اما گاهی اوقات اختالف « شود، معانی متفاوتی دارد نسبت به ذهن دیگریهایی که وارد ذهن تو میو داده

 .نظر گرفته بودند برایش در« معناجهان»شود. اینجا معادل ها متفاوت میآنقدر زیاد است که پارادایم

 کنند، و قواعد ما قوانین و قواعد فوتبال را در چارچوب و پارادایم فوتبال پذیرفتیم و همه به آن عمل می

کنند. پس یعنی در مجموعه جدیدی و پارادایم والیبال که متفاوت است را نیز پذیرفتیم و به آن عمل می

پذیرند که نقش خود را ایفا کنند و اگر از آن عه میکند، تمام عناصر تحت آن مجموکه مقبولیت پیدا می

 چارچوب خارج شوند، از چرخه خارج شدند.

 ژاپن و سبک مدیریت و مفهوم کایزن

کنند. خب یا مذهب سوم ژاپن کار می The Third religion of Japanعنوان های ژاپنی خود تحتژاپن طبق شیوه

 اگر این مذهب سوم است، مذهب اول و دوم چیست؟



منتها برای رهبری دانشی و صنعتی ژاپن، نه از شینتوئیسم دارند  مذهب شینتویسمو  النوعها اعتقاد به ربژاپنی

وجب مذهب و پارادایمی که م .کایزناستفاده میکنند نه بوداییسم، بلکه پارادایم جدیدی تعریف کردند تحت عنوان 

است.  ”just in time“های مهم کایزن، مؤلفه نیز دارد کایزن است. یکی از مؤلفه ۴۱پیشرفت و تعالی ژاپن شده و 

ها بهتر عمل کردند. جالب است که روح و جان کایزن در کالم معصوم ما هست، اما ژاپنی زمان آنجا بسیار مهم است.

شما یکی باشد، اگر امروز شما از دیروزتان بدتر باشد، اگر امروز شما از دیروزتان بهتر باشد. اگر امروز شما با دیروز 

گویند اگر شما روزی یک ژاپنی را دیدی، اگر فردا در او تغییری ایجاد نشده بود او می این مشعل هدایت ماست،

 ضرر کرده. 

ها و عالم به زمان باشید که فتنه»گوید: ن حدیث این را میترجمه ای العالمُ بالزمان ....»فرمایند: امام صادق )ع( می

ما به عنوان رهبر سازمانی و رهبر طبقه اجتماعی، باید موج ایجاد  «.کندشبهات به فرد عالم به زمان هجوم پیدا نمی

 .های دیگر ما را با خود خواهد برد و ما همیشه باید در مقام دفاع باشیمکنیم، وگرنه موج

نقص است، یعنی اگر کسی مشکلی دارد  هایی که در ژاپن یا اروپای پیشرفته مطرح است، کاالی بدونثیکی از بح

گذارد بعد از گذارند برای آخر سال، نمیشود، ارزیابی را نمیجا متوقف میدهد، همانیا کاری را درست انجام نمی

دست داد، بلکه باید فردی را سر کار گذاشت که ها را نباید از چهار سال بگویند رئیس جمهور اینگونه شد، فرصت

 Japanکنیم، سازمان ایجاد شده به نام شایسته باشد و بتواند کار انجام دهد. در همین ژاپن که صحبتش را می

international corporation agencyالمصطفی، شبیه جامعة 

Japan international corporation agency المللی ژاپن، مرکز مدیرسازی است که در یا سازمان همکاری بین

ها اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی، فرهنگی، هنری و... مرکز آموزشی است که از تمام تمام زمینه

ه ردند بگبینند، بعد برمیکنند و آموزش میآورند با فرهنگ ژاپن آشنا میکند و افراد را مینقاط دنیا دعوت می

 .کنندکشورهای خودشان و این اطالعات را وارد سیستم آموزشی خود می

 کشند؟دهند؟ چطور کار میکنند؟ چطور نقش میریزی میدر معماری سازمانی ژاپن، چطور طراحی و برنامه

کنیم، میاد در ها برای نقطه آغازین و پیش از نقطه آغازین جذب نیرو برایش برنامه دارند. ما نیرو را جذب میآن

و  orientationشود، مراسم آشنایی و ها وقتی کسی وارد میکنیم، اما آنگیرد و بعد او را رها میسازمان قرار می

socialization کنند، اینکه کارش چیست، نیروهایی که قرار است با او معرفی میگیرند و او را به بقیه برایش می

 .شودگیرد و فرهنگسازی میای شکل میکار بکنند و... . خب حلقه

 . یک شخص خیلی مهم. Very important person است. VIPیکی دیگر از موضوعات مهم در رهبری، موضوع 

خواهد می Bبه نقطه  Aاست که بداند از نقطه  VIPنیست، بلکه کسی  VIPهر کسی که پست و مقام و مسئولیت دارد 

 خواهد برسد.برود، و اینکه چطور از این نقطه به آن نقطه می

شود جایی باشد که اختالس باشد و... اگر جامعه ما جامعه اسالمی است، باید بر پایه و محوریت اهلل باشد. نمی

تواند از جای دیگر گرفته و استفاده شود، مثل های کاربردی بله مید. ارزشهای ثابت ما باید اهلل محور باشارزش



داریم  و رویکرد توحیدگرا approachو با  اورینتد -پاردایم اهللهمان مهندسی معکوس، اما نیت ما چه بود؟. در 

 زنیم.حرف می

 چی هستند؟  Pو  Iبود.  Vاین چیزها که گفتیم  VIPخب در 

 نکات:

یا  The first human rights in the world ل هر کشوری دو نماد دارد. از ایران دو چیز هست. در سازمان مل

 منشور کوروش. یکی دیگر هم فرش تبریز است.

 سه کتاب مهم :

 یا معجزه ژاپن Miracle of Japanکتاب 

 داستان سنگاپور از نشر فرهنگی  کتاب 

 محمد. انتشارات اطالعات.وزیری از مهاتیر پزشکی در ردای نخستکتاب 

 

 خالصه مطالب ارائه شده در دومین جلسه عصرانه های اندیشه ورزی با جناب دکتر مجید پسران قادر

 با رویکرد بیان تجارب مدیریتی :

 

 managementعنوان کارمان مان بارور شود. خواهیم نهال اندیشه. میاست problem-orientedنگاه ما نگاه 

by affection  وManagement b love  مدیریت بر مبنای عشق در »با مفهوم همایشی  می باشد مطلوب است

یعنی عزاداری و راهپیمایی به جای خود، ولی ما به عنوان مدیر استراتژیک نظام جمهوری  برگزار شود. «آینه عاشورا

 ؟اسالمی، چه درسی از عاشورا گرفتیم

 شخص بسیار مهم. ( Very important person )را از سر بگیریم VIPداستان 

. یک چتر فلسفی. ما زیر این چتر A philosophical umbrellaجلسه قبل بحثی را شروع کردیم درباره پارادایم. 

ای جز اهلل دل هیچ الهه«. قولوا ال اله اال اهلل». اهلل محور. oriented-. پارادایم اهللفلسفی یا پارادایم توحیدی هستیم

اگر گراست. معاد. های کاذب جای ارزش واقعی نیاید. در اینجا خدامحور ابدیتارزش .بردیک مدیر اسالمی را نمی

ما این پارادایم را پذیرفتیم، دیگر نباید برویم زیر چتر کسان دیگری بازی کنیم، وگرنه از زیر این چتر خارج 

 های پایدار ما نیست.تکنولوژی جزو ارزش های کاربردی.های پایدار است نه ارزشالبته منظورمان ارزش شویم.می

 یدار و اعتقادی خود بایستیم. های پااینها کاربردی هستند و مشکلی ندارند، اما باید محکم پای ارزش

هایی داریم که از اهلل گرفته شده و روشی ها با ابزارها و لوازمی که داریم. یعنی ارزشب بین مبانی و ارزشعدم تناس

ما یک سیستم را باید بوجود بیاوریم که در نبود ما بهتر از ما  داریم که از فرانسه آمده. این دو با هم تناسبی ندارند.



اگر ما نتوانیم سیستمی طراحی کنیم که در نبود ما نیز به کار خود ادامه دهد این نقص از ما بوده. سیستم  کار کند. 

 .دگویند سلیمانی یک فرد نبود، یک مکتب بوما باید در نبود ما نیز رنگ بیشتری به خود بگیرد. به همین دلیل می

بریم. هر چهار سال که برنامه را بستیم، هر سال آن را نو و نام می« ریزی غلتانبرنامه»ریزی به عنوان از این برنامه

 شده آن برنامه را دارد.شود. اگر هم رئیس جمهور بعدی آمد دیگر نو و رفرشکنیم و هر سال بیشتر میرفرش می

به فالح رسیدن در اصطالح مدیریتی «. تفلحواقولوا ال اله اال اهلل » و مقصدمان کجاست. Purposeباید ببینیم هدف و 

 وری. . بهرهProductivityشدن است. « وربهره»همان 

وری بود، هزاره سوم عصر کیفیت در آغاز هزاره سوم اگر هزاره دوم هزاره بهره و وری ناظر به هزاره دوم بودهبهره

گویند شهید بهشتی یک امت است. اما گفت من می زند.در نیروی انسانی کیفیت حرف اول را می (Quality)است.

وری گوید من شما را به بهرهگفتیم. این میمی qualityو  productivityخب، در مورد آن صفرم که ارزشی ندارم. 

 رسانم.می qualityگوید من شما را به رسانم، آن یکی میمی

  Excellence  دهم، خداوند گوید من اگر کاری دارم انجام میمی تعالیاست. های پایدار ما سازگار با ارزش، تعالی

 دوست دارد آن را با کیفیت اعال انجام دهم.

وری حالت استاندارد و حداقل کیفیت مطلوب بهرهچیست؟  qualityبا کیفیت و  productivityوری و فرق بهره

 ست و باالترین حد کیفیت و بهترین محصول.است، اما کیفیت تعالی

قتی و . ع صرف شده حداکثر استفاده را ببریموری چیست؟ نسبت کار انجام شده به توان مصرف شده. از مناببهره

افتیم. اگر از وسایل و منابع خوب کنیم در مسیر هدف خود میما هدف مشخص داریم، ابزار مناسب هم تهیه می

 وری و راندمان است.استفاده کنیم و در جهت درست برویم این میشود اثربخشی. اثربخشی نیز جزئی از بهره

تری وری باالاثربخشی اثر مستقیمی دارد با تحقق اهداف. هرچه به اهدافی که معین کردیم خوب و بهتر برسیم بهره

 داشتیم.

 گردد : می  توجه در مدیریت وجود داردکه  Eچند جهت تبیین بهره وری به  

Effectiveness  وefficiency . اولی هست کارایی. راندمان یا بازده. نسبت هزینه به داده. چه دادیم و چه به دست

 التفاوت یک مدیر با یک رهبر این است که مدیر دنبآوردیم. اثربخشی نتیجه نهایی است. چطور از آب درآمد. 

 ها.کارآیی است و رهبر دنبال اثربخشی. مدیر با عدد و رقم کار دارد و رهبر با دل

. سازمانی سازمان خوبی است که بتواند زمینی که ارثیه ما برای Environmentشود. دیگری نیز وارد می Eاینجا 

 فقط به فکر سازمان خود باشد.  نسل های آینده است را حفظ کند، نه اینکه

E  بعدی چیست؟ethicsگویند رهبری را باید زمان دار کند. میای. این است که صالحیت را تعیین می. اخالق حرفه

 از خود نشان دهی رهبری دیگر جایز نیست. نقصیکرد. بله، زمان دار است. به محض اینکه 

E ی جویخواهی پایدار و موفق باشی باید صرفهپنجم چیست؟ این است که در این دنیا با منابع محدودش اگر می

. باید ریخت و پاش نباشد. سالها قبل بدون اینکه کسی بلد باشد از کامپیوتر Economyاقتصادی داشته باشی. 

 . آموزشی انجام نشد. ای تمام مدیران کامپیوتر خریدنداستفاده کند از پول نفت بر



 ای + صرفه جویی اقتصادیاثربخشی+ کارایی+ محیط زیست+ اخالق حرفه =وریبهره

 ها را داشته باشد.د، باید همینشوحاال وقتی کیفیت مطرح می

 سایر مطالب:

۴)Small is beautiful و چهار نفره. در  ۳ها از شش نفر شد خانواده ها کوچک شد،ماشین ،سازیپارادایم کوچک

ها را ر سازمانگیریم. خانم تاچشود و ما نیز داریم آن الگو را میهای خانواده دارد متالشی میموج سوم هسته

مش هم شد تعدیل نیروی انسانی ترجمان ساختاری اش شد کوچک شدن سازمان. اس سازی کردند.کوچک

downsizing بحث واگذاری به بخش خصوصی، آن هم بخش خصوصی که توان این کار را نداشت. آمادگی نداشت .

وقتی چیزی را از خارج از کشور وارد  دهد.های تجویزی بدون بصیرت اینگونه جواب مینسخه و تربیت نشده بود.

ورت ص اینکه بومی سازیبندیم بدون فکر به کار میخورد. بیرد و نمیخوکنیم این به درد کجا میکنیم نگاه نمیمی

 بگیرد.

چیز نه، من موقعی که همه»گوید: ؟ میsmall is beautifulپرسند که واقعا نظر شما اینه که از آقای شوماخر می

م سها سنگین، بعد اون بحران اقتصادی آمریکا این رو نوشتم. یه موقع دیگه ممکن است بنویبزرگ بود، و هزینه

 یعنی انتزاعی است، به زمان و مکان بستگی دارد. « بزرگ زیباست

 

اه انداخته تا نسل آینده مدیران عراق را تربیت کند. و بیست سال بعد از رفتن آمریکا در بغداد دانشگاه خوبی ر(2

دهد که البته ما نیز شرایط را فراهم نکردیم تر بودیم انجام ندادیم. کسی نظر میصدام این کار را کرده، اما که نزدیک

 افغانیان و عراقیان و... به راحتی در ایران تحصیل کنند.(

اثر کونوسوکی ماتسوشیدا و ترجمه مرحوم دکتر محمدعلی « ای ناننه برای لقمه»در بحث رهبری.  کتابمعرفی 

 کند. ها را بیان میو سلوک و ادب رهبری در سازمان. این کتاب سیر  طوسی

 

 

 جلسه عصرانه های اندیشه ورزی با جناب دکتر مجید پسران قادر سومینخالصه مطالب ارائه شده در 

 با رویکرد بیان تجارب مدیریتی :

 

Leaders مدیر  اید بگذاریم. وگوید که این نردبان را کجا و چگونه بیعنی رهبر، نردبان. گفتیم یعنی رهبر به ما می

ریت دیرهبری و رهرویی با هم و دست در دست هستند. اگر مهای این نردبان را درست باید برود. چه باید بکند؟ پله

توجه کنیم.  right person in right positionآید. بنابراین بسیار باید به اصل خوب نباشد، موفقیت بدست نمی

 انسان مناسب در جای مناسب. همه ظرفیت یکسانی ندارند.



شما باید روی افراد درست بعضی پیامبران در حد حضرت شعیب )ع( ظرفیت دارند. همه که اولوالعظم نیستند.  

کنند و زمان نیز اگر شما این کار را نکنید، افراد بعد از شما از فرصتهای شما استفاده میگذاری کنید. مایهسر

 .گردد. ما نباید مدام آزمون و خطا و تجربه کنیم. باید سریع و شدید برخورد کنیم، چون فرصتی نداریمبرنمی

اگر شود به الگو فقط در یک برش زمانی نگاه کرد. نمی تعالی انتخاب کنید.ممهم است الگوی خود را عالی و 

 .خواهیم به پیامبر به عنوان الگو نگاه کنیم حتی باید از حضرت اسماعیل نگاه کنیممی

گذاری است. اگر ما نتوانیم هدف درستی بنویسیم، هایی که از نشست پیش جا ماند، مسئله هدفیکی از بحث

اگر  .دفگذاری تمرین شود هباید حتمًا  مان را جای درستی هزینه کنیم ولذاانیتوانیم منابع انسانی و غیرانسنمی

 انداز و راهبرد مناسبی برای آینده تعیین کنیم. توانیم چشمنمی ،هدف بنویسیم نتوانییم

 . یعنی چه؟ Pاست، نیاز دارد به یک سازمان   vip رهبری که خوب است و

. هدف. مقصد و هدف من کجاست؟ مقصد را باید نوشت، بولد کرد و پیش purposeکنم به تبدیل می اول را pمن 

یر تربیت کنم کافی مد ۴۱۱خواهم اگر فقط بگوییم می شویم.به مقصد نزدیک میقرار داد. با این کار یک قدم  چشم

خواهیم. چه نوع نیست. باید بازه زمانی بدهیم، مدیر و رهبر را تعریف کنیم که منظورمان چیست، چه تعداد می

 خواهیم.می

 کادر سازی و جانشین پروری :

  حضور یک مدیر+ کارشناس در جلسه ارزشمند هست یا مدیر تنها؟

کشورهای توسعه . گذار استدر حال حاضر حاکم و سیاست Bدر کشور داریم. حزب  Bو  Aفرض کنید دو حزب 

 Aحاکم است، از تعدادی از افراد حزب  Bاگر حزب دهند. تشکیل مییافته برای حل مسائل و مشکالت حلقه دومی 

حلقه سومی نیز وجود دارد، آن کند تا در دولتش شرکت کنند و راجع به حل مسائل اظهار نظر کنند. نیز دعوت می

کنند کنند و به مذاکرات حلقه دوم گوش می( هستند که در جلسات شرکت میBهای حزب حاکم )اینجا هم جوان

 گیرد.کنند. اینجاست که مدیرسازی صورت میگیرند اما مستقیما اظهارنظر نمیو در جریان تصمیمات قرار می

ست قرار دهید. اگر وظیفه شما به عنوان مدیر این است که کارکنان خود را بر اساس ظرفیت و ویژگی در جای در

ترین شئون رهبری . یکی از مهم)نه آفرین مساوی نفرین و لعن (گیریداین کار را نکنید کارت آفرین نمی

 .right person in right positionاصل گماریست. قرار دادن هر کس و هر چیز در جای مناسب. شایسته

نجی، سگزینی، الگوبرداری، محک زنی. همها. شایستهتعیین کرد. یعنی انتخاب از میان بهترین benchmarkباید 

 یابی.شاخص، بهینه

خب، گفتیم که شما قصد دارید سازمان خود را با دیدگاه ارزشی به صالح و رستگاری برسانید، این صالح و رستگاری 

و   involve باشد. هنر رهبر VIPشود. گفتیم که برای این کار مدیر باید نامیده می« وریبهره»در زبان مدیریت 

engage انداز کردن زیردستانش است. همه کارکنان را باید درگیر کند. وقتی چنین اتفاقی بیافتد، در یک چشم

 گفتیم مدیر باید صبر و ایمان داشته باشد و استقامت.رسد. هفت ساله به سرانجام می



 خورند!گویند رهبران آخر غذا مییم

 و تاثیر آنخصوص اهمیت ارتباطات اوتاوا و تایلند در کانادا و فرودگاه سفرهای در  استاد بیان تجارب

 «رهبر دنیای خود باشید: ویژگی رهبران موفق»کتاب 

گویم که نگرش مثبت قطعاً باعث موفقیت شما خواهد تواند باعث موفقیت شود، میگویم که نگرش مثبت مینمی»

 یاز کتاب ویژگ-« شودترین عادت است، زیرا مانع مثبت اندیشیدن میبار به گذشته خطرناکنگاه تأسفشد. 

 ۷۵رهبران موفق، فصل سوم. صفحه 

  

 

 

 

 


