
 No.19

June

2012

9

May

July

پیدا و پنهان

بدبين  تازه  نظر  و  ایده  پيشنهاد،  هر  به  نسبت   -1
تازه است و بدین  آن  باشيد )فقط بدین علت که 
علت که از سطوح پایين سازمان به طرف باال مي-

آید(

پيش  سازمان  اعضاي  که  کنيد  تاکيد  هميشه   -2
سطوح  چندین  از  باید  بيایند  شما  نزد  اینکه  از 
سازماني بگذرند و نظر موافق آنها را طلب نمایند. 

)از آنها امضاء بگيرند(

به  نسبت  که  بخواهيد  افراد  یا  دوایر  از   -3
انتقاد  اعضاء  سایر  جدید  های  ایده  و  پيشنهادها 
زیادي  وقت  شما  که  شود  مي  باعث  )این  کنند 
ميان  آن  در  تنها  و  نکنيد  گيري  تصميم  صرف 
نظراتي که بتوانند از انتقادات زیادي بگذرند و به 
باره  آن  ارائه شوند مورد توجه قرار داده و در  شما 

تصميم بگيرید(.

4- خودتان آزادانه زبان به انتقاد بگشایيد، هيچگاه 

امر  )همين  نکنيد.  ستایش  اي  تازه  نظر  هيچ  از 
بردارند  قدم  احتياط  با  افراد  که  شود  مي  باعث 
پيوسته  این مطلب را یادآور شوید که شما در هر 

لحظه مي توانيد آنها را اخراج کنيد(

5- وجود مسائل را دليلي بر شکست فرد بدانيد 
نوع  هر  آنها  تا  کنيد  تضعيف  را  افراد  پيوسته  و 
نظر  از  دارند  را که در سازمان  اي  یا مساله  مشکل 

شما پنهان دارند.

افراد  از  کنيد،  کنترل  دقت  به  را  چيز  همه   -6
این  پيوسته  و  بشمارند  را  چيز  همه  که  بخواهيد 

کنترل و شمارش را تکرار نمایيد.

7- در رابطه با تجدید سازمان یا اجراي سياست- 
خفا  و  پنهان  در  سازماني  تغيير  به  مربوط  هاي 
تصميم بگيرید و سپس بصورت غيرمنتظره اعالن 
نمایيد. )همين امر باعث مي شود که افراد احتياط 

بيشتري بکنند و جرأتشان کم شود.(

8- اطمينان حاصل کنيد هرنوع تقاضا                 
برای دریافت اطالعات کامال دليل داشته باشد و 
نشود.)اجازه  توزیع  راحتی  به  مذکور  اطالعات 
ندهيد که داده ها و اطالعات به دست افراد ناباب 

بيفتند.(

دادن  مشارکت  و  اختيار«  »تفویض  شعار  با   -9
افراد در امور برخي از اختيارات مربوط به کاهش 
اجراي  با  افراد  منتظر خدمت کردن  نيروها،  دادن 
افراد زیردست واگذار  به  را  آميز  دستورات تهدید 
کنيد و از آنها بخواهيد این دستورات را سریع انجام 

بدهند.

10- و بعد از همه این حرف ها هيچ گاه فراموش 
نکنيد که شما در رأس سازمان قرار دارید و هميشه 

از همه جزئيات کار آگاهي کامل دارید.

10 قانون
برای از

بین بردن 
خالقیت 
و نوآوری در 
سازمان

منبع: کتاب استونر و فری من

از اینکه با دقت تمامی قوانين را مطالعه فرمودید متشکریم. 

حاال که شما قوانين فوق را یاد گرفتيد، کامال بر خالف قوانين رفتار نمایيد تا سازمانی خالق و زنده همراه با مشارکت کارکنانی متعهد و با 
انگيزه در اختيار داشته باشيد تا با سرعت و قدرت هرچه بيشتر مسير پيشرفت و بهبود را طی نمایيد.
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