
 

 : به ياد داشته باشيم اتفاقات معلول شرايط بد است

هاي جلوگيري و مـدارا بـا        راه  شرايط بد چيست؟ و

شرايط بد در هر موقعيت، كدام است؟ مراقب محيـط  

  .آن سوار باشيم، نه بالعكس باشيم، بر

 

بايد بـه ايـن      : هر نقطه پاياني نقطه آغاز ديگري است

يكي امر نسبي است، پـس از      باور برسيم كه موفقيت

رسيدن به يك موفقيت كوچك، تازه در نقطه شـروع    

  .ايم گرفته قرار

 

در هر فعاليتي اصل آن چيزي است كـه مـا را بـه          

كه موفـقـيـت را        نه آن چيزي : رساند موفقيت مي

مقصود اين است كه مراقب بـاشـيـم،    .  كند تعريف مي

اش را      كـنـد، دايـره      مي  اصلي كه موفقيت را تعريف

اي باشد،  محدود نكنيم، بلكه اصل آن، بسان سرچشمه

  .هاي بعدي موفقيت براي رسيدن به

 

گـيـري در        وري فكري و تصميم ايجاد سيستم بهره

فن اوري     مشورت،  از طريق ايجاد فرهنگ : موقعيت

پذيري در موقعيـت   و نخبه ارتباطات  ، بهبود  اطالعات

  … و

هميشه بـايـد اعـتـقـاد         : چيزهاي كه به ذهن ما نرسيد

به دنبال آن هستيم، فراتـر    داشته باشيم چيزي كه ما

گنجد، آنچه كـه   از آن چيزي است كه در تصور ما مي

رسد، بخش كوچكـي اسـت از        و فكر ما مي  ذهن  به

  .كه به فكر ما نرسيده است آنچه

 

 

  مديريت

 از نقطه 

 صفر

اي است از روابـط       روح و فضاي هر موقعيتي داراي شبكه مديريت از نقطه صفر

روابط حسي و اخالقي، روابـط بـيـن       : همكاري بين افراد

رابطه هر فرد   افراد بيرون از موقعيت با افراد درون موقعيت،

شان، رابطه مـوقـعـيـت      با كارش و رابطه مجموعه با وظايف

البته، تـوجـه داشـتـه        … هاي ديگر و  موقعيت  مورد نظر با

 علت و مـعـلـول     باشيم كه در اين شبكه پيچيده، يك نظام

شناسايي و تحـلـيـل ايـن         حاكم است، لذا، بايد پيوسته با

همچنين، با توجه به .  شبكه، به تنظيم و تعديل آن پرداخت

تـوانـد    اين شبكه، استفاده از نظرات مشاوران مي  گستردگي

نقطه صفر، يك بـار      گر ما باشد، پس ضروري است در ياري

  .بپردازيم شبكه ديگر به تجزيه و تحليل اين

 

داراي شرح وظايفـي  )  در هر موقعيت و جايگاه( هر مديري 

موفقيت يك مدير، پيش از آن كه انـجـام     اما الزمه : است

 بـايـد  .  وظايف باشد، رسيدن به يك هدف موفقـيـت اسـت     

نيفتـيـم،   )  كاغذبازي( حواسمان باشد كه در بند دموكراسي 

 را، در مسير رسيـدن بـه      هاي عملي تمركز فكري و فعاليت

  .قرار دهيم هدف
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جدا كردن خود از تعاريف  : نقدپذيري و نقادي منصفانه

به پله نقد موقعيت خـويـش       و شعارگويي و رسيدن

بسيار الزم است كه حاصل آن، فراهم كردن فضـاي    

  .هاست گرايي انديشه هم افزايي و هم

 

 :دانيم دانم در جايي كه نمي اعتقاد عملي به كلمه نمي

يقـيـنـاً    .  دانند ارزش اين كلمه را مي  هاي آگاه، انسان

 دانم پله اول براي حركت به سوي سكوي پرتـاب  نمي

دانستن است، اين اعتقاد بايد به عنوان يك فرهـنـگ   

اختيـارت وسـيـع       به ويژه در بين مديراني كه داراي

دانم در الي اختـيـارات پـنـهـان         هستند، كلمه نمي

  .شود، بايد جاري شود مي

 

اين صـفـت، شـروعـي        : رسيدن به شهامت و صداقت

بـار، تصـورات و         دوباره است با اين تفاوت كه ايـن   

هـاي جـاري نـزديـك          مان به واقعيت هاي بيني پيش

  .يابد افزايش مي شود و شانس موفقيت مي

هـاي مـوجـود، از           آگاه باشيم كه به زودي واقعيت

خـواهـنـد      هاي ما پيشـي  بيني تصورات و پيش

دقت كنيم كه قبل از سبقت، مركب خود را  : گرفت

هـايـمـان را بـر            بيني پيش  عوض كنيم، تصورات و

  .واقعيت منطبق سازيم

 

جناب مدير، هدف، خردگرايي ابزاري اسـت يـا ارزشـي؟        

اگرچه، بـه  .  داريم برمي  مراقب باشيم به كدام سو قدم

ها دست نيافتيم، به چه ميزاني خود را مسـوول   هدف

اگر وضعيت فعلي به دليل عدم كفايت در     دانيم؟ مي

 مديريت است، بهترين خردگرايي، ترك مديريت بـه   

  .نحو مقتضي است

 

  :دهنده مديريت از نقطه صفر عبارت است ياري هاي ويژگي

به نقل از بزرگي، اگر نـدانـيـم      : تعيين نقطه شروع و پايان

و از هر كجا، شروع كنيم، به هـيـچ     نقطه شروع كجاست

 رسيم، اگر ندانيم مقصدمان كجاست به هر نقطـه  جا نمي

  .نامطلوبي كه برسيم، مطلوب ما خواهد بود

 

فراموش نكنيم، از نقطه صفر بايـد   : ايستادن در نقطه شروع

هـاي الزم بـراي          ضروري است زمينه  پس.  شروع كنيم

 تعاريـف اصـالح شـده از         :  شروع از نقطه صفر، از جمله

  .موقعيت و نيازهاي آن را مهيا كنيم

هـاي     گرايي و رك نبودن كه ريشـه  ابهام :رك و صريح بودن

عدم اعتماد به ديگران دارد، مانعـي    مختلفي مثل ترس و

هـاي     زمينـه   است بلند كه بايد براي رسيدن به اهداف و

  .جديد موفقيت، از آن عبور كرد

 

خواهيم تيم خوبي داشته باشيـم،   اگر مي : خوب و نيك بودن

باشيم، به زبان ساده، اگر در موقعيت   بايد خود هم، خوب

اعتماد و      مدير، راستي و درستي جاري باشد، به تبع آن،

  .افزايي و همپاياني هم هست دوستي نيز، هست، هم

 

مان هم بايد  هاي زياد حرف نزنيم واال چشم : پرهيز از حرافي

مـان     هايمان بايد در متن عملكرد لذا حرف  گوش بدهند،

  .قرار گيرد

 

تنها اولويت مـا كـار        :  گرايي ها و منطق گرايش فراموشي 

در ايــن   .  فــرع آن اســت      مــاســت، بــقــيــه مســائــل    

هـاي     خصوص،استفاده از مشاوران خارجي، در موقعيـت 

  .برمديريت از نقطه صفر است بحراني، نوعي نقص

 

 

 مقدمه

نقطه صفر، تنـهـا يـكـي از           از  مديريت روش و نظام فكري

 كارها و ابزارها براي تعالي بخشيدن به سازمان از طـريـق     راه

مديريت از نقطه صفر، در هر موقعيتي، تعريف .  مديريت است

توجه به مـحـتـواي كـلـي            خاص خود را داراست، ليكن با

ها، مديريت از نقطه صفر، محملي است كه مدير بـا     موقعيت

هـاي   فرض ها و پيش نتيجه عملكردهاي گذشته، روش  علم به

تر از دو    تعاريفي نو و صحيح  با.  گذارد غلط قبلي را زير پا مي

 . كند مؤلفه موفقيت و شكست، از نقطه صفر شروع مي

. نقطه صفر كجاست؟ نقطه صفر، محدوده مشخصي ندارد  اما

شـروعـي دوبـاره بـا         :  در واقع، حركت از نقطه صفر، يعنـي 

ابزارهاي مديريت از نقطه صفر كدامند؟ تحليـل  .  اي نو انديشه

و شكست موقعيت و   موفقيت  اصالح تعاريف علمي  موقعيت،

دهنده مديريت از نقطه صفر، از جمله ايـن     ياري  هاي ويژگي

بررسي و تحليل يـك    :  تحليل موقعيت يعني.  ابزارها هستند

هاي هر موقعيت خـاص،   موقعيت خاص، با توجه به پيچيدگي

مناسب براي تحليل صحيح و سريع هر   ديدگاه  ليكن انتخاب

تـعـاريـف عـلـمـي           اصالح.  موقعيت شرط اوليه و الزم است

پس از تحليل موقعيت در :  موفقيت و شكست موقعيت، يعني

هـا، راهـبـردهـا،          ها، بـرنـامـه      هدف  نقطه صفر، كنكاش در

 عملكردها و عوامل مؤثر در موفقيت و شكست، به شناخـتـي  

 .رسيم تر از موفقيت و شكست مي تر و تعريفي دقيق عيني

 مديريت از نقطه صفر


