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مدیران به مثابه الگوهای یادگیری
شروین مشایخی

بنجامین فرانکلین (دانشــمند ،نویســنده،
سیاستمدار و از شخصیتهای تأثیرگذاردر تاریخ
امریکا) میگفت« :حتی بهترین ســخنرانیهای
من نمیتواند با قدرت ترغیب من از راه سرمشق
شدنم برابری کند».
به نظر میرســد او به بــه طور عمیق به این
اصل اعتقاد داشــت ،چرا که وقتی احساس کرد
خیابانهای فیالدلفیال ،به چراغ روشــنایی نیاز
دارند ،میدانســت که مؤثرترین راه این است که
به عنوان فردی متنفذ و دارای جایگاه اجتماعی
اثرگذار ،خود ،شروعکننده و الگو باشد .با چنین
نگرشــی ،روشــی بهکار برد تا همسایهها را قانع
ســازد که خیابانهای فیالدلفیا بــه چراغهای
روشنایی نیاز دارند« .ایده پیچیدهای در کار نبود،
او فقــط فانوس زیبایی را روی طاقچه دیوارکوب
بیرون خانه اش قرارداد ».چندی نگذشــت که
همســایههای فرانکلین هر یک فانوسی را بیرون
خانه قرار دادند و اندکی بعد ،اهالی شــهر آماده
روشن شدن شهر با چراغهای روشنایی بودند.
این اصل در ســازمانها نیز به شــکل بسیار
قابــل توجهی مصــداق دارد .افــرادی که نقش
مدیریتی و سرپرستی دارند ،خواسته و ناخواسته
تأثیرات آموزشــی جدی بــر زیرمجموعه خود
میگذارنــد .فارغ از این کــه این موضوع ممکن
اســت لزوماً ناشی از صالحیت ذاتی آنها نباشد و
منبعث از ماهیت جایگاهی باشد که نظام سلسله
مراتبی در هر حال به مدیران اعطا میکند.
موضوع بسیار ساده و در عین حال فوقالعاده
بااهمیــت اســت ،یک مدیــر اگــر میخواهد
مجموعــهای اخالقمــدار داشــته باشــد ،باید
خودش هم اخالقی باشــد و مهمترین شــاخص
اخالقــی بودن برای یــک مدیر این اســت که
حرف و عملش در تعارض با یکدیگر نباشــد .اگر
میخواهد ســازمان یادگیرنده داشته باشد ،باید
خودش هم پیوســته در حال یادگیری باشــد.
اگر میگوید کــه میخواهد کارکنــان و تیمها
برنامه و عقالنیت محور باشــند ،بر اقدامهایشان
تامــل کنند يــا از تجربیاتشــان درس ب َگیرند و
این درسها را بــا دیگران در میان بگذارند ،باید
خودش هم ایــن کار را انجام دهد و آن را برای
کارکنان قابل مشــاهده سازد .در الگوهای جدید
یادگیری ســازمانی مهمترین نقــش در خلق و
پرورش یادگیری ســازمانی بــر دوش مدیران و
رهبران ســازمان اســت ،در این الگو مدیران نه
فقط برای کیفیت کاری که انجام میدهند ،بلکه
برای کیفیت فکر کردنشــان هم مسئول هستند.
مدیران باید خودشــان جرئت یادگیرنده شدن را
داشته باشند و تبدیل شــدن به یک یادگیرنده
حقیقی ممکن است دشوارترین تغییری باشد که
یک مدیر ایجاد میکند.
عالوه بر این ،مدیرانی که از یادگیری حمایت
میکنند ،نقشی حیاتی در یادگیری سازمانی دارند.
این حمایت عالوه بر سرمشــق بــودن ،در اجرای
ســبکهای مدیریتــی ،حمایــت از یادگیرندگان
و پیگیریهایــی که نشــان دهنــده عالقهمندی
و مطالبــه آنها برای بــه کارگیــری آموختهها و
مهارتهای جدید است ،تبلور مییابد.

دکتر علیاکبر والیتی در بازدید از سازمان تأمیناجتماعی مطرح کرد:

تأمین اجتماعی ،امنیت خاطر
نیمی از مردم را فراهم کرده است
دکتر علی اکبر والیتی مشاور رهبر معظم انقالب اسالمی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ،در نشستی
با مسئوالن این سازمان مقوله تامین اجتماعی را از نگاه امنیت اجتماعی بررسی کرد و گفت :همانطور که یکی از مبانی امنیت ،حمایت از
مردم در برابر حمالت دشمنان است ،معنای دیگر امنیت نیز احساس امنیت در معاش مردم است که تأمین اجتماعی در این امر بسیار مهم
فعالیت میکند و شکلگیری تأمین اجتماعی نیز در همین راستا است.

گزارشی ازاین نشست از نظرتان میگذرد.

امیدواریم سیاستهای کلی نظام در حوزه بیمه و تأمیناجتماعی تدوین و ابالغ شود
مدیرعامــل ســازمان تأمیناجتماعــی با
بیان این که تدوین برنامه راهبردی ســازمان
تأمیناجتماعــی بــا کمک بدنــه اجرایی این
سازمان و مراکز دانشــگاهی انجام شده است،
اظهــار امیــدواری کرد کــه بــرای صیانت از
حقوق بیمهشــدگان و بهبود خدمات سازمان
تأمیناجتماعی ،سیاســتهای کلــی نظام در
حوزه بیمــه و تأمیناجتماعــی تدوین و ابالغ
شود.
دکتر ســیدتقی نوربخش در نشســتی با
دکتــر علیاکبــر والیتی ،مشــاور مقام معظم
رهبــری و رئیس مرکز تحقیقات اســتراتژیک
مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت :سازمان
تأمیناجتماعی بیش از نیمی از جمعیت کشور
را تحت پوشــش قرار داده اســت؛  5میلیون
نفــر از جمعیــت کشــور که بازنشســتگان و
مستمریبگیران و اعضای خانواده آنان هستند،
از طریق مستمری دریافتی از این سازمان امرار
معاش میکنند و حدود  8میلیون نفر بیمهشده
اجبــاری و همچنیــن  4میلیون بیمهشــده
حمایتی و توافقی سازمان نیز از خدمات متنوع
این سازمان بهرهمند میشوند.
وی افزود :ســازمان تأمیناجتماعی در سه

حــوزه بیمهای ،درمانی و اقتصــادی فعالیت میکند .در
بخش بیمــهای تأمیناجتماعی بیشــترین منابع وصول
و هزینــه میشــود و در بخش درمــان تأمیناجتماعی
نیــز خدمات مورد نیاز بیمهشــدگان از طریق  80مرکز
بستری و  300مرکز ســرپایی تأمین میشود .همچنین
تأمیناجتماعی با انعقاد قرارداد با بیشــتر بیمارستانها و
مراکز ارائه خدمات درمانی ،بزرگترین تامین کننده مالی
درمان کشور است.
مدیرعامــل ســازمان ،ارائــه خدمات مناســب به
بیمهشدگان تأمیناجتماعی را اولویت اصلی این سازمان
برشمرد و گفت :در ســال  93با وجود مشکالت مختلف
اقتصــادی که وجــود داشــت و مشــکالت کارگاهها و
بنگاههای تولیدی که بر منابع ســازمان تأمیناجتماعی
نیز اثرگذار بود ،خدمات ســازمان تأمیناجتماعی به نحو
مناسبی به جامعه ارائه شد و با وجود همه مشکالت ،برای
بهبود خدمات سازمان نیز گامهای خوبی برداشته شد.
دکتــر نوربخش ادامه داد :در ســال  93مســتمری
بازنشستگان تأمیناجتماعی  25درصد افزایش داشت که
بیش از تورم ســاالنه بود و این کار در واقع برای جبران
مافات ســالهای گذشــته بود که افزایش مســتمریها
همواره کمتر از تورم ساالنه انجام میشد.
وی اجــرای طــرح تحول ســامت را باعث افزایش
مصارف این ســازمان دانســت و اظهار داشت :با اجرای

این طرح ،هزینههای درمــان تأمیناجتماعی به میزان
 45درصــد افزایش یافــت که البته اجــرای این طرح
باعث بهبود خدمات درمانی در کشــور شــد و سازمان
تأمیناجتماعی در اجرای ایــن طرح نهایت همکاری را
داشته است.
مدیرعامــل ســازمان گفت :در ســال  93تعهدات
ســازمان تأمیناجتماعی به نحو مناســبی انجام شد و
در شــرایط مناســبی به سال  94وارد شــدیم .در سال
گذشــته برای انجام تعهدات ســازمان ماهانه به صورت
میانگین  3500میلیارد تومان هزینه شــده اســت و در
 2ماه آخر سال نیز  8000میلیارد تومان توسط سازمان
تأمیناجتماعی پرداخت شده است.
دکتر نوربخش با بیان این که سازمان تأمیناجتماعی
در حال حاضر به مســیر اصلی خود بازگشــته و احیای
اعتماد به این سازمان مورد توجه قرار دارد ،اظهار داشت:
اعتمادســازی مجدد بین شــرکای اجتماعی مهمترین
دســتاورد ســازمان تأمیناجتماعی است و شرایطی که
امروز در ارتباط با کارفرمایان و کارگران داریم ،بینظیر
است.
وی قانــون گرایی را از دیگر موفقیتهای ســازمان
تأمیناجتماعی بیان کرد و گفت :سازمان تأمیناجتماعی
بر اســاس اعالم دیوان عدالت اداری در بین  64دستگاه

