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تبدیل آنها بـه نقطـه اهرمـی در    با افزایش روزافزون نقش سازمانها در پیشرفت جوامع، و 
ایجاد تحول در حیات کشورها، توجه اندیشمندان به سازمانها و چگونگی تعـالی آنهـا بیشـتر    

، یسـازمان رشد و تعـالی  یافتن نقش مدیران در  شده است. با پیشرفت علم مدیریت و اهمیت
 جامعه خواهد بود.در ارتقاي مدیریت سازمان، به معنی ایجاد تحولی در سازمان و به تبع آن، 

بـا قـراردادن   نظر و مشاوره مـدیریت سـازمانها،    در نقش یک صاحب عجمیمحمود دکتر 
در خـود را  انسـانها، در بخـش سـازمانی، تـالش     و رفتـار  محور فعالیت خود در حـوزه تفکـر   

عنوان یک تفکر و فعالیت مستقل سازمانی مبتنی بـر علـم، و    شناساندن رهبري و مدیریت به
نموده است. رهبران و مدیرانی توانمند کـه بـا    ، معطوفتربیت رهبران و مدیرانی کارادر نیز 

براي رشد و تعالی انسانها و تحقق یـادگیري   رکزيایجاد تحول در سازمان، آن را تبدیل به م
 بنمایند. العمر مادام

در رهبري و مدیریت سازمانی، مدل مدیریتی خاصی بـا  و تعالی تحول ایجاد براي ایشان 
کـه  است  سالپانزده بالغ بر کند که  استفاده میاز آن را ابداع نموده و  AMIF/MAMIFنام 

بـا نـام    کار گرفته شده است. گونه چهـارپریودي ایـن مـدل    موفقیت به در سازمانهاي مهم با
با هدف خلق آرمان مشترك مدیران ارشـد و تـدوین برنامـه اسـتراتژیک     ،  AMIFاختصاري 

اسـتراتژیک سـازمان نیـز از گونـه      آید. براي مدیریت مبتنی بر آرمان مشترك، به اجرا درمی
شود. در صـفحات آینـده، جزئیـات ایـن      استفاده می MAMIFبا نام اختصاري پریودي  تشه

 .اجراي آن ذکر خواهد شد دستاوردهايمدل به اختصار تشریح شده و برخی از 
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 AMIF/MAMIF مدل در گیري و تئوریهاي مورد استفاده تاریخچه شکل

عجمی است که طی سه سال و محمود دستاورد تحقیق دکتراي آقاي دکتر  AMIFمدل 
ر سه نیروگاه برق در ایران، مراحل تحقیق خود را با موفقیت پشت سر نهـاد.  د1377از سال 

تـدریج برخـی    با توجه به ارزیابی مثبت شرکت مادر تخصصی توانیر از نتیجه این تحقیق، بـه 
 شرکتهاي صنعت برق نیز این مدل را در سازمان خود به اجرا درآوردند.دیگر از 

در  ،در خارج از صنعت برق، در شرکت پتروشـیمی بنـدر امـام    AMIFاولین اجراي مدل 
آغاز شد و به دنبال آن، در برخی دیگر از شـرکتهاي زیرمجموعـه شـرکت ملـی      1382سال 

، این مدل اجرا گردید. مجموعه این تجـارب و دسـتاوردها، در پـانلی    ایران صنایع پتروشیمی
تشریح شد و به عنوان 1385المللی مدیریت، در آذرماه سال  ویژه، در چهارمین کنفرانس بین

کتبـاً مـورد    ،آقاي دکتر علی نقی مشـایخی یک تجربه موفق، از سوي دبیر محترم کنفرانس، 
صـنایع بـرق،    در برخـی از شـرکتها و سـازمانها در   تقدیر قرار گرفت. هـم اکنـون نیـز مـدل     

 باشد. حال اجرا می پتروشیمی و پاالیشگاهی در
، یـک تعامـل دوجانبـه برقـرار     بین مدیران ارشد سازمان و مشاور AMIF/MAMIFمدل 

مبتنی بر است که  "بلد راه کاروان"خاصی به نام  یکرد. روش مشاوره در این مدل، روکند می
در ایـن  ) بنـا نهـاده شـده اسـت.     Action Researchدر فراینـد عمـل (   تئوري روش تحقیق

، مشاور در کنار مدیران و با هدایت علمی و عملی، آنان را در مدیریت بر سازمان خود یکردرو
صـورت   ، مدیران در یک حرکت تـدریجی و مسـتمر، بـه   مدلاجراي این کند. در  همراهی می

فردي و جمعی با دانش مدیریت در حد نیاز آشنا شـده، مـدلهاي مفهـومی و اجرایـی را فـرا      
گذارند. در این فراینـد نسـبتًا طـوالنی،     گیرند و در محیط سازمانی خود آن را به اجرا می می

شوند و هم مهارتهاي رفتاري الزم را تمـرین   بینش مدیریتی میتئوري و مدیران، هم صاحب 
سـطح مـدیریت خـود و سـازمان را ارتقـاء       ،ایـن ترتیـب  ه گردند و ب ه آن مجهز میکرده و ب

 دهند. می
 
 
 
 
       m.ajami@Tkherad.net ٣ 



 
 
 

است که در  "عمل بر اساس تئوري"بر یادگیري مبتنی بر  AMIF/MAMIF تاکید مدل
شود. ایـن منطـق تاکیـد دارد کـه، هـیچ       یاد می "عمل -تئوري"مدل از آن به عنوان منطق 

فعالیتی بدون اتکاء به یک تئوري و در چارچوب یک مدل اجرایی، آغاز نگردد و هـر تئـوري   
تئـوري را در   تعمیق مستمروبه خود ن شده، با عمل مناسب، موجد رفتاري شود که به آموخته

 پی داشته باشد.
) است. در طول اجراي مـدل، و  Sharingاندیشی( اصل هم ،اصل دوم مورد تاکید در مدل

شود تـا مـدلهاي    اندیشی می کننده هم صورتی طبیعی، در تمامی فعالیتها، بین افراد شرکت به
تـیم یادگیرنـده، فـراهم گـردد.      ذهنی آنها همسو شده و در نتیجه زمینـه الزم بـراي ایجـاد   

اندیشی دایالوگ است که در تمـامی   شده براي اعمال اصل هم کار گرفته ترین تکنیک به عمده
گیري از طریق دایـالوگ بـین مـدیران     بین افراد برقرار و هرگونه تصمیم ،مراحل اجراي مدل

 ست.ناپذیر اجراي مدل ا عبارتی دیگر دایالوگ بخش تفکیک شود. به اتخاذ می
از تئوریهاي مدیریت  از تئوري سازمانهاي یادگیرنده و نیز ،AMIF/MAMIFمدل در 

 شود. اي مدیریت استفاده می وظیفه مدل پنجو کالسیک 
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 پریودي) 4(گونه   AMIF/MAMIFمدل فرآیندهاي اجرایی 

آید. مدیران به اتفاق مشاور  در سطح مدیران ارشد یک سازمان به اجرا درمی AMIFمدل 
اي بلندمدت براي ساختن آینده  دهند و در پی دستیابی به برنامه دوره، کاروانی را تشکیل می

، با تیم مدیران ارشد حرکت "بلد راه کاروان"آیند. مشاور به عنوان  سازمان، به حرکت در می
تجهیز تئوریها، مدلها و ابزار مناسب براي حرکت مدیران را به ن مناسب، کند و در زما می
کند تا این حرکت، در چارچوب اصول  ، مراقبت میگیریها و بدون دخالت در تصمیم نماید می

 شود. علمی ادامه یافته و به نتیجه برسد. در طی دوره، سه گزارش مکتوب تدوین می
شود. در هر ماه یک جلسه  ماهه اجرا می به طور معمول در چهار پریود شش AMIFمدل 

نیــز، مشــاور، مــدیران  اتجلســ بــینشــود و در  ســاعته در محــل شــرکت تشــکیل مــی پــنج
 کند. گیرند، هدایت و همراهی می کننده در دوره را در انجام وظایفی که بر عهده می شرکت

 
 ایجاد زیربناي تئوریک( -پریود اولTOB      محور اصـلی ایـن پریـود، ایجـاد آمـادگی :(

دانشی و بینشی الزم در مدیران، بـراي فعالیتهـاي الزم بعـدي اسـت. در ایـن پریـود       
تئوریها و مدلهاي اساسی مـدیریتی، شـامل پـنج وظیفـه مـدیریت کالسـیک و پـنج        
دیسیپلین سازمانهاي یادگیرنده، با روشهایی مانند ارائه کنفرانسهاي علمـی و اجـراي   

شـود تـا عـالوه بـر      می آموختهرگاههاي آموزشی توسط مدیران و با هدایت مشاور، کا
شـکوفا شـود کـه،     آنهـا ایجاد تسلط نسبی مدیران بر این مدلها، ایـن بـاور در ذهـن    

مدیریت سازمانی، بر خالف تصور رایـج، تفکـر و فعـالیتی مهـم و کلیـدي اسـت کـه        
 .آن به اجرا درآید باید بر مبناي تئوري مشخص و مدل برخاسته از می

 
 دستیابی به آرمان مشترك( -پریود دومSVP+TOB  ،محور اصلی کار در این پریـود :(

کننده در دوره، در باره سازمان است. فرایند خلق  خلق آرمان مشترك مدیران شرکت
 فراینـد در ایـن   شود. حاصـل  یالوگ، طی میاگیري از مهارت د با بهره آرمان مشترك

 "(ویرایش اول) آرمان مشترك مدیران ارشد"گزارش پایانی این پریود، تحت عنوان 
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 ایـن  ترجمـه   آرمـان و   عمـومی   جملـه   شده،  شود، که شامل فرایند طی منتشر می
 گـزارش، خطـوط راهنمـاي اقـدامات     اجرایی سـازمان اسـت. در ایـن    جمله در ابعاد 

نیـز درج  حرکت سـازمان از وضـع موجـود بـراي دسـتیابی بـه آرمـان         اساسی، براي
 .گردد می

 
  ایجاد مدلهاي ذهنـی مشـترك(   ˚پریود سومSMMP+TOB    ،دسـتیابی بـه آرمـان :(

اصـالح شـده     شود که مدلهاي ذهنی افراد صاحب آرمـان، متناسـباً   زمانی تضمین می
و خلـق مـدلهاي   باشد. فعالیت کانونی پریود سوم، همسوسازي مدلهاي ذهنی موجود 

یـالوگ  اکـه از طریـق د   ،باره آرمان و راههاي نیل به آن استذهنی مشترك جدید در
از ترجمه جمله عمومی آرمان در ابعاد اجرایـی سـازمان، قابـل     اعضاء در نتایج حاصله

آرمان مشترك مدیران ارشد (ویـرایش  "در انتهاي این پریود، گزارش  دستیابی است.
 شود. منتشر می "دوم)

 
  تدوین برنامه استراتژیک و نقشه اسـتراتژي(  ˚پریود چهارمSP&BSC+TOB  ایـن :(

شده است. پس از خلق آرمان  به آرمان خلق بخشی پریود، اولین گام در مرحله عینیت
هاي  مشترك و ترجمه این آرمان در ابعاد گوناگون سازمانی، که منجر به خلق اندیشه

هـایی بـا گامهـا و     ها، در برنامـه  گردد، نوبت آن است که این اندیشه نو در سازمان می
یک و نقشـه  برنامـه اسـتراتژ  "اهداف کمی، نمود یابد. در پایـان ایـن پریـود، گـزارش     

شود، کـه در آن مـدیران خواهنـد گفـت کـه، چگونـه        منتشر می "استراتژي سازمان
سازمان را به سوي نقطه آرمانی حرکت خواهند داد و با چه شاخصهایی، این پیشرفت 

 را پایش و ارزیابی خواهند کرد.
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 )MAMIFAMIF/پریودي یا  8(گونه   AMIF مدیریت سازمانی مبتنی بر

، برنامه استراتژیک سازمان مبتنی بر آرمان AMIFپس از پایان پریود چهارم از مدل 
و  . براي تکمیل این مسیرشود می آماده اجرا  مشترك مدیران ارشد، و نیز نقشه استراتژي

دارد،گونه ناپذیري در یادگیري سازمانی  اجرا که نقش جدایی-حلقه تصمیم بستن
شکل اجرایی خود را پیدا کرده است. در این  AMIF/MAMIF اختصاري پریودي با نام تشه

مدل، در پریود پنجم، برنامه عملیاتی بخشهاي مختلف سازمان بر مبناي برنامه استراتژیک و 
شود.  می تهیهنقشه استراتژي، و در پریود ششم، بودجه ساالنه مبتنی بر برنامه عملیاتی، 

 مبتنی برتفکرسیستمی ،ها تر اجراشدن برنامه وشرایط مناسب براي هرچه قوي د زمینهایجا
  گانه قبلی بازخور دهد و اصل بستن حلقه را محقق و در نتیجه فرایند مراحل شش بهکه 
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تداوم بخشد، از گذاري و  تري پایه عمیق نحو یادگیري را در سطح سازمان و مدیریت آن به
 .استو هشتم  هفتم هاياهم مأموریتهاي پریود

اي از پریودهاي مورد اشاره یعنی پریود پنجم تا هشتم  آید شرح فشرده چه در زیر می آن
 است.
 
 ریزي عملیاتی ( برنامه-پریود پنجمTOB+OPنبال تهیه برنامه استراتژیک و  د ): به

ردن آن است. در این پریود هریک از ک قدم بعدي عملیاتی ،طراحی نقشه استراتژي
 ،شده شده و با توجه به منابع  مشخص اهداف کمی در چارچوب سیاستهاي وضع

پذیرد که  کار از طریق تکنیکهاي مختلفی انجام می این .شوند عملیاتی می
 .GERT,PERT,CPMگانت چارت،  :ترین آن تکنیکها عبارتند از شده شناخته

 
 ریزي( بودجه-پریود ششمTOB+ Bdریزي فرایند ترجمه برنامه عملیاتی به  ): بودجه

هاي مورد نیاز براي انجام هریک از  واحد مشترك پولی است. در این پریود بودجه
با  .شود تعیین می ،حاصله از پریود قبلی ،هاي عملیاتی فعالیتهاي مندرج در برنامه

 .رسد ریزي به پایان می ریزي فرایند برنامه انجام بودجه
 
 اجراي برنامه (-پریود هفتمTOB+Exeبزرگ  هاي): اجراي برنامه شامل فرایند

در مدل  ،دهی، تامین نیروي انسانی و رهبري است که بنا به اختصار سازمان
AMIF/MAMIF در یک بلوك نشان داده شده است. 

 
 حلقه ( بستن اجراي اصل-پریود هشتمCTL+JC تحقق اصل بستن حلقه که :(

 ،است SLL ،DLL ،TLLشدن فرایند یادگیري در سه حلقه  اش جاري نتیجه
  AMIF/MAMIFماموریت پریود هشتم است که زیربناي آغاز دور جدید اجراي 

 است که خلق مجدد آرمان و متناسباً تدوین مجدد برنامه استراتژیک سازمان را
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 ،)TOBهاي پایه ( ها و مدل به جاي انتقال تئوريدنبال خواهد آورد. در این پریود  به

شود که تضمین اجراي مدل در همگامی و همراهی  ) استفاده میJCاز ژورنال کلوب (
 هاي دنیاي مدیریت است. با پیشرفت

 
 
 
 
 

 
 
 

گانه مـدل   بخشی از فعالیتهاي هر پریود از پریودهاي هشت شود، که مالحظه می چنان هم
MAMIF ایـن  مانند هـر تئـوري و یـا مـدل، تبـدیل      د. اما نده را، انتقال تئوریها تشکیل می

هـاي   اسـت. بـدون تمـرین   توسط فرد و یا جمع به یک رفتار، نیازمند تمرین و تکرار تئوریها 
توان انتظار داشت که این اصول، جایگزین رفتارهایی شوند کـه   مند، نمی شده و هدف طراحی

 اند. و ارزشهاي متداول آن، و نیز باورهاي عمومی رایج، آموخته افراد، از طریق جامعه
، طراحی و اجراي کارگاههاي مدلاجرا درآوردن این  یکی از اقدامات مهم مشاور در به

 دراجراي آنهاو نیز تمرین  اصول وقوانینآموزشی است که در آنها، فعالیتهایی براي درك بهتر
 گیري طراحی و اجراشده عبارتند از:عناوین کارگاههاي یاد شود. انجام می
 کردن مدیریت کارگاه علمی 
 تر مدل مدیریت کالسیک کارگاه درك عمیق 
 سازي ابرسیستم مدیریت سازمانی پارچه کارگاه یک 
 کارگاه مدیریت مدلهاي ذهنی 
 کردن آن کارگاه سیر تحول تفکر مدیریت در تاریخ و کاربردي 
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 گذاري آرمان کارگاه 
 کارگاه ارتقاء مدل مدیریت شخصی 
  کارگاه تحلیل ماتریسSWOT با رویکرد یادگیري 
 کارگاه دایالوگ 
 کارگاه تفکر سیستمی در سه سطح: قوانین ، الگوهاي اساسی و کوه یخ 

 
 AMIFM دوره تحول سازمانی مبتنی بر

باورهاي سازمانی منابع بدون شک ایجاد تحولی عمیق و پایدار، مستلزم همسونمودن 
انسانی نسبت به تغییرات مطلوب، و نیز استقرار سیستمهاي موردنیاز براي تسهیل در انجام 

را با  ، وضعیت موجود مدیریت سازمانیAMIF/MAMIF مدل فرآیندهاي جدید است.
براي تحول و تعالی را آمیزد و چارچوبی  سازمانی درهم میتئوري و رویکرد یادگیري 

آورد. در  شدن با مکتب یادگیري مدیریت فراهم می سازمانی از مدیریت سنتی به همگام
، مدیران را در طی این مسیر )CBR( عنوان بلد راه کاروان اجراي این مدل، مشاور به

و نیز روش مشاوره  AMIF/MAMIFجایگاه مدل  زیر نماید. نمودار پرچالش همراهی می
CBR دهد. را در تحول و تعالی سازمانی نشان می 
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زمـان بـا شـروع پریـود پـنجم (تـدوین برنامـه         پس از پریود چهارم و هـم  ،به این منظور

دوره تحـول و تعـالی   "حرکت دیگري در سـطح سـازمان تحـت عنـوان     زیرسازي عملیاتی)، 
شده و نیاز  متناسب با برنامه تدوین شود. در این دوره، آغاز می "MAMIFسازمانی مبتنی بر 

 آید: می سازمان، چند فعالیت از مجموعه فعالیتهاي زیر به اجرا در
 
 از نفري 15 گروه چند براي یادگیرنده سازمان و مدیریت مبانی دوره اجراي 

  کارکنان
 ارشد مدیران تیم براي دوره کارگاههاي اجراي ادامه 
 مدلها و تئوریها( علمی کنفرانسهاي تعمیق و تکمیل( 
 سازمان سطح در گذاريآرمان فرآیند و آرمان اشاعه و ترویج 
 بر مبتنی رهبري و مدیریت کارگاهی -تئوري دوره اجراي AMIF چند براي 

  نفريده گروه
 مدل توسعه AMIF مدیریت سوم و دوم سطح به 
 سوم و دوم سطح تیمهاي براي تعالی و تحول طرح مختلف کارگاههاي اجراي 

 )مدیریت مدلهاي ذهنی کارگاه: مثال( متناسباً مدیریت
 و موضوعات در ارشد مدیران تیم گفتگوي جلسات عملی و علمی هدایت 

 مبتالبه مسائل
 سیستم: مثال( نیاز مورد ساختارهاي و سیستمها توسعه و شناسائی 

 )عملیاتی ریزي برنامه
 آینده نسل تربیت ساز زمینه: سازمان درگستره سیستمی تفکر گسترش 

 کارشناسی و مدیریتی تیمهاي و مدیران
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 یتجارب اجرای

ویا بخشهائی از آن تا کنون در سازمانهاي زیر به اجـرا درآمـده و    AMIF/MAMIFمدل 
 یا در حال اجرا است:

 شرکت برق منطقه اي کرمان شرکت مدیریت تولید برق نکا
 شرکت برق منطقه اي سمنان شرکت مدیریت تولید برق طوس

 شرکت پتروشیمی بندرامام شرکت مدیریت تولید برق قم

 شرکت فرآورش پتروشیمی بندر امام تخصصی توانیر شرکت مادرصنعت برق کشور: 

 شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت برق منطقه اي تهران
 شرکت پتروشیمی شهید تندگویان شرکت برق منطقه اي خراسان

 تهران شرکت توزیع نیروي برق غرب استان شرکت برق منطقه اي فارس
 جنوب استان کرمانتوریع نیروي  شرکت شرکت برق منطقه اي هرمز گان
 شرکت توزیع نیروي برق استان هرمزگان شرکت مدیریت شبکه برق ایران

 شرکت توزیع نیروي برق استان سمنان معاونت منابع انسانی و بهبود بهره وري توانیر
 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت پاالیش نفت تبریز
 شرکت پتروشیمی امیرکبیر شرکت پتروشیمی تبریز
 شرکت توزیع نواحی برق تهران شرکت پتروشیمی غدیر
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 نظرات برخی از صاحب نظران و مدیران در باره کارآیی مدل

المللـی مـدیریت، بسـیار     براي من به عنوان استاد رشته مدیریت و رئیس کنفرانس بین "
آموخته ایرانـی توسـعه داده    توسط یک دانشبینم یک مدل مدیریتی که  دلپذیر است که می

شده است، چنین تائیدي را از مدیران عامل شرکتها در صنایع مختلف دریافت کرده است. از 
هاي علمی و صنعتی کنفرانس، به شما بابت طراحـی ، توسـعه و اجـراي     طرف اعضاي کمیته

 "گویم. آمیز مدل تبریک می موفقیت
 1/11/1385 ˚المللی مدیریت  ترجمه بخشی از نامه آقاي دکتر مشایخی رئیس کنفرانس بین

 
ساله در سطح مدیریت ارشد صنعت برق، بر نیاز جدي  14به عنوان یک مدیر با سابقه  "

 مدیران به برخورداري از مهارتهاي ایجاد همـاهنگی ذهنـی و خلـق آرمـان مشـترك تاکیـد      
کنم........نکته بارز این مدل در برابر سایر مدلها و روشهاي موجود، وجـود فراینـدي در آن    می

ـ  است که هماهنگی ذهنی و مشترك کردن آرمان شرکت طـور طبیعـی و بـدون     هکنندگان، ب
 "رسد.  زحمت به انجام می

 PhD ˚ 9/10/1383ترجمه بخشی از نامه آقاي دکتر احمدیان معاون وزیر نیرو در امور برق به اساتید راهنماي آقاي عجمی در دوره 

 
هاي آموزشـی و کنفرانسـهاي علمـی     سال زندگی شغلی، در دوره 38جانب در طول  این"

دیگر همکارانم بـر  در من و  AMIFام........ولی تاثیري که اجراي مدل  متعددي شرکت نموده
 "جاي گذاشت، کامالً متفاوت بوده است.

 1383مقدمه گزارش آرمان مشترك مدیران ارشد، ویرایش دوم، مهرماه  ˚آقاي مهندس شعري مقدم مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندر امام 

 
به تصور ما مهمترین و مؤثرترین دسـتآورد ایـن دوره، یـادگیري جمعـی اسـت کـه بـا        "
در بین مدیران ارشد، چشم انداز جدیـدي در قلمـرو مـدیریت گشـوده شـده      گیري آن  شکل

است و امید آن را داریم که با گسترش این نگرش در کلیه سطوح سازمانی، تفکـر یـادگیري   
  " جمعی به صورت فراگیر در سطح شرکت ایجاد گردد.

 5/5/1383بخشی از نامه به تاریخ  ˚اي فارس  آقاي مهندس فخر نبوي مدیرعامل شرکت برق منطقه
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که با هدایت علمی و عملی جنابعالی از حدود چهار سال قبل در سطح  ] AMIFدوره  ["

مدیران شرکت آغاز گردید و اینک در سطح تمامی پرسـنل شـرکت گسـترده شـده، نقشـی      
بزرگتـر بوجـود   اي قوي براي انجـام کارهـاي    بزرگ و غیر قابل انکار ایفا نموده است و زمینه

باشـد کـه در    آورده که ثمره اولیه آن در سرآمد کـردن شـرکت پتروشـیمی بنـدر امـام مـی      
 "اروپا تجلی نموده است. EFQMشده توسط ارزیابان  هاي انجام ارزیابی

از شرکت  EFQMبه مناسبت دریافت تندیس برنز  27/09/85مورخ نامه  ˚مدیرعامل شرکت پتروشیمی بندر امام  نژادسلیمآقاي مهندس 
OQS 

       

 باشد: ....داراي چند ویژگی به شرح زیر می MAMIFمدل مدیریتی "
 بخشی.... ایجاد بصیرت و تفاهم مشترك در بین اعضاء طی مرحله حیات -1
اندیشی: فرایندي غیرقابل تفکیک از اجراي مدل است که در تکـوین هـر موضـوع     هم -2

 نهد.... یابد و اولین تیم یادگیرنده را در سازمان بنیاد می ویژه می مدیریتی، جایگاه
): عنصـر سـوم از   Action Researchمشاوره مبتنی بر روش تحقیق در فرایند عمـل (  -3

است... نقش کلیدي روش مشاوره همچون دمیدن روحـی در   MAMIFهاي مدل  ویژگی
جـانی   اجراي مدل حذف شود ، مدل را به جسم بیاجراي دو عنصر قبلی است که اگر از 

 "سازد. مبدل می
 1387ریزي استراتژیک و طراحی نقشه استراتژي، آذر  مقدمه گزارش برنامه ˚ اي تهران برق منطقهمدیرعامل شرکت  فتاحآقاي مهندس 

 
... تحول از مکتب کالسیک به مکتب یادگیري، مسیري دشوار فراروي مدیران است زیرا "

توان پذیراي چنین تحولی  راحتی نمی اذهان خو گرفته به مکتب کالسیک مدیریت را به
ناپذیر است تا ابتدا خود با مبانی این   نمود. این کار نیازمند تیمی توانمند، مصمم و خستگی

هاي آن مسلط گشته و بر اساس آن مبانی، مدیریت کنند و  مکتب آشنا شده و بر تکنیک
     .هاي سازمانی، وارد این فرآیند نمایند ر افراد سازمان را در قالب تیمتدریج، دیگ سپس به

مدلی است که تحول ابرسیستم مدیریت سازمانی از مکتب کالسیک را آغاز و  ]این مدل[
 "شود... ساز ظهور و استقرار مکتب یادگیري مدیریت می تدریج زمینه به

 1394ریزي استراتژیک و طراحی نقشه استراتژي، خرداد  مقدمه کتاب برنامه ˚ ریزپاالیش نفت تبمدیرعامل شرکت  دخیلیآقاي مهندس 
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اي  اینک که گامی دیگر از پروژه تحول و تعالی مدیریت سازمانی در شرکت بـرق منطقـه  ... "

ایم که تنها راه رشـد و   بنده و مدیران شرکت به این باور رسیده ،هرمزگان برداشته شده است
سازمان قرارگرفتن در این مسیر اسـت. مسـیري کـه دو مکتـب کالسـیک مـدیریت و       تعالی 

در ایـن   ...زنـد.  به هم پیونـد مـی   AMIF/MAMIF مکتب یادگیري مدیریت را در قالب مدل
فرد است که  هنقشی منحصر ب ،بلد کاروان عنوان راه همسیر نقش مشاور در کنار افراد سازمان ب

 "را یافت. آن توان در هیچ مدل مدیریتی نمی
، )MAMIFریزي استراتژیک (دور دوم از اجراي  مقدمه کتاب برنامه ˚ اي هرمزگان برق منطقهمدیرعامل شرکت  کهوريآقاي مهندس 

 1394اردیبهشت 
 
 منظـور  بـه  کننـده،  شـرکت  مدیران هاي قابلیت تقویت راستاي در AMIF/MAMIF ... دوره"

گیـرد،   قرار موفق صادرات و شدن جهانی مسیر در آینده در شرکت که مسیري در قرارگرفتن
 بـه  نسـبت  AMIF مـدل  اجـراي  که اي ویژه نوآوري. باشد کننده کمک و موثر بسیار تواند می

 بـا  مشـاور  کـار  خـاص  شـیوه  آورده ارمغـان  به همکارانم و بنده براي آموزشی هاي دوره سایر
 ".باشد می دوره در حاضر مدیران

 1395مقدمه کتاب آرمان مشترك مدیران ارشد، فروردین  ˚ پتروشیمی تبریزمدیرعامل شرکت  سلیمانیآقاي مهندس 
 

اي کـه در   بذر چندسـاله الذکر،  سال از اجراي فرآیندهاي فوق شش.... اینک پس از گذشت "
نهاد ارکان شرکت، مبتنی بر دیدگاه علمی مدیریت نهاده شده بود، مجدداً بر مبناي عالقه به 

ی به سمت تعالی آغاز  نمود. لذا اراده تمرین در حوزه تدوین برنامـۀ اسـتراتژیک   رشد، حرکت
منجر به عزم حرکت در سفري کوتاه و موثر با همراهی مدیران ارشد و میانی و با اخذ هدایت 

گري استاد ارجمند جناب آقاي دکتر محمود عجمی گردید تا در پاسخ به نیاز  علمی وتسهیل
)، از طریـق اجـراي مجـدد مـدل      QSPریـزي اسـتراتژیک سـریعی را (    شرکت، پـروژه برنامـه  

)(AMIF/MAMIF ....مشاوره و هدایت نماید" 
1395مردادماه  -ریزي استراتژیک و طراحی نقشه استراتژي مقدمه کتاب برنامه -اي کرمان آقاي مهندس نصرالهی مدیرعامل شرکت برق منطقه  
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 ٠٢١ -٨٨۵١۵٧٩٩تلفن:  ١۶


