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چگونه از کارمندانم حمایت می کنم؟ 

آیا به کارکنانم کمک می کنم تا متوجه شوند
برای رسیدن به هدف چه کارهایی الزم است انجام دهند؟ 

چگونه شرایط دشوار و حساس را مدیریت می کنم؟ 

آیا من یک الگوی مناسب به شمار می روم؟ 

آخرین باری که از کارمندانم نظرخواهی کردم
چه زمانی بود؟ 

 به قدرت و اختیاراتی که دارید مغرور نشوید. این اختیارات 
یک موهبت است که نباید از آن سوءاستفاده کرد  

میان کارمندانتان تفاوتی قائل نشوید، این موضوع کار 
گروهی را مختل کرده و روی سایرین تاثیر منفی می گذارد  

بهتر است همواره تصمیمات شما منطقی و عقالنی باشد 
نه احساسی  

از درگیری بپرهیزید، مدیریت به معنای درگیر شدن با 
دیگران نیست  

از توانمندی های کارکنان تان وحشت زده نشوید. مدیران 
موفق کسانی هستند که سعی می کنند مجموعه تحت 

مدیریت شان را از افراد با استعداد و موفق شکل دهند  

پنج رویکردی که 
باید از اتخاذ آن 

اجتناب کرد

آیا شما به دلیل قدرت مدیریت و رهبریتان مدیر موفقی بوده اید؟ شرکت های بسیار 
زیادی با وجود مهارت های مدیریتی ضعیف توانسته اند به موفقیت دست یابند. حال 
تصور کنید چنانچه این شرکت ها از مدیرانی با مهارت های مدیریتی بهتری برخوردار 
بودند به چه سطحی از موفقیت می توانستند دست یابند؟ از تجربه ها و بازخوردهای 

شیوه های مدیریتتان برای بهبود مهارت هایتان استفاده کنید. 

هر کسی عموما به دنبال بهبود و برطرف کردن نقاط ضعف خود است.
با پرداختن و حساب کردن روی نقاط قوت خود، شما می توانید 
از دیگران متمایز باشید و نتیجه مثبتی از توجه و سرمایه گذاری 

روی توانایی هایتان بگیرید. 

حرکت رو به جلو با توجه به تجربیات گذشته

الگوی دیگران باشید

از سرزنش کردن دیگران پرهیز کنید

 همواره سعی کنیدروی نقاط قوت کارمندانتان سرمایه گذاری کنید
از تجربیات افراد با سابقه استفاده کنید

 موفقیت شما
به موفقیت دیگران بستگی دارد

 بهتر است دیگران به شما احترام بگذارند
تا اینکه به شما عالقه مند باشند

روی نقاط قوتتان حساب کنید

همواره طوری رفتار کنید که مایلید کارکنان شما همان طور باشند، البته در نظر داشته باشید 
که نقش شما متفاوت از کارمندانتان است. سعی کنید افراد مثبت و تاثیرگذار را در کنار خود 
قرار دهید. به این منظور می توانید افراد را آموزش دهید یا هنگامی که موقعیت مناسبی ایجاد 
شد کسی را استخدام کنید که از شما بهتر باشد. همواره آماده ورود کارمندان جدید باشید 

این موضوع کمک می کند تا کارکنان تازه وارد سریع تر جذب تشکیالت شما شوند. 

به عنوان یک انسان همه ما تمایل داریم تا دیگران ما را دوست داشته باشند، اما وقتی 
و رهبری شما تداخل می کند،  توانایی مدیریت  با  به دوست داشته شدن  میل شما 
مدیران موفق عموما بیشتر ترجیح می دهند تا کارمندانشان به آنها احترام بگذارند 
تا اینکه به آنها عالقه مند باشند. این مدیران معموال تصمیمات سختی اتخاد می کنند 

که مستقیما با آینده افرادی که در کنار آنها کار می کنند در ارتباط است. 

همیشه ممکن است کسی اشتباه کند، ولی در نهایت این شما هستید که باید موضوع را حل و فصل کنید. مطمئنا 
تمامی کارکنان شما موفق و مفید نیستند، اما این به آن معنا نیست که شما ناچارید همواره در سطحی متوسط 
و معمولی باقی بمانید. شما این قدرت را دارید تا دیگران را تهییج کنید تا بتوانند انتظارات را برآورده کنند، شما 
همچنین می توانید افرادی را که حضور موثری در پروسه کاری شما ندارند کنار بگذارید، اما نباید هنگام شکست ها و 
ناکامی ها افراد زیرمجموعه خود را به باد انتقاد بگیرید و آنها را سرزنش کنید. در سریع ترین زمان ممکن جلوی ضرر 
را بگیرید. اشتباهات محاسباتی اجتناب ناپذیرند و هرچقدر که دقت کنید ممکن است نیروی کار ضعیفی استخدام 

کنید، همواره قبل از اینکه یک نیروی ضعیف روال کاری شما را دچار اختالل کند او را کنار بگذارید. 

برای اینکه در مدیریت موفق عمل کنید باید کلمه من 
را کنار بگذارید و ما را جایگزین آن کنید. به هنگام 
موفقیت به نقش شخص شما توجه چندانی نخواهد 
شد، بلکه آنچه ارزشمند است توانایی شما در ایجاد 
و حاضرند  بوده  فعال  بسیار  اعضا  که  گروهی است 

برای رسیدن به هدف و موفقیت تالش کنند. 

می توانید یک تشکیالت تجاری را نام ببرید که یک شبه توانسته باشد در بخش 
ارتباط با مشتریان و خدمات پس از فروش به موفقیت برسد؟ قطعا نمی توانید. بهتر 
است روی نقاط قوتتان سرمایه گذاری کنید. به عنوان مثال اگر در زمینه خدمات 
پس از فروش، خدمات خوب و موفقی ارائه می کنید بهتر است تعداد افراد بیشتری 
را به این بخش اختصاص دهید تا زمان منتظر ماندن مشتریان در پشت خط خصوصا 
زمان هایی که تعداد تماس ها افزایش می یابد کاهش یافته و با آموزش کارمندانتان 

کیفیت خدمات خود را به سطح قابل قبولی افزایش دهید. 

اگر  می برید.  کامل  بهره  موفقیت تان  از  که  هستید  شما  این  نهایت  در 
خوش شانس باشید ممکن است بتوانید در یک کارگاه آموزشی شرکت 
کنید، این می تواند برای شما یک شروع باشد، اما در نهایت حضور در این 
با  بود.  نخواهد  کافی  مورد نظرتان  به هدف  برای دستیابی  کارگاه ها  نوع 
استفاده از تجربیات افراد با سابقه می توانید از مراحل دشوار کاری که در 

هر تشکیالت و سازمانی وجود دارد به سالمت عبور کنید. 

مدیریت
)آمارها، نکته ها، روش ها(

یک نمونه آماری در مورد مدیریت: 

نکته های مهم مدیریتی

پنج سوالی که از خودتان می توانید بپرسید:

تنها 25 درصد از مدیران در 
انگلستان در زمینه مدیریت 
آموزش های الزم و ضروری را 

گذرانده اند

 23 درصد مدیران رده میانی در انگلستان 
احساس استرس می کنند

 12 درصد از آنان احساس 
استرس و فشار شدید داشتند

از 63 درصد مدیران درخواست شده تا 
کارهایی بر خالف اعتقادات و اصول اخالقی 
خود انجام دهند  

10درصد از مدیران به دلیل آنکه ناچار به انجام کاری 
برخالف میل باطنی شان بودند و به دلیل احساس 
ناراحتی از این موضوع استعفا دادند

فقط 15 درصد از مدیران 
شرکت های بزرگ تجاری در 
انگلستان بر عهده بانوان است

49  درصد از کارمندان می گویند که 
مدیر شان هیچ گاه عذرخواهی نمی کند

60  درصد از مدیران در انگلستان 
معتقدند که عذرخواهی می کنند

موارد اخالقی
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