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 بسمه تعالی

 گفتار   شیپ

ابزار کاربردی در اختیار    21آمریکا به چاپ رسیده و  این کتاب توسط انجمن مدیریت  
دهد تا محیط کاری خود را شاد و سرزنده کنند، ترک سازمان را به حداقل  مدیران قرار می

از آنها به  ها و تفاوتو وفاداری را به حداکثر برسانند، نسل  های هر نسل را دریابند و 
تیم  روحیه  و  کار   کنند،  استفاده  فرصت  یک  همچنین  عنوان  کنند  تقویت  را  ی 

 های خود را به عنوان یک رهبر بهبود بخشند.توانایی 

کتاب  از  از هم جدا می بسیاری  را  که  ها دو واژه "مدیر" و "رهبر"  این توضیح  با  کنند 
مدیریت براساس اختیار قانونی است در حالی که رهبری بر مبنای تأثیرگذاری است ولی 

های  حیط کار پویای امروزی، هر مدیر باید از توانمندی ما چنین دیدگاهی نداریم. در م 
 های مدیریتی خود را به خوبی اجرا کند. مند باشد تا بتواند مسئولیت رهبری بهره 

گیرد: مدیریت وظایف و مدیریت کارکنان. در این کتاب واژه "مدیر" دو جنبه را در بر می 
 شود.به مدیریت کارکنان )رهبری( پرداخته می 

گونه تعریف می ما   این  را  آنرهبر  کارکنان،  برروی  تأثیرگذاری  با  که  را  کنیم: فردی  ها 
 کند تا در مسیری مشخص حرکت کنند. رهبر باید: هدایت می 

انداز و رسالتی روشن و استوار )مسیر مشخص( داشته باشد و آن را به طور  چشم  -1
 مؤثر اعالم کند. 

 ربخش رسالت سازمانی هدایت کند. انداز و اجرای اثکارکنان را در مسیر چشم -2
این  -3 اشتیاق در  کارکنان را داشته باشد تا با میل و  توانایی تأثیرگذاری بر روی 

 مسیر حرکت کنند.
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 خواهند؟بخش یک: هدایت کارکنان؛ کارکنان چه می

خواهند " قدردانی" و "مشارکت" است البته پول به طور  آنچه کارکنان از شغل خود می 
شرط   کافی  معمول  ولی  است  شایسته  کارکناِن  انگیزش  و  نگهداری  جذب،  برای  الزم 

انگیزه،   با  که  افرادی  به  نمونه  برای  نیست.  الزم  شرط  همواره  پول  چند  )هر  نیست 
کنند دقت کنید(." قدردانی"  مشتاقانه، داوطلبانه و رایگان در برخی کارها مشارکت می

 اندک یا گاهی بدون هزینه، برآورده نمود.   و "مشارکت" را می توان در هر زمانی با هزینه 

های کسب و کار را سازمان " گالوپ" تأثیر نگرش کارکنان بر روی خروجی  1998در سال   
شان نسبت به کار،  هایی که رضایت کارکنان مورد مطالعه قرار داد. آنها دریافتند سازمان

 های زیر برخوردارند: باالتر از حد متوسط است، از ویژگی 

 درصدی رضایت مشتری  38افزایش  •

 وری  درصدی بهره  22افزایش  •
 درصدی نگهداری کارکنان    22افزایش  •
 درصدی سود   27افزایش  •

 : شکوفا کردن استعدادها و جلوگیری از ترک سازمان  1ابزار 

آمریکا  رایج  انسانی  منابع  انجمن مدیریت  در  در سال    (SHRM)ترین پرسِش مطرح 
توانیم از رفتن استعدادها به سوی رقبای خود جلوگیری  این بود که: "چگونه می   2005

 نماییم؟"

راه  میکارفرمایان  کار  به  مشکالت  با  مقابله  جهت  را  گوناگونی  بررسی های  گیرند. 
SHRM   های مورد استفاده برای مواجهه با مشکالت عبارتند از: نشان داده که تکنیک

 های مزایا و بازنشستگی بهتر  ها، بسته های کاری، پاداشستمزد، ترفیع تعدیل حقوق د
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و مواردی شبیه آن، نه تنها پر هزینه هستند بلکه چندان هم مؤثر نیستند. دلیل اصلی 
 اند.  ها به اشتباه استفاده شده آن است که این تکنیک 

 نظریه انگیزش انسان:

که   نیازها"  مراتب  "سلسله  بتوان  شده شاید  شناخته  را  شده  مطرح  مازلو  انگیزشی توسط  نظریه  ترین 
 دانست. این نظریه در شکل زیر نشان داده شده است. 

 

 : سلسله مراتب نیازها1-1شکل 

 مازلو نیازهای انسان را در پنج طبقه قرار داده است:

ترین نیاز مربوط به بقا است. این نیاز شامل نیاز ما به غذا، آب و سرپناه  اساسی -1
است و در دوران مدرن، خدمات پزشکی، برق، حمل و نقل و مانند آن را نیز در  

 گیرد.بر می 

 

 نیاز 
 خود به

 شکوفایی

 نیاز به احترام

 نیاز اجتماعی

 نیاز ایمنی

 نیاز فیزیولوژیکی

 کیفیت کار

 حمایت کاری 

درآمد و 
 مزایا

 انتظارات

 ابتدایی

 هابرانگیزاننده
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نشان ما به ارتش، پلیس، آتش   نیاز بعدی، نیاز ایمنی/ امنیت است و براساس آن -2
 و بیمه نیاز داریم. 

آشکار می -3 تعلق،  اجتماعی/  نیاز  آن،  از  به خانواده دوستان،  پس  ما  نیاز  شود. 
 ها.همکاران و وابستگی 

رسمیت شناخته  سپس نیاز به عزت نفس، اعتماد به نفس، احترام، تقدیر و به   -4
 شود. شدن مطرح می

و در نهایت نیاز به خودشکوفایی، کامیابی و خرسندی که بسیاری از ما از طریق   -5
 یابیم.کارراهه، ازدواج یا پدر و مادر شدن به آن دست می

کند که این نیازها همواره  بندِی صرف ارائه داد. او ادعا می مازلو چیزی بیش از یک طبقه 
ند. هنگامی که نیازهای اساسی ما شامل بقا، ایمنی و امنیت مورد نیروی یکسانی ندار 

می  قرار  میتهدید  معطوف  نیازها  این  به  ما  توجه  همه  نیازها  شود.  گیرند،  این 
انتظاراتی اساسی هستند )آنچه فردریک هرزبرگ، عوامل بهداشتی نامید( که در صورت  

ما را برمی انگیزاند، نیازهای سطح  برآورده شدن، توجه اندکی به آنها می کنیم. آنچه که  
 باالتر هستند. 

( که در برگیرنده 1-2سلسله مراتب مازلو سّکوی پرشی برای نظریه سه عاملی ما )شکل
دیدگاه   از  کانو(  مشتری  رضایت  مدل  و  هرزبرگ  عاملی  دو  )نظریه  دیگر  نظریه  دو 

 کارفرمایان است.

که در شکل   اساسی مازلو شامل    1-1همانگونه  نیازهای  کارفرمایان  است،  اشاره شده 
نیازهای بقا، ایمنی و امنیت را از طریق طرح پرداخت حقوق و مزایا تأمین می کنند و به  
خود   برای  پناهی  نمایند، سر  می  تأمین  را  خود  روزمره  نیازهای  کارمندان  ترتیب  این 

از پس هز  کارفرمایان می توانند بخش  فراهم می سازند و  آیند.  ینه های زندگی برمی 
 میانی نیازها یعنی نیازهای اجتماعی و نیاز به احترام را با پشتیبانی در محل کار مثال" با  
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سرپرستی، کار تیمی و به رسمیت شناختن، تأمین نمایند. باالترین سطح نیاز یعنی نیاز  
 یق کیفیت شغل تأمین می شود.خودشکوفایی وعزت نفس در فضای کار، از طر

 ( 1-2هر یک از این سه دسته عوامل، از نظر ماهیت و اثر، متفاوت هستند )شکل 

همانطور که هرزبرگ اشاره کرده است، نبود حقوق و مزایا، عاملی ضد انگیزشی است.  
این همان چیزی است که کانو آنها را نیازهای اساسی می نامد. اگر دستمزد و مزایای  

اکافی باشد، حتی شروع به کار هم نخواهیم کرد. اگر ما احساس کنیم که پرداخت کار، ن 
یا   از حد  با پرداخت های بیش  کرد ولی  گله و شکایت خواهیم  ها نامناسب هستند، 
مزایای فراوان برانگیخته نمی شویم. این به آن معنا نیست که از آنها خوشمان نمی آید 

انگیزانند. در مقابل، کیفیت باالی شغل، برانگیزاننده  بلکه آنها بطور کامل ما را برنمی  
کانو(.   انگیزشی  )نیازهای  و  است  تر  انرژی  پر  را  ما  کار،  در  بیشتر  موفقیت  احساس 

برانگیخته تر می نماید. ما معتقدیم که عوامل حیاتی محیط کار، هم ضدانگیزشی و هم 
 برانگیزاننده هستند )نیازهای عملکردی کانو(. 

بد، اختالف با همکار و قدرنشناسی، انرژی ما را از بین می برد ولی هر چه    یک سرپرست
سرپرست ما بهتر باشد، تیم ما به هم پیوسته تر است، احساس بهتری داریم و انرژی 

 بیشتری دریافت خواهیم کرد.  

حال فرض کنید که ما به خاطر حقوق و مزایا سر کار برویم، در این حالت ما به واقع کار  
آنکه چیز دیگری وجود  نخو  انجام نخواهیم داد( مگر  کار خود را  کرد )یا بهترین  اهیم 

داشته باشد. آن چیز، کیفیت کار و روابط ما با دیگران در محیط کار است که ما را در  
کارایی،   انرژی می بخشد و موجب می شود تا با باالترین  سازمان نگه می دارد، به ما 

 وظایف خود را انجام دهیم. 
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: نظریه سه عاملی گریم 1-2شکل  

 

به بررسی تأثیر چهار دسته از عوامل بر روی نتایج   1997مؤسسه کار و خانواده در سال  
کار پرداخت: درآمد و مزایا، کیفیت شغل، حمایت کاری و شرایط شغل. در این مطالعه  

درصدی بر رضایت شغلی دارد، کیفیت   2ملی آشکار شد در حالی که درآمد و مزایا تأثیر  
درصد بر رضایت شغلی اثرگذار هستند و این   70وع حدود  شغل و حمایت کاری در مجم 

 برابر تأثیر بیشتر بر روی نتیجه! این در حالی است که کیفیت شغل و حمایت   35یعنی  

 کیفیت شغل

 رضایت

 حمایت کاری

 نیازهای اساسی

 درآمدها و مزایا

 نیازهای انگیزشی

 ارضای 

 نیازها
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که بر روی  1-3کاری، نیاز به هزینه مالی نیز ندارند. )شکل   این نتایج برای عواملی   .)
 می گذارند نیز مشابه بود.وفاداری سازمانی، حفظ کارکنان و بازده شغل تأثیر 

توانید به عنوان رهبر یک محیط کاری، این نظریه سه عاملی و مطالعات مرتبط  شما می
این مفاهیم می کنید.  استفاده  الگوی ذهنی شما تبدیل  را در عمل  توانند به مدل و 

 شوند و شما را در تعامل با کارکنان خود هدایت کنند.

 ا استعداد:راز برانگیختن و حفظ کارکنان ب

 ها دستمزدی منصفانه بدهید. به آن  -1
 ها رفتار خوبی داشته باشید. با آن -2

 نکته مهم از دیدگاه " گریم" برای برانگیختن و حفظ کارکنان با استعداد:  10

: دستمزدی عادالنه و مناسب به کارکنان خود پرداخت کنید سپس کاری کنید که  1نکته  
 پول را فراموش نمایند.

کند آن است که چنانچه کارکنان احساس کنند دستمزد  نظریه "برابری" مطرح میآنچه  
ها شکایت می کنند، از  انگیزه خواهند شد. در این صورت آنها ناعادالنه است، بیآن

ها رقابتی  نمایند. با این پیش فرض که حقوق روند و سرانجام کار را ترک میکار طفره می
که دستمزد به تنهایی هیچ تأثیری بر حفظ  مطالعات نشان داده و عادالنه باشند،   اند 

دار  ها ندارد. در حقیقت تمرکز بر دستمزد ممکن است منجر به لّکه وری آنکارکنان یا بهره 
 . شدن عملکرد شود 
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پس از پرداخت رقابتی و عادالنه، کارکنان خود را مجاب کنید که پول را فراموش کنند. 
خود را با مطرح کردن یک برنامه پاداش کار پیچیده به زحمت نیندازید. به ویژه اگر آن  

 دارد.یکدیگر به رقابت وامیبرنامه، کارکنان را در برابر  

: با کارکنان خود با احترام رفتار کنید و نشان دهید که به هر کارمند به عنوان یک  2نکته  
 کنید نه یک کارمند. انسان توجه می

موفقیت3نکته   از  مثبت،  بازخورد  از  استفاده  با  تالش:  و  از موفقیت  قدردانی  ها : 
موفقیت تنها  نه  کنید.  بلکه  قدردانی  قرار  تالشها  قدردانی  مورد  باید  نیز  مفید  های 

گیرد. الزم است قدردانی، حداقل چهار برابر انتقاد باشد. همچنین قدردانی باید بدون  
 معطلی و به محض مشاهده رفتار مثبت صورت پذیرد، قدردانی را، هم به صورت  

کنند:های خود را با دیگران مقایسه میها به دادهکارکنان نسبِت ستاده 

 

 های خود؟           ستاده           ستاده های دیگران
ــــــــــــــــــ          =                     

 ـــــــــــــــ

 

 های خودهای دیگران                        دادهداده
 

 عدالتی کنند به دنبال اصالح آن برخواهند آمد:اگر کارکنان احساس بی 

 وری کاهش بهره•
 کاهش قیمت •
 افزایش غیبت•
 افزایش ترک شغل•

 

نظریه برابری: 1-4شکل   
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های ژگی توانید انجام دهید. با توجه به اهمیت موفقیت و ویشفاهی و هم کتبی می
دریافت فرِد  موفقیتشخصیتی  می کننده،  را  صورت  ها  به  یا  عموم  میان  در  توان 

 . خصوصی مورد قدردانی قرار داد 

ها و انتظارات را به طور روشن بیان کنید. هرگز در میان جمع  : اهداف، مسئولیت4نکته  
 انتقاد نکنید. این کار را در خلوت انجام دهید.

طور مناسب و پیوسته ارزیابی کنید. عملکردهای مناسب را مورد  : عملکرد را به  5نکته  
قدردانی قرار داده و با عملکردهای ضعیف، برخورد متناسب، مانند تذکر، تنبیه و اخراج  

 انجام دهید. 

برنامه 6نکته   در  را  کارکنان  آن :  روی  بر  که  تصمیماتی  ویژه  )به  تصمیمات  و  ها ها 
ها و نظرات کارکنان را جویا شوید. ابتکار را مورد  اه تأثیرگذارند(، مشارکت دهید، دیدگ

 تشویق قرار دهید.

هایی برای یادگیری و رشد کارکنان بوجود آورید. اهداف سازمان را با  : فرصت7نکته  
 اهداف کارکنان گره بزنید.

دغدغه 8نکته   به  مؤثر  طور  به  دغدغه :  )هم  کارکنان  هم  های  و  کار  با  مرتبط  های 
 های شخصی( گوش دهید. مهارت گوش دادن مؤثر را در خود پرورش دهید. دغدغه 

را  9نکته   آشکارا و به روشنی بیان نمایید. دلسوزانه حقیقت  را بی درنگ،  اطالعات   :
شوند؟ از طریق شایعه یا از  دهد، آگاه میبگویید. کارکنان شما چگونه از آنچه رخ می

 رسانی مؤثر و معتبر؟طریق اطالع

ها را، هم به صورت شخصی و هم سازمانی جشن بگیرید. ها و مناسبت: موفقیت10نکته  
 نشاط و شادی را در فرهنگ سازمانی خود جای دهید. 
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 وری کارکنان خود را افزایش دهید.: بهره 2ابزار 

به دو عامل که بیشترین تأثیر را برروی رضایت شغلی، وفاداری و حفظ کارکنان    1در ابزار  
 ه شد: " کیفیت شغل" و "حمایِت کاری" داشتند اشار 

است: شرایط شغل. شرایط  در عملکرد شغلی )بهره  گذار  تأثیر  نیز  وری(، عامل دیگری 
کار به خانه، شب  کاری، بردن  از: ساعات  کاری  شغل عبارتند  اضافه  از خانه،  های دور 

 زیاد، کاِر نوبتی و فشارهای شغلی. 

منفی دارد بنابراین برای دستیابی به عملکرد باال    شرایط شغل بر روی عملکرد کارکنان اثر
اثرات   از  کاری،  انجام شده، حمایِت  باید شرایط شغل، محدود شوند. طبق مطالعات 

کاهد بنابراین حمایت کاری را افزایش دهید تا اثر منفی شرایط  منفی شرایط شغل می 
 وری را جبران کنید. شغل بر بهره 

 شرایط شغل و افزایش کیفیت شغل: پنج نکته برای بهبود  

های خالقانه، کار را پر  های اصلی سازمان خود، به روش : با استفاده از شایستگی1نکته  
ارزش کاال و خدمات خود و  تا بین  کنید  کارکنان معناتر سازید. تالش  تان شامل  های 

ه تخصصی  افزایی ایجاد کنید. سازمان شما چخانه، خانواده، رفاه، آموزش و غیره، هم 
 ای و شخصی کارکنان خود استفاده کنید؟ دارد که از آن بتوانید برای بهبود زندگی حرفه 

انداز سازمان خود، ارتباطی مؤثر برقرار کنید. یکی از پنج  : بین مأموریت و چشم 2نکته 
کنند آن است که احساس خوبی در محیط  دلیل اصلی که کارکنان شغل خود را ترک می

دانند یا با آن موافق نیستند.  ها فلسفه وجودی شرکت خود را نمی. آن کار خود ندارند
فعالیت که  بپرسند  خود  از  باید  همیشه  تحقق  کارکنان  به  اندازه  چه  تا  آنان  های 

کمک می  کارکنان خود  مأموریت سازمان  به  به روشنی  را  این موضوع  باید  کند. مدیر 
 د. بگوید و با همین شاخص نیز آن ها را ارزیابی کن
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: مأموریت شرکت و شغل را با استعدادها و آرزوهای هر یک از کارکنان پیوند  3نکته  
 دهید. 

 گیری کنید: در مورد استخدام و ترفیع براساس موارد زیر تصمیم

توانایی  • )یعنی  مرتبط  استعداد  به  تجربه،  و  مهارت  جای  و  به  اساسی  های 
مهارتشایستگی به  نیاز  زیرا  بدهید  اهمیت  تغییر  ها(  سرعت  به  خاص  های 

 ها و تجربیات دست یابند. توانند به این مهارتکند و کارکناِن با استعداد می می
های ظاهری مانند: نژاد، جنسیت، سن و غیره  تناسب فرهنگی: منظور ما ویژگی  •

 های ارزشی است.نیست بلکه منظور ویژگی
اطمینان حاصل کنی د که کارکنان با  خلق و خو و سبک زندگی متناسب با شغل. 

 ملزومات شغل، تناسب دارند. 

به تفصیل   و  با جزئیات  را  کارکنان، مأموریت سازمان  تمام  و  برای هر بخش سازمانی 
شان در هم  ها و آرزوهای ، همچنین تواناییهای عملیاتی توضیح دهید و آن را با برنامه 

 آمیزید. 

از  4نکته   کارکنان  تمام  که  کنید  حاصل  اطمینان  با  :  رویارویی  برای  کافی  استقالل 
 های شغل خود برخوردارند.چالش 

ونترپک" "سیندی  که  گونه  بسازید"  -همان  را  "روزشان  کتاب  کرده    -نویسنده  عنوان 
های سخت، همراه با نداشتن اختیار موجب ناامیدی، ترک شغل و عملکرد  است: چالش 

شود،  معنادار پیوند داده می شود ولی زمانی که با توانایی ایجاد تغییراِت  ضعیف می
 آورد.اشتیاق، عملکرد در سطح باال و وفاداری را بوجود می 
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های زیادی که از کارکنان دارید را به نوعی جبران کنید. مثالً کارکنان را  : خواسته 5نکته  
تشویق کنید تا در ساعات کاری با خانواده و دوستان خود تعامل داشته باشند یا در  

 گیری نکنید. سخت  دادن مرخصی

 : بین کار و زندگی کارکنان، تعادل برقرار کنید. 3ابزار 

از مسائل کاری و زندگی در شغل با خروجی  کار )مانند رضایت  پشتیبانی  از  های مثبت 
 شغلی،متعهد بودن به سازمان( ارتباط تنگاتنگی دارد. 

کار/   فرهنگ  کاری منعطف،  مقررات  از:  نوع پشتیبانی عبارتند  پشتیبانی سه  و  زندگی 
سرپرست. هر سه نوع دارای اهمیت هستند ولی تأثیرگذارترین نوع پشتیبانی، به ویژه  

 بر تعهد، پشتیبانی سرپرست است.

 

 پنج اصل برای ایجاد تعادل بین کار و زندگی:

 : به تأثیرات شرایط شغل برروی زندگی شخصی و خانوادگی کارکنان توجه کنید. 1اصل 

 گویی به نیازهای شخصی کارکنان هرکز تبعیض قائل نشوید. : در پاسخ 2اصل 

 : در مسائل شخصی یا خانوادگی به کارکنان کمک کنید. 3اصل 

آن 4اصل   کار  بر  که  خانوادگی  یا  شخصی  مسائل  مورد  در  کارکنان  که  هنگامی  ها : 
 کنید.ها را درک میکنند، نشان دهید که آن تأثیرگذار است با شما صحبت می

طمینان حاصل کنید کارکنان از این که مسائل شخصی یا خانوادگی خود را با  : ا5اصل  
 نمایند.کنند، احساس راحتی میشما به عنوان سرپرست خود مطرح می
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 های فردی  بخش دو: گوناگونی افراد؛ تفاوت 

های میان افراد عبارت است از: توانمندی و شخصیت. یک رهبر  ترین تفاوت دو مورد از مهم 
 های شخصیتی را در محیط کار ارزیابی نماید.باید بتواند توانمندی ها و تیپ 

 ها از لحاظ نوع و میزان متفاوتند. توانمندی 

ترین ابزارهای گوناگونی برای ارزیابی شخصیت وجود دارد. دو نمونه از شناخته شده 
  (DISC)پیروی از وجدان"    –ثبات   –و " تسلط    (MBTI)ها " نشانگر نوع مایرز بریگز"  آن

 تر است.شناخته شده  MBTIاست که 

 : پذیرفتن تنوع  4ابزار 

 اختالفاتی در محیط کار وجود دارد مانند:

 ها های قومی و حتی درون قومیتاختالفاتی در ارتباط با نژاد و بین گروه  •
 ها ها و جنسیتاختالفات بین نسل  •

ای مؤثر بر  تواند به شیوه را از بین ببرد ولی میهایی  تواند چنین شکافاین ابزار نمی
 ها ُپل بزند. روی این شکاف 

 مفهوم درسِت "تنوع" شامل موارد زیر است:

 کند( سازد ) و به هم شبیه میتمام چیزهایی که ما را از یکدیگر متفاوت می •
 ها های ما در مورد آن تفاوت ادراکات و دیدگاه  •
 ها  براساس آن ادراکات و دیدگاه چگونگی رفتار ما با افراد  •
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کار برای رشد و پیشرفت   اجتماعی نیست بلکه یک فرصت کسب و  تنوع، یک مشکل 
کند.  است. ابعاد زیادی وجود دارند که افراد را از یکدیگر متفاوت و یا به هم شبیه می

مانند:  نامیم  های اصلی میکنند را مشخصه هایی که با گذشت زمان تغییر نمی مشخصه 
مشخصه  و  قومیت  و  نژاد  می جنسیت،  تغییر  زمان  گذشت  با  که  را  هایی  کنند 

 . ها، حرفه، تحصیالت و پست شغلینامیم مانند: مهارتهای فرعی میمشخصه 

ادراکات و تعصبات: ممکن است بعضی از ادراکات ما با هم تفاوت داشته باشند ولی  
 ست برخی هم درست نباشند.هر دو به یک اندازه درست باشند البته ممکن ا

از پیش فرضبا این تفاوت های ما دیگر  ها و تغییراتی که در جهان وجود دارد برخی 
کاربرد ندارند ولی چرا تعدادی از ما هنوز براساس الگوهای منسوخ شده، کسب و کار  

می  اداره  را  سیاست خود  رفتار،  اندازه  چه  تا  شیوه کنیم؟  انسانی،  منابع  های های 
های بازاریابی و سبک مدیریت ما براساس دیدگاه سنتی است؟  امی، استراتژی استخد 

های عمیقی دارند و ممکن است هر قدر هم روشنفکر های ما ریشه بسیاری از پیش فرض 
این  از  ما  آگاهی  چه  هر  بنابراین  بگذارند  تأثیر  ما  رفتارهای  و  افکار  بر  باشیم، 

ی ما به جای این که مانند دوران کودکی در  ها بیشتر باشد، افکار و رفتارهافرضپیش
 کنترل عوامل بیرونی باشند، بیشتر در کنترل ما خواهند بود.

آن پیش  کنید در تعامالت خود با دیگران به  گاه فرضسعی  ها بیشتر توجه کنید. هر 
احساس کردید که در حال بروز واکنشی هستید که به صورت آگاهانه نیست و با آن  

نیستید، آن را در ذهن خود به چالش بکشید و واقعیت را در ذهن خود مرور  موافق  
 کنید.

اند که حتی با گذشت  ها شکل گرفته ی رسانه ای ما به وسیله بسیاری از رفتارهای کلیشه
گیرند؟ ذهن انسان به طور  ها چگونه در ذهن ما شکل میاند. کلیشه زمان تغییر کرده 

 بندی و نامگذاری  ویژه نخستین تجربیات زندگی( را دسته  های مشابه )به طبیعی، تجربه 
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ها  بندیهایی را در مورد این دسته کند. ما براساس تجارب خود، نظرات و قضاوتمی
ها منفی هستند سپس مابقی زندگی خود را  دهیم. گاهی اوقات این قضاوتشکل می 

گذرانیم.  ها مین کلیشه )شاید به صورت ناخودگاه( در جست و جوی گواه و دلیل برای آ 
ای متناسب است به  بینیم که تا حدودی با کلیشه هنگامی که شخص یا موضوعی را می 

کردم" این رفتار، "پیشگویی خودتأیید"  گوییم: "ببین من درست فکر میخودمان می
 شود.نامیده می 

ها( بر چگونگی  ها ) و گاه تعصبات و پیش داوری ها و کلیشه تصور کنید که این دیدگاه
گذارد بنابراین  گذارد. رفتار شما بر رفتار آن افراد نیز تأثیر میرفتار شما با افراد تأثیر می

از رفتار آنان دچار خودتأییدی و تشدید تعصبات می  شوید و در یک دور  شما مجددًا 
 . گیریدباطل قرار می 

توانید سؤاالتی مناسب و  یمات بهتر می ها و درک بهتر واقعیت و گرفتن تصمبرای از بین بردن کلیشه 
 شوید از خود بپرسید.ها روبرو میروشنگر راجع به موضوعاتی که با آن 

 ها را دریابید : نسل 5ابزار 

عامل قابل توجه دیگری که ما را از دیگران متفاوت می سازد یا به آنان شبیه می کند،  
ایم، تعیین  د تجربه کرده نسل ماست. رخدادها و شرایطی که طی سال های زندگی خو

به دنیا چیست. هر نسل در معرفی  می کسی هستیم و دید ما نسبت  که ما چه  کنند 
ارزش بر  که  است  گوناگونی  شرایط  و  دیدگاه رخدادها  و  می ها  اثر  افراد  گذارد.  های 

 : شودها میهای متفاوت در نسلموارد زیر سبب بروز ویژگی 

 رسانه و فناوری   •
 المللی، جنگ  رویدادهای مهم مانند: رویدادهای بین  •
 هاتغییر اجتماعی مانند: برنامه توسعه اقتصادی، جنبش  •
 حمل و نقل و انرژی  •
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ارزش ارزش  • انتظارات: تجارب دوران کودکی و جوانی بر  انتظارت هر ها و  ها و 
می  تأثیر  نسلنسل  سایر  روی  بر  نیز  نسل  هر  دیگر  طرف  از  تأثیر  ها  گذارد. 

 گذارد.می

آنچه مهم است این است که میان چند نسل که در یک محیط کار هستند، شکاف وجود  
شکاف  چنین  نمی دارد.  را  میهایی  ولی  برد  بین  از  درک،  توان  طریق  از  توان 

ها پل زد. برای برقراری ارتباط و تعامل مؤثر  پذیری و احترام بر روی این شکاف انعطاف 
نید آن شخص اهل کجاست و سبک و شیوه خود را تا حد ممکن با  با هر فرد باید بدا

 تر است تطبیق دهید. آنچه برای آن شخص آشناتر و راحت 

 : بر توانایی، تمرکز کنید. 6ابزار 

تصویب شد، پس از قانون حقوق    1990که در سال    (ADA)قانون ناتوانان آمریکایی  
ر محیط کار بوده است. این قانون  یکی از تأثیرگذارترین قوانین ب  1964اجتماعی سال  

افراد ناتوان، در  به شرکت های آمریکایی در چگونگی برقراری تعامل مؤثر و قانونی با 
سازد تا ضمن رعایت قانون،  کند و آنها را قادر می مراحل گوناگون استخدام کمک می 

تمام آنها قرار هایی برابر در اختیار  به نیروی کار هماهنگ و مولد دست یابند و فرصت
 دهند. 

ADA کند: تبعیض براساس ناتوانی را در موارد زیر ممنوع می 

 دولت مرکزی و حکومت محلی   •
 تسهیالت تجاری و امکانات عمومی   •
 حمل و نقل و ارتباطات از راه دور   •
 مؤسسات آموزشی   •
   استخدام •
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کارفرما اشاره دارد. های  گردد که به مسئولیتاین ابزار به فصل یِک این قانون بر می
کند که باید برای  کارمند یا بیشتر داشته باشند اشاره می  15فصل یک به کارفرمایانی که  

های استخدامی افراد واجد شرایِط دارای ناتوانی، فرصتی یکسان مهیا کنند تا از فرصت
 برابر با دیگران بهره گیرند.

 چهار راهکار اصلی: 

 نید. : بر توانایی، تمرکز ک1راهکار 

تواند بر انجام وظایف اصلی شغل با وظایف درخواست شده  تنها زمانی که ناتوانی می
 از فرد اثر بگذارند، به آن توجه کنید.

 : مفروضات، پیش داوری و ترس را به چالش بکشید. 2راهکار 

ما پیش کمی  داوریتمامی  تجربه  که  مواردی  در  ویژه  به  داریم،  ذهن خود  در  هایی 
 ای نداریم.به داریم یا تجر 

از دستان خود هیچ استفاده نمیشخصی بر روی صندلی چرخ  کرد( برای شغل  دار )که 
پیش ماشین انسانی،  منابع  مدیر  داد.  درخواست  دفتری  کنار نویسی  را  خود  داوری 

نویسی شرکت کند. متقاضی به صندلی  گذاشت و به او گفت که باید در آزمون ماشین
 کلمه را هر دقیقه تایپ کرد... با انگشتان پای خود!    100دار خود تکیه داد و چرخ 

 : بر آنچه باید انجام شود تمرکز کنید نه بر چگونگی یا زمان.3راهکار 

های سازمان خود بیندیشید کدام  : سنّت را به چالش بکشید. به رسوم و سنت4راهکار 
 هستند؟   4ق و کدام یک در تقابل با ابزار ها مطابها مطابق و کدام یک از آن یک از آن 
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 ی بازبخش سه: اثربخشی رهبر؛ ارتباط دو طرفه
هایی برای انگیزش، انرژی بخشیدن و حفظ کارکنان ارائه  در بخش یک، اصول و روش

 دهد. شد. بخش سه چگونگی این کار را نشان می 

 چه کاری را نه   اند وها بگویید چه کاری را خوب انجام داده : به آن 7ابزار 

شود  ها داده می بازخورد چیست؟ بازخورد، اطالعاتی است که در مورد رفتار افراد به آن 
 شود. توجه کنید: رفتار، نه شخصیت.ها دریافت میو به وسیله آن 

باشد.   نزدیک  رفتار،  بروز  زمان  به  باید  و  است  تعاملی  و  پیوسته  فرآیندی  بازخورد، 
 سازنده.  -2مثبت  -1بازخورد به دو گونه است: 

چرا بازخورد الزم است؟ چون بدون بازخورد، غیرممکن است که خود را همان گونه که  
دارد  ای است که فردی دیگر برای ما نگه می بینند، ببینیم. بازخورد، آینه دیگران ما را می 
 تا در آن بنگریم. 

از هر چیز دیگری تمایل   کارکنان بیش  کردن(:  تا مورد  بازخورد مثبت )تحسین  دارند 
 قدردانی قرار گیرد.

 ای برای ارائه بازخورد مثبت:شیوه

 کار را با توصیف رفتار )نه فرد( آغاز کنید  -1

سپس اثر رفتار را شرح دهید. چه نتایج مثبتی داشته است و چرا به خاطر آن،   -2
 کنید؟ از شخص قدردانی می

می  -3 کار  این  کنید.  قدردانی  فرد  تالش  به  از  "سپاسگزارم" تواند  گفتن  سادگی 
 باشد.



 

 

 کتاب جعبه ابزار مدیران امروزی

گریم، شریل گریم دان    

 دکتر مجتبی کیایی، سیده مونا شیرخورشیدی

 ناشر: سازمان مدیریت صنعتی 

 

20 

 

بازخورد سازنده: همان گونه که کارکنان نیاز دارند تا از مدیر خود بشنوند چه کاری را  
اند، نیاز دارند تا نظر او را در مورد این که چه کاری را هنوز به طور  درست انجام داده 

 دهند نیز بدانند. کامل درست انجام نمی

ازخورد سازنده باید بدانیم آن است که بازخورد سازنده،  نخستین موردی که در مورد ب
انتقاد یا سرزنش نیست. به جز هنگام بروز رفتارهای غیرقانونی یا غیراخالقی، هیچ یک  
از ما سزاوار سرزنش نیستیم بلکه آن چه که سزاوار آنیم و به آن نیاز داریم این است 

شویم.   هدایت  مؤثرتر  متفاوِت  رفتارهای  سمت  به  را  که  انتظارات  سازنده،  بازخورد 
 کند. کند و اطالعات را فراهم میشفاف می

 چگونه بازخورد سازنده بدهیم:

 ها، رفتار خاص و قابل مشاهده را شرح دهید.با استفاده از واقعیت -1
 سپس اثر رفتار را شرح دهید.  -2
بازخورد دادن  درک افراد را از بازخورد، جویا شوید یعنی مطمئن شوید که دلیل   -3

 اند.شما را متوجه شده 
گزینه  -4 مطلوب،  رفتار  توصیف  با  پایان  دیگر  در  به عبارت  دهید  پیشنهاد  را  ای 

 انتظار خود را بیان کنید.

ترکیب بازخورد مثبت و سازنده: از آنجایی که بازخورد سازنده به اندازه بازخورد مثبت،  
 : تواند مفید باشدمیبرای کارکنان خوشایند نیست بنابراین موارد زیر 

 گفت و گو را با بازخورد سازنده آغاز کنید.  -1

 سپس گفت و گو را با بازخورد مثبت پایان دهید. -2

آورد بنابراین آنچه که  بازخورد مثبت پایانی، هدایت مجدد در عملکرد کارمند بوجود می 
هستید البته  کنید این است: "شما کارمند خوبی )یا ماهری(  شما به کارمند منتقل می

 بی عیب نیستید همان گونه که هیچ یک از ما کامل نیستیم."
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 اظهارنظر )بیانگری(  

آن بین  مهمی  تفاوت  ولی  دارد  شباهت  بازخورد  با  جهات  برخی  دارد:  از  وجود  ها 
های شما تمرکز دارد اما تمرکِز بازخورد، بر رفتار فرد دیگری  اظهارنظر، بر نیازها و خواسته 

 است.

 : بپرسید سپس گوش دهید 8ابزار 

های کارکنان  ها و دیدگاه سمت دیگر ارتباطات دو طرفه، پرس و جو برای استخراج ایده 
است تا بدین ترتیب نشان دهید که شما صحبت گوش دادِن مؤثر  را  و  کارکنان  های 

 شود. ها گوش داده میها احساس کنند که به آن شنوید و آن می

ای فرد را بدون این که قضاوت کنید، جویا شوید. آهنگ هبا پرس و جو کردن، دیدگاه 
که  ی شما باید به گونه صدا و چهره  اطمینان دهد تا هر دیدگاهی  که به فرد  ای باشد 

دارد به راحتی بیان کند. با پرس و جو شما از درِک فرد به عنوان بخشی از فرآیند بازخورد  
نان شده و به ایجاد تعهد آنان  شوید. پرس و جو سبب مشارکت کارکسازنده آگاه می 

 شود.شان میکند همچنین باعث عزت نفس کمک می 

 پرس و جو و گوش دادن با هم همراه هستند. شش اصل گوش دادِن مؤثر عبارتند از:  

کار را متوقف و به طور کامل به فرد توجه   -1 انجام کاری هستید، آن  اگر در حال 
 کنید.

 تکمیل کنید. آرام باشید و جمالت فرد را  -2

 شود توجه کنید.به شواهدی که در مورد آن موضوع بیان می  -3
 خواهد به شما چه چیزی را منتقل کند؟ دقت کنید که فرد می  -4
پرسش  -5 مثالً از  کنید.  بازگو  را  او  توضیحات  یعنی  کنید  استفاده  بازتابی  های 

 بگویید: "منظور شما اینه که...، درسته؟"
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 مثالً: "ممکنه مثالی بزنید؟" های روشن کننده بپرسید پرسش -6

 

 سازی مشارکت؛ سه استراتژی و یک پیش نیاز  بخش چهار: بهینه

چشم به سمت  حرکت مشتاقانه  منظور  به  کارکنان  بر  تأثیرگذاری  به  یک،  انداز  بخش 
اشاره داشت. در این بخش عنوان شد که چگونه کارکنان خود را هدایت کنید و چگونه  

دستیابی به مأموریت سازمانی بیشتر کنید. این موضوع، سه استراتژی  ها را در  سهم آن
 گیرد:متفاوت را در بر می 

کارکنانی خوب و تبدیل شدن  آماده  -1 کارکنان ضعیف برای تبدیل شدن به  سازی 
 کارکنانی خوب به عالی 

 هایشان  هدایت کارکنان عالی جهت افزایش مهارت  -2
 تیم سازی در بین کارکنان   -3

 : شناسایی مشکالت  9ابزار 

 پنج علت اصلی مشکالت عملکردی: 

داند رود؟ آیا حتی او مییداند که چه انتظاری از او مانتظارات: آیا کارمند می -1
 که مشکلی وجود دارد؟

آیا کارکنان، مهارت  -2 ها و استعدادهای الزم برای ها، توانایی آموزش و توانایی: 
 اجرای این وظیفه را دارند؟ 

 طراحی شغل: آیا کارکنان ابزار و منابع الزم برای اجرای وظیفه را در اختیار دارند؟  -3
محیط فیزیکی بلکه به چگونگی رفتار با کارکنان  محیط کاری: این مورد نه تنها به   -4

 نیز ارتباط دارد. 
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کارمند مشکلی وجود دارد که   -5 آیا در زندگی شخصِی  انگیزشی:  مشکل شخصی/ 
 شود؟ منجر به عملکرد ضعیف او می

 : هدایت کارکنان خوب و کارکنان نه چندان خوب  10ابزار 

چهار مرحله گفت و گو برای هدایت کارکنان: چه بخواهید کارمندی را که دارای مشکل  
عملکردی است هدایت کنید یا بخواهید کارمندی خوب را هدایت نمایید، باید این کار 

و گوی شما مؤثرتر واقع    دهید. برای این که گفترا به شکل یک گفت و گو انجام می
 شود الزم است چهار گام را بردارید: 

 هدف جلسه را تعیین کنید. -1

 آوری کنید. درباره موقعیت مورد نظر، اطالعات الزم را جمع -2
 ها را درباره موقعیت مورد نظر شناسایی نمایید. دیدگاه  -3
یافتنی و دارای گیری، دست قابل اندازه   عملیاتی تعیین کنید که روشن،  ایبرنامه  -4

و  محدوده  تشویق  سنجید.  را  کار  پیشرفت  بتوان  تا  باشد  مشخص  زمانی  ی 
 پشتیبانی نیز فراموش نشود.

ریزی عملیاتی و تشویق فقط یک شیوه  اگر قرار باشد از میان پرس و جو، بازخورد، برنامه 
 کنیم.را برای بهبود عملکرد انتخاب کنیم، ما تشویق را انتخاب می 

 : کارکنان بزرگ را پرورش دهید 11ابزار 

"پرورش"، راهبردی است که در مورد کارمندی که عملکرد او باالتر از حد انتظار است،  
می  گرفته  کار  فرصت به  برای  را  او  تا  پرورش،  شود  از  هدف  سازد.  آماده  جدید  های 

هده بگیرد  های بیشتری را بعسازی و هدایت یک کارمند است تا بتواند مسئولیتآماده 
 و یا در مسیر شغلی خود پیشرفت کند. 
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پرورش، مستلزم تسهیم دانش و تجربه شماست تا بدین وسیله به کارمند کمک شود  
 های الزم برای یک طرح شغلی را کسب کند. که شایستگی 

 : کار تیمی را به جریان بیندازید 12ابزار 

 ها به یکی از دو دلیل زیر کارایی ندارند: بیشتر تیم

های خود، پاداش  اند و برای تالش مورد حمایت و تشویق سازمان قرار نگرفته  -1
 اند. دریافت نکرده 

)در  آن -2 تیم  یا شبه  حالت(  بهترین  )در  گروه  بلکه فقط  نیستند  تیم  واقع  در  ها 
 بدترین حالت( هستند.

زیر جنبه  نمونه فهرست  و  پیامدها  "تیم های ضروری،  انواع مختلف  از  که  هایی  را  ها" 
 دهد:اند، شرح میها" ارائه شده توسط کاتزنباخ و اسمیت در کتاب "شناخت تیم

کنند یک گروِه کاری، شامل افرادی است که در موقعیت و بخشی یکسان کار می  •
از یک تیم متمایز می را  کاری  گروِه  که یک  آنچه  کند،  یا عالیق مشترکی دارند. 

طور   به  کاری،  گروه  اعضای  است.  خاص  پاسخگویی  اهدافی  مورد  در  فردی 
خروجی   ندارد.  پاسخگویی مشترکی وجود  یا  تالش  ولی هیچ  پاسخگو هستند 

های فردی    )بد نیست ولی تمام آن چیزی  ها مساوی است با مجموع تالش آن
 توانند باشند، نیست(که می 

افراد هستند )اغلب گروهی بزرگ( که   • از  از آن بدتر، شبه تیم است که گروهی 
نامند، اگرچه چنین عملکردی ندارند و در واقع تعامالت  را یک تیم می  خودشان

های فردی،  ها از مجموع تالشکاهد. خروجی آنها از عملکرد فردی هر عضو می آن
 بسیار کمتر است.

ایده  • افراد هستند )به طور  از  آل پنچ تا ده نفر( که  یک تیم واقعی تعداد کمی 
ها اهداف مشخص و رویکردی مشترک پذیرند. آن های کار مشترک را میریسک 

 دارند که هم به طور فردی و هم به طور گروهی خود را نسبت به آن پاسخگو  
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مهارت می دارای  واقعی  تیم  اعضای  همچنین  )مهارت دانند.  مکمل  های  های 

آن کارکردی، حل مشکل و مهارت ها به یک هدف پر  های میان فردی( هستند. 
های فردی ها از مجموع تالش خروجی آنبر کارایی، متعهدند و    معنا یعنی تمرکز

 بیشتر است.

هایی عالوه بر  باالترین میزان اثربخشی تیم، در تیِم با عملکرد باال وجود دارد. چنین تیم
های این که تعهد عمیقی به موفقیت و رشد فردِی هر یک از اعضا دارند، تمام ویژگی 

 یک تیم واقعی را دارا هستند.

 

 

 

 

 گروه کاری

 شبه تیم

 های بالقوهتیم

تیم 
 واقعی 

 هایی با عملکرد باالتیم

یج
نتا

 

 اثربخشی تیم
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 : اثربخشی فردی و میان فردی؛ مهارت های زندگی5بخش 

 : جلوگیری از فرسودگی شغلی13ابزار 

از فرسودگی چیست؟ به طور کلی فرسودگی، احساسی شبیه به این   است که:  منظور 
استرس  کافی نیستند". فرسودگی، نوعی  با شرایط،  آمدن  کنار  "منابع داخلی ما برای 
اندازه یا واکنش ما به استرس مداوم است. فرسودگی شغلی، داشتن چنین   از  بیش 

 احساسی در ارتباط با کار است.

اید. ب اینکه چقدر تحلیل رفته  از  آگاهی  از:  است  آن عبارت  رای  گام نخست مقابله با 
کاربرگ فرسودگی شغلی شماره   توانید  این موضوع می  از  آگاهی  در    13-1کسب  که 

 کتاب درج شده را تکمیل نمایید.

ارزیابی فرسودگی شغلی در خود یا کارکنانتان این است که به دنبال   روش دیگر برای 
 نشانه های زیر باشید: 

 خستگی مداوم  •

 بدبین، زودرنج، ایرادگیر و تندخو  •

 ور بودن  در فکر غوطه •

 سردردهای مکرر یا ناراحتی های معده ای و روده ای  •

 کاهش یا افزایش وزن  •

 کمبود نفس  •

 احساس ضعف و درماندگی •

 اضطراب، تشویش و افسردگی  •

 کاهش بهره وری  •

 مشکالت میان فردی  •



 

 

 کتاب جعبه ابزار مدیران امروزی

گریم، شریل گریم دان    

 دکتر مجتبی کیایی، سیده مونا شیرخورشیدی

 ناشر: سازمان مدیریت صنعتی 

 

27 

 

همچنین بررسی کنید که آیا دالیل فرسودگی شغلی زیر در مورد شما یا کارکنانتان وجود  
 دارد:

 احساس ناتوانی در برابر انتظارات شغلی •

اندازه کافی استفاده نشده   • از توانایی واقعی شما به  این احساس که  داشتن 
 است

 داشتن ارتباط ضعیف با سرپرست •

 برقراری ارتباط سخت با همکاران یا مشتریان   •

 تشویق نشدن به خاطر کار خوب  •

 تبازخورد نداشتن یا عدم قدردانی به موقع از سوی سرپرس •

 داشتن این احساس که سرپرست به مشکالت شما گوش نمی دهد  •

 احساِس به حساب نیامدن  •

 تغییرات در کسب و کار یا محیط کاری  •

 ناتوانی در ایجاد تعادل بین زندگی شخصی و حرفه ای  •

کاری می   افسردگی شغلی هستید )به هر میزان(، چه  که متوجه شدید دچار  هنگامی 
  .ه وجود دارد: جسمی، ذهنی، میان فردی و روحیتوانید انجام دهید؟ چهار جنب

 جنبه جسمانی: -1
از خود بگیرید: چگونه فرسودگی در سالمت شما تأثیر می   • یک آزمون جسمانی 

 گذارد؟ 

 سالم تغذیه کنید  •

 ورزش کنید  •

تمرین های تمّدد اعصاب را انجام دهید مثال" نفس عمیق بکشید، نگه دارید و   •
 تمام هوا را بیرون بدهید به آرامی از طریق دهان 

 

 جنبه ذهنی:  -2



 

 

 کتاب جعبه ابزار مدیران امروزی

گریم، شریل گریم دان    

 دکتر مجتبی کیایی، سیده مونا شیرخورشیدی

 ناشر: سازمان مدیریت صنعتی 

 

28 

 

 مهارت های غلبه بر استرس را توسعه و بهبود دهید  •

 نقاط ضعف و قوت خود را بشناسید  •

 مدیریت اثربخش را فرا بگیرید و زیاد سخت گیر نباشید  •

 اهداف واقع بینانه تعیین کنید  •

 در طول روز، زمانی را به خود اختصاص دهید  •

 یا مشاور بهداشت روانی مشورت کنید با مربی مهارت های زندگی  •

 

 جنبه میان فردی: -3
 روابط دوستانه و نزدیک را پرورش دهید  •

 در مجامعی که شما را آرام می کند شرکت نمایید •

 مشکالت خود را با سرپرست، همکاران، خانواده و دوستان در میان بگذارید  •

 در شغل یا زندگی خود تغییر ایجاد کنید  •

 

از فعالیت های مذهبی، هنری و  جنبه روحی: برای   -4 تطهیر روح یا پرورش نفس 
 ایجاد عادت های خوب کمک بگیرید.

 : بر استرس غلبه کنید 14ابزار 

 استرس چیست؟ استرس عبارت است از: هر گونه فشار بر جسم یا ذهن 

استرس بیرونی: آن دسته از حوادث زندگی و موارد تنش زای خارجی مانند شرایط شغل  
 مشکالت شخصی هستند که باعث بوجود آمدن تنش می شوند.یا 

 استرس درونی: چگونگی پردازش عوامل بیرونی توسط شخص است.

انجام می دهیم.   با خودمان  که ما  است  آن چیزی  استرس،  استرس چیست؟  دالیل 
گیرند و ما را در   افکار نادرست ما نشأت می  از  تمامی عوامل   تنش زای بیرونی تنها 

  » من باید کاری را انجام دهم ولی نمی توانم!« قرار می دهد. این تضاد درونی موقعیِت 
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بین راهکارها مانند »باید« و »نمی توانم«،    ریشه ی تمامی استرس هاست. برای رفع  
این تضاد، با به چالش کشیدن یک یا هر دو راهکار، »باید« را به »می خواهم« و »نمی 

 تبدیل کنید. توانم« را به »می توانم« 

دالیل   از  یکی  بدانید،  دیگران  رفتار  به طور مستقیم مسئول  را  اینکه خود  به  اعتقاد 
ایجاد استرس است. این مورد بویژه در میان والدین رایج است ولی مدیران نیز دچار  
آنکه خود را   کردن، تأثیرگذار باشند و بجای  کنترل  آن می شوند. رهبران باید به جای 

 اعمال کارکنان بدانند، به پیامدهای اعمال آنان رسیدگی کنند.  مسئول مستقیم  

کمک   که  است  این  به  اعتقاد  مردان(  میان  در  )بویژه  نادرست  افکار  از  دیگر  نمونه 
طلبیدن نشانه ضعف است، در حالی که نشانه بلوغ و عزت نفس است. مدیرت استرس،  

 مستلزم تعدیل نگرش فرد است.

 

 : مثبت اندیشی15ابزار 

گرش های فردی )شامل دیدگاه های اساسی در مورد زندگی و دیدگاه های خاص در  ن
مورد چالش های گوناگون زندگی(، در رفتار فرد منعکس می شوند و قابل تغییر هستند.  

 این تغییر توسط فرد صورت می گیرد.

نگرش چیست؟ نگرش، زمینه ساز تفکر، احساس و رفتار ماست و اینکه چگونه به دنیای  
افکار،  ا تمامی  اثربخشِی  و  کیفیت  نگرش،  دهیم.  می  نشان  واکنش  خود  طراف 

احساسات و رفتار ما و در نتیجه پیامدهای مثبت و منفی آن رفتار را تعیین می کند.  
انتظارات و ادراکات ما )تعریف از واقعیت( استوار است. بر این   نگرش ما بر پایه ی 

متفاو نگرش  سه  با  افراد  از  نوع  سه  سه  اساس  این  کنیم:  تعریف  توانیم  می  ت 
 شخصیت، سه نگرش متفاوت در مواجهه با زندگی و تعامل با دیگران را نشان می دهند: 
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 شخصیت بازیگر با نگرش های مثبت

 شخصیت ناظر با نگرش های خنثی 

 شخصیت منتقد با نگرش های منفی

داریم. هر چند در نهایت یکی  اکثر ما بخشی از هر یک از این شخصیت ها و نگرش ها را  
از این   نگرش ها بر سایر آنها غالب است. نگرش ها همچنین با آنچه می گویید )یا نمی 

 گویید(، چگونگی گفتن و نیز با حاالت چهره و زبان بدن شما در ارتباط هستند. 

 خبر بد: ما نمی توانیم تمامی چیزهایی را که برای ما اتفاق می افتد کنترل کنیم. 

 بر خوب: آن چیزی را که همیشه می توانیم کنترل کنیم، نگرش ماست.خ

هیچ کس نمی تواند شما را مجبور کند تا بدون خواست خود، چیزی را احساس کنید!  
 با توجه به موارد فوق نتیجه می گیریم که: 

 کنترل نگرش شما             کنترل زندگی شما

یشه می تواند تغییر یابد. یک شیوه  خبر خوب بعدی: یک نگرش منفی یا خنثی، هم 
برای انجام این کار )شاید بهترین روش(، گوش دادن به ندای درون و تغییر جمالت  
از زندگی خود، نه تنها با دیگران بلکه با   منفی به جمالت مثبت است. ما در هر لحظه 

 خودمان نیز ارتباط برقرار می کنیم. 

 ی برنامه نویسی ذهنی نیز کاربرد دارد: اصطالح برنامه نویسی کامپیوتری زیر برا

 داده های ورودی بیهوده              داده های خروجی بیهوده  
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اگر شما ذهن خود را از افکار منفی پر کنید، نگرش منفی خواهید داشت و این نگرش  
منفی، اقدامات شما را مسموم خواهد کرد و منجر به پیامدهای منفی می شود. برای  

 ی درون خود چهار گام مهم وجود دارد:تغییر ندا

افکار ما در   اول: شناخت: احساس ما نسبت به خودمان به طور عمده به وسیله  گام 
مورد چیزهای کوچک شکل می گیرد. اگر بیشتر اوقات به اندازه کافی به افکار و اعمال 

خواهید    جزئی خود توجه نمایید، آمادگی الزم برای مواجهه با چالش های بزرگ را پیدا
 کرد.

گام دوم: ایست: به خود بگویید: " ایست! من سزاوار این گونه قضاوت های منفی در  
 مورد خود نیستم".

گام سوم: گفت و گوی درونی مثبت: بسیار مهم است که گفت وگوی درونی منفی را به  
کار نیستم«را به »این بار موفق  این  انجام  کنید مثال"»من هرگز قادر به    مثبت تبدیل 

 نشدم ولی دوباره تالش می کنم« تغییر دهید.

گام چهارم: پاداش دادن به خود: وقتی گام مثبتی برمی دارید به خود پاداش دهید  
 مثال"با خود بگویید: »من این کار را انجام دادم، عالی بود« 

گام پنجم: تمرین کردن: تغییر یک یا دو فکر منفی نمی تواند کمک زیادی به شما بکند.  
اند،  به ی اد داشته باشید که افکار منفی زیادی در طول زندگی در ذهنتان جای گرفته 

تبدیل   به عادت شما  تا  ادامه دهید  تا جایی  را  قبل  گام  باید چهار  مهارتی  هر  مانند 
 شوند.
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 شش پیشنهاد دیگر برای دستیابی به نگرش مثبت: 

تغییر دهید. آینده هم هنوز  در زمان حال باقی بمانید: شما نمی توانید گذشته را   •
 از راه نرسیده است بنابراین تنها با زمان حال سر و کار دارید. 

 با مهربانی با خود صحبت کنید  •

با استفاده از تکنیک های تغییر ندای درون، انتظارات بی مورد و افکار تنش زا   •
 را از خود دور کنید. 

 مثبت دریافت نمایید.با افراد مثبت اندیش، معاشرت کنید تا انرژی  •

برای خود، » باید« تعیین نکنید: »بایدها« انتظاراتی هستند که به طور معمول  •
آن ها کم می آوریم زیرا بیشتر، مواردی را در برمی گیرند که برای دیگران    در برابر

مهم هستند. این امر استرس زیادی را برای افراد درگیر بوجود می آورد. بایدی  
ل به انجام آن هستید، »باید« نیست »خواسته« است. آن کار  که خود شما مای

را انجام دهید چون می خواهید که آن را انجام دهید. این نکته، بازی با واژه ها 
نیست. هر یک از این واژه ها دارای اثر روانی هستند. »باید« مانند یک تازیانه  

ا دارد  می  وا  کاری  انجام  به  زور  به  را  شما  و  کند  می  »خواسته«،  عمل  ما 
 برانگیزاننده و محرک است.

 عمل کنید: انجام کارهای مثبت منجر به بهبود نگرش می شود. •

 

 : خود بیانگر باشید16ابزار 

بیانگری چیست؟ بیانگری )اظهار نظر( صادقانه، سخن گفتن درباره افکار، احساسات و  
گران را نیز در  خواسته های خود است در حالیکه افکار، احساسات و خواسته های دی

گذاشتن به خود و دیگران. به   احترام  است:  این فرآیند، بسیار دلنشین  نظر بگیرید. 
ارتباطات درست را   عبارت دیگر، بیانگری، حل مشکالت میان افراد به وسیله اقدام و 

 شامل می شود. 
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 جایگزین های نامناسب برای بیانگری عبارتند از: تهاجم و تسلیم 

بیانگری، • حالت  کنم    در  می  فکر  من  گوید:  می  است    -فرد  این  من   -احساس 
 خواسته من این است 

است   • دار  خنده  شما  افکار  گوید:  می  فرد  تهاجم،  حالت  شما   –در  احساسات 
 مهم نیست که شما چه می خواهید. -اهمیت ندارد 

به احساسات من توجه    -در حالت تسلیم، فرد می گوید: افکار من مهم نیست   •
 من اهمیت ندارد. خواسته -نکنید

 مزایای بیانگری: بیانگری، ما را قادر می سازد تا:

 صادقانه نظر خود را بیان نماییم •

 احساسات دیگران را در نظر بگیریم  •

 احساس خوبی نسبت به خود داشته باشیم  •

 مسئولیت پذیر باشیم  •

 گفت و گویی پر بار داشته باشیم   •

 برد تالش کنیم -برای رسیدن به راهکار برد •

همواره به افکار خود توجه کنید ولی در صورتی که بیان شفاهی دیدگاه شما پیامد 
 منفی دارد، بیان نکنید.

 چگونه با افراد دشوار رفتار کنیم:

 از عباراتی استفاده کنید که دارای انرژی مثبت باشند و فضای خوبی بوجود آورند  •

 نفس عمیق بکشید و آرام باشید  •

 تا خواسته ها، شکایات و نظرات خود را بیان کنند  به افراد دیگر اجازه دهید •

 مهارت گوش دادن فعال و بیانگری را به کار ببندید  •
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جمالت خود را سؤالی بیان کنید.از پرسش های بازتابی و شفاف کننده استفاده   •
 کنید مانند: » این طور که من فهمیدم شما می خواهید ... آیا درست است؟«

ارزش   • اهداف بزرگ پیروز  مسائل ناچیز و بی  را نادیده بگیرید تا در رسیدن به 
 شوید 

 به هدف مطلوب بیندیشید  •

 نوارهای ضبط شده قدیمی منفی را در ذهن خود مرور نکنید  •

 به موضوع جنبه شخصی ندهید  •

 .به جای اینکه به دنبال احقاق حق خود باشید، به دنبال راه حل باشید •

 اجازه ندهید خشم، شما را کنترل نماید : خشم خود را کنترل کنید و  17ابزار 

اثربخشی میان فردی شامل چهار مهارت می شود: نگرش، بیانگری، گوش دادن مؤثر،  
 مدیریت خشم 

 پنج قانون خشم: 

از  آگاهی  است:  برای مدیریت خشم عبارت  گام  اولین  آگاه شوید:  آن  اول:از  قانون 
 در کتاب تکمیل نمایید.را  17-1خشم. برای این کار می توانید کاربرگ شماره 

قانون دوم:آن را احساس کنید: انکار عصبانیت یا سرکوب آن، بدترین کاری است که  
 می توانید انجام دهید.

بیشتر احساسات، با یک واژه بیان می شوند ولی آن واژه های ساده، ابعاد گوناگونی  
 را در برمی گیرند:

 غیر کالمی( بعد رفتاری: در اعمال و ارتباطات ما )کالمی و  

 بعد احساسی: حالت های روانی مانند ناراحتی، ترس، خشم، لذت 
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 بعد ذهنی: آن دسته از افکار، واژه ها و عباراتی که از ذهن ما می گذرند 

بعد فیزیکی: در بدن، برای نمونه، هیجان یا تنش عصبی، سر درد، سرگیجه، مشت گره  
 کرده، کمبود نفس 

در خود، زمانی را که کسی یا چیزی شما را خشمگین  برای درک فرآیند احساس خشم  
کرد، به یاد آوردید و نشانه های خود را در قالب واژه ها و عبارات شرح دهید )از بعد  

 رفتاری، احساسی، ذهنی و فیزیکی( 

قانون سوم:خشم خود را تحلیل کنید. زمانی را که خشمگین شدید را به یاد آورید، چه  
عباراتی از ذهنتان گذشت، دیگران چه واکنشی نشان دادند،  واکنشی نشان دادید، چه  

 چه نتایجی گرفتید و ... 

 

 برای آرام سازی خود از تکنیک های زیر استفاده کنید: 

خشم خود را با استفاده از موارد زیر خنثی کنید: نفس عمیق، تصور مناظر آرامش  •
 بخش، گفت و گوی درونی مثبت، افکار و اعمال آرامش بخش 

 مورد احساسات خود با خانواده و دوستان خود صحبت کنید در  •

روشی سازنده برای تخلیه تنش خود انتخاب نمایید مانند: ورزش، ایجاد وقفه   •
موزیک   گرم،  آب  دوش   ، ماساژ  عمیق،  )تنفس  اعصاب  تمّدد  های  تکنیک  و 

 آرامش بخش و آواهای طبیعت( 

 ز کنید قانون چهارم: هر زمان که میسر بود خشم خود را ابرا

 بیان روش، صادقانه و صریح می تواند مؤثرترین شیوه برای مدیریت خشم باشد  

 قانون پنجم:خشم را از خود دور کنید.  
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 : خود را برای چالِش تغییر آماده کنید 18ابزار

برای هر فرد، موقعیت های زیادی وجود دارد که کنترل کمی بر شرایط خارجی یا سایر 
اندازه ما این توانایی درونی را داریم که انتخاب کنیم چگونه    افراد دارد ولی به همان

به وقایعی که در اطراف ما اتفاق می افتد، واکنش نشان دهیم. با این وجود، مشکل،  
واکنش اولیه ما به تغییر نیست، مشکل این است که در زمان الزم برخورد مؤثری نشان  

ناراحت احساس  با  اندوه، ترس و یا خشم همراه  نمی دهیم به طور معمول تغییر،  ی، 
است در مقایسه با تمام این واکنش ها، بزرگترین دشمن رویارویی مؤثر با تغییر، ترس  

 است.

مواجهه با ترس، یکی از بزرگ ترین چالش های زندگی است. ترس، فکر ما را از کار می  
رار کنیم یا آن  اندازد.ما بجای روبرو شدن با ترس تالش می کنیم تا از آن طفره برویم، ف

 را انکار نماییم.

هر زمان که ترس را احساس و بر آن غلبه نماییم، کیفیت زندگی ما افزایش می یابد و  
انجام این کار کمی آسان تر می شود. از ترس خود خجالت زده نشوید. شجاعت واقعی،  

 نترسیدن نیست بلکه اقدام مثبت بدون توجه به ترس است.  

 با تغییر: شش گام برای رویارویی

گام اول: بپذیرید که تغییر، شامل از دست دادن نیز می شود. با آن فقدان کنار بیایید،  
 آن را تجربه کنید و از منافع بالقوه ای که از این تغییر عاید شما می شود بهره ببرید. 

دام  گام دوم: تغییر را بپذیرید یا آن را رد کنید. شاید بتوانید این تغییر را نپذیرید و اق
 مورد نظر خود را انجام دهید. 
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گام سوم: به تغییر مانند یک فرآیند بنگرید. انتظار راحتِی آنی با تغییر را نداشته باشید.  
ما باید آن را بپذیریم و در هر مرحله ای که هستیم از آن عبور کنیم تا به مرحله پذیرش  

 کامل برسیم. 

کنید. افکار منفی را به سمت افکار مثبت تر و واقع  گام چهارم: چشم انداز مثبتی ایجاد 
 بینانه تر تغییر جهت دهید.

گام پنجم: برنامه ریزی کنید. نگرش مثبت خود را به یک برنامه عملیاتی مثبت تبدیل  
کوتاه مدت و جدول   اهداف  این برنامه باید همانند هر برنامه عملیاتی شامل  کنید. 

به طور مرتب بازبینی کنید و در صورت لزوم آن را اصالح زمان بندی باشد. این برنامه را  
 کنید. شروع کنید و به تدریج پیش بروید. 

گام ششم: انعطاف پذیر باشید. زندگی پر فراز و نشیب است. توانمندی ها و مهارت 
 .های ما در مدیریت آن بر نتایج تأثیرگذار است
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یک محیط کاری : از بین بردن تضادها؛ موانع وجود  6بخش  
 کارا 

 : جلوگیری از انواع اذیت و آزار  19ابزار 

از اذیت و  از: تجاوز به جسم یا فکر فرد دیگر. راه پیشگیری  آزار عبارت است  اذیت و 
 آزار، برخورد قانونی با رفتارهایی است که مصداق اذیت و آزار می باشد.

آزار ممکن است کالمی یا غیر کالمی باشد.افرادی ک انسانی  اذیت و  ه در بخش منابع 
 EEOمشغول بکار هستند نقش مهمی در پیشگیری از اذیت و آزار و پیروی از قانون  

ولی  نیست  تر  اهمیت  مدیر،کم  نقش  هم  انسانی  منابع  بخش  از  خارج  در  دارند. 
آزار حساس   اذیت و  اشکال مختلف  به  باید نسبت  این مدیران هم  است.  محدودتر 

 گزارش نمایند تا واحد منابع انسانی به آن رسیدگی کند.   باشند، آن را مستندسازی و

 : پیشگیری از خشونت در محیط کار 20ابزار 

از ویژگی   از قبل چند نمونه  افرادی که در محیط کار مرتکب خشونت می شوند،  تمام 
 های رفتاری زیر را نشان داده اند:

 سابقه پیشین خشونت ) این مهمترین عامل است(  -1

اجتماعی  منزوی.   -2 از لحاظ  که  گیر هستند  کناره  افرادی  مجرمان به طور معمول 
 منزوی هستند 

 مشکالت عاطفی:  -3

 استفاده از مواد مخدر یا سایر رفتارهای مخرب •

 مشکالت روانی حل نشده )مانند افسردگی(  •

 ناامیدی فزاینده و مشکالت کنترل خشم  •
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 عزت نفس پایین  •

 ناکامی در مسیر شغلی  -4

 آمیز با دیگران رفتار خصومت   -5

 عقده روحی )این ویژگی، دومین مورد مهم است(  -6

توجه کنید که داشتن یک یا حتی دو مورد از این ویژگی ها به معنای این نیست که  
از عقده های روحی   البته داشتن سابقه خشونت و برخی  شخص، خشن خواهد شد ) 

 استثنا هستند( 

ر در محیط کار استفاده کنید؟ شما می  چگونه می توانید از این اطالعات به عنوان رهب
توانید در تعامل با همکاران نسبت به این ویژگی ها هوشیار باشید و پرونده کارکنان  

 را به ویژه در فرآیند استخدام بازبینی کنید.

 پیشنهاد ما برای پیشگیری از خشونت در محیط کار شامل موارد زیر است:

سا • از  )برخی  انگیزشی  مدیریت  های  خشونت  شیوه  ایجاد  مستعد  ها،  زمان 
 هستند( 

 استفاده مناسب از مشاوره، اعمال انضباطی و یا اقدام قانونی •

کارکنان باید نشانه های هشدار دهنده و شیوه   • کارمند: تمامی  آموزش مدیر و 
 های فرو نشاندن خشم را بشناسند. 

 اقدامات پیشگیرانه دقیق •

گذاری در مورد خشونت )بر پایه حد قابل • آن. به    سیاست  اعالم  قبول صفر( و 
این معنا که اشتباهات کوچک و نشانه های خطر بالقوه، هرگز نباید نادیده گرفته  

 و یا تحمل شوند ولی واکنش شما به آنها باید متناسب باشد. 

 : آرام کردن و پیشگیری از خشونت 21ابزار 

 هید؟ هنگام مواجهه با یک کارمند بالقوه خشن چه کاری می توانید انجام د
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با   اینکه  بجای  باید  شما  است.  شدن  منفجر  به  نزدیک  که  کنید  مجسم  را  بزرگی  بالن 
مخالفت، این بالن را سوراخ کنید، به تدریج باد آن را کم کنید. شما می توانید این کار 

 را با تأیید دیدگاه یک فرد، بدون اینکه لزوما" با آن موافق باشید انجام دهید. 

 توجه کنید: به این شش نکته 

را   • نارضایتی خود  تا  دارد  نیاز مبرمی  او  را بشناسید.  تندخو  تمایل فرد  و  قصد 
مطرح کند. ادراکات او حتی اگر اشتباه می کند، برای او واقعی هستند. فردی که  
در بحران قرار دارد تنها نسبت به شخصی واکنش مثبت نشان خواهد داد که او  

قابل احترام باشد و شأن او را حفظ کرده و او را را درک کند، مشتاق شنیدن و  
 تهدید نکند. 

احترام   • از مخالفت بپرهیزید. مطمئن شوید که برخورد شما مؤدبانه و همراه با 
 است و شما صبور، منطقی و صادق هستید.

بدون اینکه تفسیر کنید، اجازه دهید تا شکایت خود را مطرح کند. بدون اینکه   •
ه شخص  با  کنید،  ارتباط  قضاوت  نمایید.  درک  را  او  احساسات  و  کنید  مدلی 

 چشمی برقرار کنید و توجه خود را به موضوع اصلی جلب نمایید.

 فعاالنه به او گوش کنید و تمام توجه خود را به او معطوف نمایید. •

 جمعی را ترتیب دهید تا با مطرح کردن مشکالت، راه حلی پیشنهاد دهند. •

یی بود. حال که فرد آرام شده است، آماده حل مشکل  تا اینجا هدف اصلی، تشنج زدا
او را جویا   از سؤال و جواب، مشکل را تعیین کنید و پیشنهادهای  است. با استفاده 

 شوید. 

برد   • های  حل  راه  دنبال  جبران    -به  برای  تا  دهید  پیشنهاد  مثال"  باشید.  برد 
ر آینده، این گونه  ویژه ای انجام دهند و از او بخواهید تا د نارضایتی او، اعمال

 ابراز خشم نکند. 
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 پیوست: احتمال وقوع بحران رهبری 

راه حل وجود دارد: رهبران   از وقوع بحران رهبری در سازمان ها، یک  برای پیشگیری 
تنها   نه  بحران  را پرورش دهید. هر  آن ها  و  کنید  تمام سطوح شناسایی  در  را  بالقوه 

که تا کنون این   هست.آن دسته از سازمان هاییدربرگیرنده خطر بلکه شامل فرصت نیز  
کرده  را دنبال  آن رویکرد  کرد.  بلکه رشد خواهند  باقی خواهند ماند  تنها  نه  از  اند،  ها 

جذب   برای  و  برد  خواهند  بهره  خود(  فعلی  )کارکنان  خود  اولیه  استعداد  منابع 
 های دیگر، موقعیت بهتری خواهند داشت. استعدادهای مدیریت از سازمان 

است( پیشنهاد   رهبران  به  که منحصر  بر سه ویژگی  تأکید  )با  را  اساسی  نُه ویژگی  ما 
 دهیم. ها شرح میکنیم و چهار روش را برای کشف این ویژگیمی

 های اساسی رهبران: ویژگی 

 ای(: های حرفه سه ویژگی نخست )ویژگی  -
 ارجمند درستی: دستکار، هماهنگ در گفتار و کردار، الیق، قابل اعتماد و   -1
 فداکاری: خود برانگیخته، آماده و مستحکم   -2
 گرا، تنظیم اهداف کوتاه مدت و دستیابی به آنها کسب نتیجه: هدف  -3

 های کارآفرینان(: سه ویژگی بعدی )ویژگی -
 پذیری: بعهده گرفتن مسئولیت و پاسخگویی رویدادها  مسئولیت -4
انداز: داشتن هدف و جهتی شفاف و معین، دارا بودن روحیه سازندگی،   -5 چشم 

 نوآوری، پذیرای تغییر بودن، تمرکز بر اهداف بلندمدت  
انجام ریسک تصمیمات: تصمیم -6 های  گیری سریع، تجزیه و تحلیل دقیق شرایط، 

 حساب شده 
 نفوذ و اعتبار: گسترش تعامالت کاری قوی، برقراری ارتباط مؤثر  -7
در  اخت -8 افراد  دادن  مشارکت  دیگران،  طریق  از  کارکردن  و  اختیار  تفویض  یار: 

 ها و تصمیمات، برانگیختن و پرورش دیگران  برنامه 
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 فرماندهی: داشتن قدرت و اعتبار، لذت بردن از مسئول بودن، پیشگام بودن   -9

خود یا  های مذکور را در کارکنان فعلی  توانیم ویژگیها: با چهار روش میکشف ویژگی
 سایر افراد کشف کنیم:

 های بیرونی بررسی سوابق پیشین و فعالیت -1
 ی رفتار فعلی مشاهده  -2
 ها  ارزیابی توانایی -3
 درجه    360بازخورد  -4

توانند مفید باشند. هنگام  اند ولی میدو روش نخست، ضروری و دو روش بعد انتخابی
 های بیرونی دقت کنید که: بررسی سوابق پیشین و فعالیت

 های رهبری )رسمی و غیررسمی( بوده است؟ آن فرد در کدام پست  -
 های رهبری را )بدون توجه به پست( قبول کرده است؟ کدام نقش  -
 ها تا چه اندازه مؤثر بوده است؟ ها و نقش او در آن پست -
آن پستهایی )یا فقدان چه ویژگی - از خود نشان داده  ها یا نقش هایی( در  ها 

 است؟ 
)یا فقدان چه ویژگی  - در نقش هایی  داده  هایی(  از خود نشان  رهبرانه  های غیر 

 است؟ 

 سپس به رفتار فعلی توجه کنید و شبیه همان سؤاالت را مطرح کنید:

 های رهبری را در شغل فعلی خود قبول کرده است؟ کدام نقش  -
 ها مؤثر بوده است؟تا چه اندازه در آن نقش  -
 ها از خود نشان داده است؟ نقش  هایی( در آن هایی )یا فقدان چه ویژگی  -
)یا فقدان چه ویژگی  - در نقش هایی  داده  هایی(  از خود نشان  رهبرانه  های غیر 

 است؟ 
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تواند جانشین شما باید با استفاده از این دو روش تشخیص دهید که آیا آن فرد می 
یا خیر؟ ولی می باشد  تکمیل شما  تکنیک دیگر  با یک جفت  را  توانید تشخیص خود 

 نمایید:

توانایی پرسشنامهارزیابی  ویژگی ها،  این  بروز  میزان  که  هستند  افراد  هایی  در  را  ها 
ارزیابیارزیابی می  ارزیابی و هم  های انجام شده توسط دیگران. بیشتر کنند؛ هم خود 

این نتایج بر یک ماتریس چهار قسمتی، همان بینید،  گونه که در شکل زیر میاوقات 
 شوند:نشان داده می 
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برای نمونه، رهبر باید هم در ارتباط با وظایف و هم افراد، قوی و مؤثر باشد. بازخورد  
درجه، یک ارزیابی توانایی است که توسط سرپرستان، افراد زیردست، همتایان و    360

 کند.درجه کاملی از افراد فراهم می   360شود. در نتیجه دید خود فرد انجام می 

ها فرآیندی ضروری است ولی کافی نیست. شما باید کاری  فرصت: فرآیند کشف ویژگی 
 دهید. فراتر از مشاهده و ارزیابی انجام  

 برای هر روشی که در باال به آن اشاره شد، یک سؤال دیگر وجود دارد:

 ها را نشان دهد؟ آیا به او فرصت داده شده است تا این ویژگی -

ترامن که فردی نسبتا" ناشناخته  گوییم. هریمن« میترا»هری  ما به این موضوع، عامل
سایه رئیس جمهور کاریزماتیک،  ی کوتاه معاونت رئیس جمهوری خود، در  بود، در دوره 

آخرین سال   که ترامن در  با مرگ روزولت، هنگامی  گرفته بود.  فرانکین روزولت، قرار 
جنگ جهانی دوم به قدرت رسید )یعنی زمانی که به او فرصت داده شد(، او سبک رهبری 
منحصربفرد و توانایی خود را در اتحاد تصمیمات دشوارشان داد. این فرصت را برای  

 ها غلبه کنند. ای خود فراهم نمایید تا بر چالش ارکنان حرفه ک

که ویژگی  کارکنان شما  به  که  کنید  داده ای های حرفه اطمینان حاصل  را نشان  اند،  ها 
 ها را نیز به معرض نمایش بگذارند. فرصت داده شده است تا سایر ویژگی 

ابزار   آورید: چالش   2نکته چهارم را در  که با توانایی برای  های  به خاطر  سخت، زمانی 
ایجاد تغییراِت پر معنی همراه شوند، انگیزه، وفاداری و باالترین میزان کارایی را ایجاد  

 ها غلبه کنند.سازند تا بر چالش کنند و رهبران بالقوه را قادر می می
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