 ۴ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۵ ،دی ۱۳۹۴
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .از ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﺪام در ﺣﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ذره ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﺪﺧﻠﻖ و دﻣﺪﻣﯽ ﻣﺰاج ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از رﻫﺒﺮی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻘﺪر ﺑﺮای
ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺷﺮﮐﺖ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد .در ﮔﺰارش  ۲۰۱۵ﮔﺎﻟﻮپ
درﺑﺎره ی ﻣﺪﯾﺮان اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ دو ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪ ای در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺑﺮﻫﻪ
ای از زﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف »دوری ﮐﺮدن« از ﻣﺪﯾﺮ ﺧﻮد ،ﮐﺎرش را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﭘﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺪ اﺳﺎﺳﺎً ﻣﺘﻮﺟﻪ رﻓﺘﺎر ﻫﺎی
اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﻓﺘﺎر ﻫﺎی ﺑﯿﺰار ﮐﻨﻨﺪه ی رﻫﺒﺮی در دﯾﮕﺮان ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺷﺨﺼﯽ در ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ .در اداﻣﻪ ۴ ،رﻓﺘﺎر ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ
ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ و راه ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻫﺎ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آﻧﻬﺎ را
در ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﺪد رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺑﯿﺎﺪ.
ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 -۱ﮔﻮش ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﮐﺎرﻣﻨﺪی را ﻓﺮض ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﺮاﻓﯿﮏ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .او ﺑﻪ
دﻓﺘﺮ رﺋﯿﺴﺶ ﻣﯽ رود و اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارد .رﺋﯿﺲ او ﺣﺘﯽ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺳﺮش
را از روی راﯾﺎﻧﻪ اش ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ« .ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺄﯾﻮس و
اﻧﺪوﻫﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد ،و دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ درﺑﺎره ی اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد
ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﭘﮋوﻫﺶ  SHRM 2015ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺶ از  ۶۰۰ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﺸﺎن داد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺪه ﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارد ﺟﺰو  ۱۰ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﺗﺮ رﺿﺎﯾﺖ
ﺷﻐﻠﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ  ۳۷درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ اذﻋﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ از اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ
ﮐﻪ از اﯾﺪه ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد »ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺸﻨﻮد« ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ  ۲۳درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ
ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺧﻮد »ﺑﺴﯿﺎر رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ« ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ
ﺳﺎده اﯾﺪه ﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد را رد ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن و ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره ی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات آﻧﻬﺎ وﻗﺖ

ﮐﺎﻓﯽ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ .ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ی اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد در
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ رﺋﯿﺴﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ اﯾﺪه ای را ﺑﻪ اﺟﺮا ﻧﮕﺬارد ،ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺶ ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ
ﻧﻈﺮاﺗﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪه و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 -۲ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن اﻧﮕﺸﺖ اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮان
ﭘﮋوﻫﺶ  BambooHR 2014ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰۰ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن داد ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ  ۵ﻧﻔﺮ
ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ رﺋﯿﺴﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺎرﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﭘﯿﺶ

ﻧﻤﯽ رﻓﺘﻪ دﯾﮕﺮان را در ﻣﻈﻦ اﺗﻬﺎم ﻗﺮار ﻣﯽ داده ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده اﺳﺖ.

درﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ آﻣﺎر ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ رﻫﺒﺮان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ

ﻋﻬﺪه ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی را از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻠﻒ
ﮐﺮدن وﻗﺖ و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻦ اﻧﮕﺸﺖ اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ او ،ﻗﺪم ﭘﯿﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و

راﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

رﻫﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﯾﺪه ی ﺑﺪی ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺮدن دﯾﮕﺮان ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ،

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮب دﯾﮕﺮان را ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ً
ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ .در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵روی  ۹۹۹ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ۴۷ ،درﺻﺪ از

آﻧﻬﺎ ﺗﺼﺎﺣﺐ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﺪه ﻫﺎی ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را ﺷﯿﻮه ای ﻏﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ.

ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺎری ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﺤﺼﻮل زﺣﻤﺎت ﮐﺲ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ

ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮﺷﺎن ﺑﺮای زﺣﻤﺎت ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای دﯾﮕﺮان ﻫﯿﭻ ارزﺷﯽ ﻗﺎﺋﻞ
ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،رﻫﺒﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪر زﺣﻤﺎت ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮب ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﻨﺪ و آن را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻗﺪرﺷﺎن
داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ی ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 -۳ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار
ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ آزادی را ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎری
ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﻣﯿﺎن اﺧﺘﯿﺎر دادن ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﺗﻨﻬﺎ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﺗﻔﺎوت ﻫﺴﺖ.
در ﮔﺰارش ﮔﺎﻟﻮپ ،ﺗﻨﻬﺎ  ۱۳درﺻﺪ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ »ﻗﻮﯾﺎً اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ«
رﺋﻴﺴﺸﺎن در ﻫﺪف ﮔﺬاری ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و  ۶۹درﺻﺪ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺬﮐﻮر اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
در اﻣﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ رﺋﯿﺲ رﻫﺒﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺶ از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد
ﻗﺮار دﻫﺪ؛ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻻزم اﺳﺖ .آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻦ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﯿﻢ

و ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ از رﻫﺒﺮی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻌﻠﯽ از ﻫﺮ زﻣﺎن
دﯾﮕﺮی آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﯿﭙﻞ اﺳﭙﺎرک ﺑﻪ رﻫﺒﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎزﺧﻮر ﺑﺪﻫﻨﺪ و
ﻋﻤﻠﮑﺮد وی را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.

 -۴ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﻧﮑﺎت ﻣﻨﻔﯽ

رﻫﺒﺮان ﺷﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎم اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ درﺑﺎره ی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺸﺎن ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺸﺎن در آﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ روی ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ

ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻬﺒﻮد داده ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﮕﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺎﻟﻮپ ﻧﺸﺎن داد  ۶۷درﺻﺪ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ »ﻗﻮﯾﺎً اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ« ﻣﺪﯾﺮﺷﺎن روی
ﻧﻘﺎط ﻗﻮﺗﺸﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﻣﺎ از ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ رﺋﯿﺴﺸﺎن

ﺗﻨﻬﺎ روی ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﺸﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۳۱درﺻﺪ از ﺧﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ.

ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﺪاوم و ﻣﻨﻈﻢ از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از اﻫﻤﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﯿﻢ آﮔﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪی در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ دﺷﻮاری روﺑﺮوﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ﺑﺎزﺧﻮر ﻣﺜﺒﺖ در ﮐﻨﺎر راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻪ او داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اﻧﮕﯿﺰه ی

ﻻزم ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

