ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻄﻠﻮب اﯾﻦ ۵
ﺳﻮال را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
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اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت را از ﺧﻮد
ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ :ﭘﯿﺮو ﺷﯿﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﻢ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﺪﯾﺮی ﺑﺎﺷﻢ؟ اﮔﺮ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺷﻤﺎ را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻣﻄﻠﻮب ﯾﺎری دﻫﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺗﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ واﻗﻌﺎ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﺷﯿﻮه
و ﺳﺒﮑﯽ ﻋﻤﺪی و ﻗﺎﺑﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ
ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ ﻋﺎدات و رﻓﺘﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻏﺮﯾﺰه و اﺳﺘﻌﺪاد ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﺳﻮال از ﺧﻮد اﺳﺖ :ﻣﻦ
ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﻪ ﭼﻪ ارزش ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎور دارم؟ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﺳﻮال اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
آﻧﭽﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ را در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺗﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﺧﻮب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮدن را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ رﻓﺘﺎر ﮐﺮدن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﻣﻌﯿﻦ و از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﻦ ﺷﺪه اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺖ؛
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ارزش ﻫﺎﯾﺘﺎن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﭘﯿﺎده
ﺳﺎزی ﻧﻤﺎﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﻨﺞ ﺳﻮال ﻣﻬﻢ را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ
ﺑﺎ ارزش ﻫﺎﯾﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬراﻧﺪ:

 -۱دوﺳﺖ دارم ﭼﻄﻮر ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ؟

آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﯾﺪ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ .دﻗﯿﻘﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﻫﻤﮑﺎراﻧﺘﺎن وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪﯾﺪ؟ ﭼﺮا آن ﻣﻮﻗﻊ؟ ﭼﻪ ﮐﺎری از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ آﻣﺪ؟ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﺮﯾﺰی ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎور دارﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدﺷﺎن رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺻﺮﻓﺎ در
ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﻗﺪم ﭘﯿﺶ ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .آﯾﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد دﯾﮕﺮان و ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﻧﺼﯿﺤﺖ و اراﺋﻪ

ﺑﺎزﺧﻮرد ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﺒﮏ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﯽ ﮔﺮی و آﻣﻮزش دﯾﮕﺮان
ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد .در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ دو ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪارد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدن ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ارزﺷﻬﺎی ﻣﺪﻧﻈﺮﺗﺎن اﺳﺖ.

 -۲ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ داﺷﺖ؟

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮی ﮐﻪ در ﻃﻮل دوران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺎن داﺷﺘﯿﺪ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ

اﺧﻼﻗﯽ و رﻓﺘﺎری وی را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎری ﺷﺎن ﻫﻤﻔﮑﺮی و
ﮐﻤﮏ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ را ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻨﻄﻮر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.

 -۳ﮐﺪام ﻣﺪﯾﺮ را ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ؟

ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺧﻮد در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ :از ﮐﺪام وﯾﮋﮔﯽ آن ﻓﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻨﻔﺮ داﺷﺘﯿﺪ؟ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﻗﺒﻼ ﺑﺎ ﻓﺮدی ﮐﺎر ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاﯾﺶ ﺧﯿﻠﯽ دﺷﻮار ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺑﺎﻋﺚ آزرده ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺪن ﺗﺎن ﻣﯽ ﺷﺪه ﯾﺎ در واﺣﺪ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎر ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ داد زن
ﻫﺎی ﮔﺎه و ﺑﯽ ﮔﺎﻫﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﺮده.

 -۴ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺣﺲ رﺿﺎﯾﺖ را در ﻣﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﺮﻓﻪ ای اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را در ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد؟ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﺐ ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﺣﺲ
رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی را در ﺷﻤﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻫﺮ اﺗﻔﺎق دﯾﮕﺮی .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ دوﺳﺖ دارﯾﺪ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺎن ﮐﻨﻨﺪ.

 -۵رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮای ﻣﻦ اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ؟

آﯾﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ؟ اﮔﺮ از ﺻﺮف ﻧﺎﻫﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﯾﺎ ﻫﻢ
ﮐﻼﺳﯽ ﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮدﯾﺪ آﻧﮕﺎه اﺣﺘﻤﺎﻻ رﻫﺒﺮی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اش روی اﻋﺘﻤﺎد
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺗﮑﯿﻪ دارد .اﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ آﻧﮕﺎه
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﻮر را ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺒﮏ ﻫﺎ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

