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  به نام خدا

  -برگرفته از مقاالت "مدرسه تجارت هاروارد" با سالم و خداقوت. تمامی مطالب اين جزوه 

“Harvard Business review”  با توجه که  و در زير هر عنوان منبع آن ذکر شده است ميباشد

اميد    ميباشد. کاربردی،ساده بودن الوه برگرديده است و عو متناسب به شرايط کاری در ايران خالصه 

  که مفيد واقع شود. 

  بخش اول : شناخت فردی
  پيتر دراکر –منبع : مديريت فردی 

پارت، داوينچی و همه افراد ش�������اخص برای داش�������تن زندگی کاری  نا ب

 .کرده اندهميشه خود را مديريت  متعالی

   .خود را تغيير ندهيد بلکه عملکرد خود را بهبود ببخشيدنکته اينست : 

  :برای تسلط بر حوزه زندگی کاری خود

  نقاط قوت خود را بيابيد -١

با مقايس���ه نتايج مورد انتظار و دس���تاورد نهايی خواهيد دانس���ت آيا گمانه 

زنی شما در مورد نقاط قوتتان درست است يا خير. می بايست بدانيد که 

  چه توانايی هايی را بايد بهبود ببخشيد که در حال حاضر ناکارآمد است. 

ماه برای فهميدن نقاط قوت کافی است به تجربه های کاری که در چند 

اخير داشتيد و باعث شده که احساس کنيد در موقعيت مطلوب و شيرينی 

از عمر کاری خود هستيد تمرکز کنيد اينها می توانند الهام بخش باشند که 

 کدام استعداد ويژه شما سبب بروز اين موفقيت شده است. 

 بايد سبک کاری خود را پيدا کنيد  -٢

کنيد بهتر به عنوان مثال ببينيد که اگر خودتان گزارشی را مطالعه  

پردازش می کنيد يا به عبارتی خواننده هستيد يا اگر کسی آن را برايتان 
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بهتر متوجه  و پيرامون آن با همکار خود صحبت کنيد  توصيف کند

  !به عبارتی شنونده هستيد و با شنيدن می توانيد بهتر تحليل کنيد ،ميشويد

مواردی از اين  آيا به تنهايی بهتر کار می کنيد يا در تعامل با ديگران

   دست را در سبک کاری خود بيابيد.

 اصول و ارزش های من چه هستند -٣

مسئوليت هايی که برای داشتن يک زندگی ارزشمند کاری بايد به عهده  

  ميتوانيد از آزمون آينه کمک بگيريد.بگيرم کدامند. 

  آزمون آينه:

  چه شخصيتی را در محيط کار می خواهيد ببينيد که مطلوب شماستصبح 

 يدچگونه می توان تانبا توجه به نقاط قوت، روش عملکرد و ارزش هاي

نتايج کار ش���ما می بايس���ت مفهوم و آش���کار باش���د و حس  ؟ يدموثر باش���

  در عين حال که امکان ارزيابی دارد.  ،تفاوت را ايجاد کند

**** 

م��اهي��ت ک��اره��ا بر مبن��ای تجرب��ه و دانش و امروزه ب��ا توج��ه ب��ه اينک��ه 

س��ت ديگر زمان بازنش��س��تگی مثل قديم معنا ندارد و خيلی ها اتخص��ص 

به يک کسب و کار شخصی  ،زمان رسمی کار دولتیسپری شدن بعد از 

  .روی می آورند

تراژدی هايی در زندگی افراد وجود دارد که ش��ايد  گاها به اض��افه اينکه 

دس����تاويزی باش����د برای اينکه  بتواندکس����ب و کار دوم  مثلثانويه  يقعال

  و احساس فقدان را پوشش دهد. همه چيز را دگرگون کند
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با توجه به اينکه کارکنان دانش محور هستند که سازمان را زنده نگه می 

 ايجاد انقالبی در امور انسانهاست.  ،لزوم مديريت خويشتن لذا دارند

***  

انگش���ت ش���ماری از هنرمندان بزرگ يا  مس���ئله اين هس���ت که فقط تعداد

دانش��مندان و ورزش��کاران بزرگ هس��تند که به تنهايی کار می کنند و به 

نتيجه می رس����ند بس����ياری از افراد زمانی اثربخش هس����تند که با ديگران 

ند. برای مديريت کردن خود پذيرفتن مس�������ئوليت روابط لذا  کار می کن

  :درک شودالزامی است به اين معنا که 

  فردی منحصر به فرد است هر  

 نقاط قوت خودش را دارد  

  به سبک خود کار می کند  

ملکرد و ارزش سEEEEEEEبک ع ،بنابراين برای اثربخش بودن بايد نقاط قوت

  بشناسيد.  های همکارانتان را 

در بنابراين برای اينکه افراد بهترين عملکرد را داش�ته باش�ند می بايس�ت 

تمام افرادی که درگير آن فعاليت  ميش������وندفعاليت هايی که به هم مربوط 

  .ها هستند در جريان کار هم قرار بگيرند

***  

که افراد راجع به نقاط قوت تيمی که می خواهند با آن  اس����ت چقدر خوب

ند که من چه  کار کنند و نحوه عملکرد و ارزش های ش�������خص بپرس�������

قاط قوت، نحوه عملکرد، ارزش ها و س�������هم  يد درباره ن چيزهايی را با
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با اين س������ت و چه بس������ا اهادی تو بدانم چون در واقع روش مفيدی پيش������ن

کار  اساساز طرفی چرا زودتر به من نگفتی. که مواجه بشوند برخورد 

کارکنان اعتماد لزوما به اين معنا نيست که از .ر اعتماد استب سازمان ها

و س��بک کاری که يکديگر را  بلکه به اين معناس��تهم خوش��ش��ان بيايد از

 می فهمند. همديگر را 

( ميتوانيد تا حدود  اشدبه صورت روشن و خاص ب می بايستهدف کاری 

 ،لذا بايد  اوال جذاب باشد و در دسترس ماه بعد را برنامه ريزی کنيد).  ١٨

نتايج آشکار و قابل  اينکه سوم ،دوم اينکه معقول و به دور از بلند پروازی

چطور آغاز کنيد و  –ارزيابی داشته باشد. سپس ميدانيد چه بايد بکنيد 

 .چطور زمان بندی کنيد

 تعيين هدف به روشی ساده

 .در هر حوزه از زندگی چه ميخواهيد •
 .هدف را بنويسيد و قابل اندازه گيری کنيد •
 .ضرب االجل تعيين کنيد •
 .موانع ممکن را مشخص کنيد وبنويسيد •
 .مهارت مورد نياز برای به دست آوردن هدف را مشخص کنيد •
 .افرادی که ميتوانند به شما کمک کنند مشخص کنيد •
 داشته باشيد. بازگشت از آيندهسناريوی  •

 
  بخش دوم : تفويض اختيار

  ويليام اونكن و دونالد واس  -منبع: زمان مديريت 

می   مجموعههر نيروی کاری با مجموعه ای سر و کار دارد که اين 

بعد از کار او  یمقطعی قبل از کار او باشند يا به مقطع مربوط بهتوانند 

سطح اختيار عمل کامال بسياری از جاها به دليل اينکه در مربوط شوند و 
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چه بسا وقت زيادی از نيروها برای شفاف سازی گرفته  شفاف نيست

  :سطح موجود است ۵شود. در سطوح اجرايی مي

کار چيزی گفته نمی ش�������ود و آنها هم کاری نمی کنند.  اول: به نيروی 

   حتما بايد جويا شوند که چه کاری را بايد انجام دهند.نيروی کاردوم: 

در واقع راه حلی را پيشنهاد می دهند و يا دهند ميسوم: کاری را پيشنهاد 

  آن را اجرا می کنند. های ديگرسپس با هماهنگی نيرو

انجام می دهند در واقع دست به عمل می زنند چهارم: فعاليت مستقلی را 

   .اما بدون درنگ مسئول واحد را در جريان می گذارند

را با روندی منظم در  مديرپنجم: فعاليت مس�������تقلی را انجام می دهند و  

  جريان امور قرار می دهند. 

حتما از س�������طح يک و دو برای تعامل کاری و تفويض اختيار موثر می 

د و س��طح س��ه و چهار و پنج مش��خص و بر س��ر آن بايس��ت جلوگيری ش��و

زمان نگذاريد  ،دقيقه برای بحث درباره مش���کل ١۵بيش از  .توافق ش���ود

با اين  .و بر سر زمان و مکان مراجعه بعدی و گزارش بعدی توافق کنيد

کار وقت زيادی از نيروهايی که کار آنها به ص���ورت س���لس���له مراتبی به 

  .د هم مربوط است صرفه جويی می شو

***  

ممکن  کهکارکنان می بايس����ت مهارت های حل مس����ئله را پرورش دهند 

اما در بلندمدت باعث ص���رفه جويی زمان  ،اس���ت در ابتدا زمان بر باش���د

شود شند  .می  نيروهای کاری بايد بدانند و از جانب رئيس خود مطمئن با
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که اش��تباه کردن مش��کلی ايجاد نخواهد کرد و اعتماد می بايس��ت گس��ترش 

  بيابد. 

  

  تاثير انعطاف پذيری چيست؟  بخش سوم:
  دايان كوتو  -منبع : تاثير انعطاف پذيري چيست؟ 

چرا بعض��ی از افراد و ش��رکتها زير بار فش��ار خم می ش��وند و چه چيزی 

باعث می ش������ود که بعض������ی ديگر ابتدا خم ش������وند و در نهايت به جای 

  اولشان برگردند؟ 

  :افراد انعطاف پذير سه خصيصه ی شخصيتی دارند

 اينکه با خونسردی واقعيت های سخت را می پذيرند اول.   

  دوم مقصودی را در زمانهای دشوار درک می کنند و باور عميقی

  دارند .به ارزشمند بودن زندگی 

 فی البداهه  .س�������وم قابليت بی نظيری در نبوغ و بداهه کاری دارند

برآيد انجام می در راس����تای حل مس����اله هر کاری که از دس����تش����ان 

  دهند.

روانش��ناس اتريش��ی ويکتور  "انس��ان در جس��تجوی معنا"با نام  یدر کتاب 

تنها  .ه بودزندانی ش�������د جنگ زماندر  در اردوگاه کار اجباریل فرانک

چيزی که باعث ش���د او در آن ش���رايط ادامه بدهد و زنده بماند جس���تجوی 

او خود را بع��د از جن��گ در ح��ال ارائ��ه  .معن��ايی در زن��دگی خود بود

کرد و همين س��خنرانی درباره روانش��ناس��ی اردوگاه کار اجباری تص��ور 

تجربه او باعث ش��د که کتاب انس��ان در جس��تجوی معنا و اينکه با داش��تن 
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در  و در کتابا .را بنويس�������د هر چرايی از پس چگونگی برخواهيد آمد

که در آن اردوگاه  اس���ت جالب وتوض���يح می دهد  مورد پذيرفتن واقعيت

کار اجباری افرادی دوام می آوردند و ادامه می دادند که هدفی در بيرون 

مثال يک نفر می گفت مادرم منتظر من هس����ت و  ،از آن اردوگاه داش����تند

از يک تکنيک  آنهام چش����م به راه من هس����تند و يديگری می گفت بچه ها

نی سعی می کردند يع ،ديگر به اسم تکنيک سپر پالستيکی استفاده کردند

  .با شوخ طبعی شرايط را تلطيف کنند

پذيرفتن  که اين  پذيرفتن واقعيت اين اس��������ت  لب در  جا يک نکته خيلی 

از يک نفر پرسيدند چه  .واقعيت می بايست به نوعی ممکن بدبينانه باشد

کس�������ی در اردوگاه دوام نياورد و او پاس�������خ داد افراد خوش بين و اينها 

ی کردند مثال در کريس��مس آزاد می ش��وند يا عيد کس��انی بودند که فکر م

شوند و اينها هر چه  شکرگزاری آزاد می  شوند يا بعد عيد  پاک آزاد می 

منتظر ش��دند اتفاق نيفتاد بنابراين در فاص��له بين مس��يرهايی که انس��ان در 

ولی معموال افرادی که د يدرس���ت اس���ت که بايد خوش بين باش���پيش دارد 

و يا ش��رکت هايی که  بينانه به کل مس��ير مينگرندو حتی بد محافظه کارند

خيلی جدی سعی می کنند خودشان  و خيلی خوش بينانه برخورد نمی کنند

  .را مجهز کنند دوام بيشتری می آورند

مهارت ديگری که حائز اهميت اس�����ت مهارت نبوغ و ابتکار اس�����ت که  

انس��ان ش��ناس فرانس��وی آقای اس��تراس اين مهارت را بريکوالژ نام نهاده 

بريکوالژ کنار هم گذاش�������تن و س�������ر هم بندی کردن قطعات و مفاهيمی 
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نامرتبط يا حتی از کار افتاده برای خلق چيزی جديد می باش�����د. کس�����انی 

 آنها ،که ديگران گيج و مبهوت هس���تند زمانیژ دارند که توانايی بريکوال

و برای مديريت موض����وع در ذهن  احتماالت را بررس����ی می کنند دارند

 خود برنامه ريزی ميکنند.

  انرژی -بخش چهارم
  توني شوارتز و كاترين مك كارتي  -تان را مديريت كنيد، نه زمانتان را  منبع : انرژی

  مراجعه کنيد). ١جهت دريافت اطالعات و ارزيابی سطح انرژی خود به پيوست شماره  ( 

  انرژی از چهار منبع در وجود انسان سرچشمه می گيرد : 

  .روح و بدن ، احساسات، ذهن

ايجاد وقفه های کوتاه و منظم برای مديريت انرژی، يکی از اقدامات مهم 

 ١٢٠تا  ٩٠ه دوره های ريتم های اولتراديان ب .در روز کاری اس�������ت

دقيقه ای مربوط می ش����ود که در طی آن بدن ما از اوج انرژی به حداقل 

احساس گرسنگی يا اختالل تمرکز  ،ممکن است بيقرار شده .آن می رسد

برای افزايش کارايی فرد  .می بايس���ت به اين نش���انه ها توجه کنيم و کنيم

دقيقه بر يک کار مش�������خص به طور کامل تمرکز کند  ١٢٠تا  ٩٠بايد 

 .س�����پس اس�����تراحتی کوتاه کرده و تمرکز کامل را وقف فعاليت بعدی کند

  اين را اولتراديان با حداکثر سرعت می ناميم. 

  مديريت حجم کاری -مپنجبخش  
  ول ادوارد هالو -مدارهايي با اضافه بار منبع : 

  مراجعه کنيد). ٢قص توجه به پيوست شماره نجهت دريافت اطالعات و ارزيابی خصيصه  (

ADT: Attention Deficit Disorder 
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از مغزی که بيش ازظرفيت خودش درگير اس��ت  ،خص��يص��ه نقص توجه

از  عاليمی مانند حواس پرتی ، آش��فتگی درونی و بی حوص��لگی می آيد.

در تعيين اولويتها و مديريت  اش������کال ايجادکه  ل خبر می دهدکاين مش������

اين وض����عيت کارکنان با اس����تعداد را به فردی عجول و کم  د.کنزمان مي

  کار تبديل ميکند و به سرعت در حال فراگير شدن است.

وقتی هر چهار تا شش ساعت يک بار "لحظه انسانی" را تعريف کنيد به 

از محل کار قبل از خروج ضمنا مهم است که  مغزتان نيرو می دهيد.

   تايی از کارهای فردا را تعريف کنيد. ۵فهرستی ماکزيمم 

  

  نه ايميلها شروع کنيد و وظيفه اصلیانجام با  را صبح

 

ميگويد مدرکی که به دس��ت ش��ما ميرس��د يا رس��يدگی کنيد يا  قانون اوهيو 
يا دور بريزيد. اگر اجازه رش�������د به آن دهيد همه چيز را می  و بايگانی
  پوشاند.
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  زندگی پربارتر –مديريت بهتر بخش ششم : 
  استوارت فريدمن  -رهبر بهتري باشيد، زندگي غني تري داشته باشيد منبع : 
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  اصالحات خالقانه کاری –بخش هفتم 
  سوامنترا قوشال و هايكه بروش  -شغلتان را اصالح كنيد منبع : 

  

  جهت اصالحات کاری به طور خالقانه :

 اطالع از چشم انداز دانشگاه زنجان است کليه کارکنان الزم •
 داشته باشند.

راه حل های  –شرح و اندازه گيری موفقيت  –تعيين اولويت  •
 نيز حايز اهميت است.برای موارد چالش برانگيز جايگزين

 
 در اين زمينه وجود دارد:دو سوال مهم 

 من در چه کاری خوب هستم •

 چه چيزی مهم است؟ •

  رهبری خودهشتم:  بخش
  روبرت كويين  -منبع : لحظات سرافرازي 

تقريبا همه برنامه های آموزشی باور دارند که بايد به مطالعه افراد موفق 

ما رهبران و کس�������انی که دارای  الگوبرداریپرداخت و از آنها  کرد. ا

بر اس��اس ارزش ها و توانايی  ،خالقيت در کارش��ان هس��تند به جای تقليد

حالت اس����اس����ی رهبری های خودش����ان برنامه ريزی می کنند که اين را 

گوييم. جالب اين هس�����ت که افراد معموال در حالت عادی که به س�����ر می 

برای مقابله با بحران تمايل دارند که در منطقه آس�����ايش خودش�����ان  ،برند

يماتشان را هدايت کند باقی بمانند و اجازه بدهند که شرايط رفتار و تصم

و ممکن است فقط بر مبنای عقل پيش بروند و مالحظات اخالقی را کنار 

بگذارند و بقيه هم از اين ليدرها تبعيت می کنند و دس���توراتش���ان را عمل 

هد بود و در واقع يک مديريت فوق  ند ولی اين نتيجه بخش نخوا می کن
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ت آس���ايش محور به س���مت پس بنابراين بايد از حال .العاده ای نخواهد بود

به جای اينکه محيط بيرونی ش������ما را ميگويد نتيجه مدار رفت. نکته دوم 

بايد عزت نفس و اعتماد به نفس را باال برد و ارزش�������های  ،هدايت کند

  اساسی خودتان را روشن کنيد و بر مبنای آنها تصميم بگيريد. 

يجی را که آيا نتيجه مدار هس�������تم؟ و نتا -١بنابراين چهار پرس�������ش مهم: 

آيا تصميمات من بر  -٢قرار است بدست بياورم به تفصيل بيان کرده ام؟ 

مبنای هدايت درونی و ارزشهايم است يا انتظارات ديگران آن را هدايت 

آيا جمع گرا هس�تم و نيازهای س�ازمان را بر نيازهای خودم   -٣می کند؟ 

تغيير را آي��ا عالئمی ک��ه  ؟آي��ا تغيير پ��ذير هس�������تم -۴ترجيح می دهم؟ 

  ضروری می داند متوجه هستم؟ 

جمع گرايی باعث می ش�������ود که افراد با اعتماد و احترام از ما قدردانی 

ص�������ميمانه تر افزايش پيدا کند.   همبس�������تگی و روابط ،يکدلی وبکنند 

تغييرات ناگهانی ممکن اس�������ت حالت دفاع يا انکار را به وجود بياورند 

اعتماد داريم تطبيق آس����ان تر ولی در حالتی که نس����بت به محيط خارجی 

   اتفاق می افتد.
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  فرد درون آينه –خش نهم ب

  رابرت كايالن   از فرد درون آينه چه بپرسيم؟منبع : 

اگر  .اس������ت که کارکنان چش������م انداز را ببينند و اولويت ها را بدانندمهم 

 اس��ت.اولويت داش��ته باش��د يعنی اينکه س��ردرگم  ١۵س��ازمانی يک دفعه 

تعداد مش����خص����ی هس����تند  ،جهت مديريت موثر اولويت هاطبق تحقيقات 

اينکه معموال مديران می ايس�������تند تا نکته ديگر  مثال بين س�������ه تا پنج تا.

پايان س�������ال بدهند چرا که فکر می کنند ممکن اس�������ت درا بازخوردها ر

ممکن است  . البتهاحساس ناخوشايندی بين آنها و کارکنانشان اتفاق بيفتد

ترفيع ها و ارزش�����يابی ها  ی کهدر طول س�����ال محبوب باش�����ند ولی موقع

بنابراين پيشنهاد می شود  ،مشخص می شود به شدت منفور خواهند بود

نه  کهطی زمان به کارکنانش�������ان بازخورد بدهند که مديران کم کم و در 

بلکه تالش بيش��تری خواهند کرد و اين را تنها آنها خوش��حال خواهند بود 

  . کردنخواهند  تلقی شخصی

ديگر اينکه هر چه مديران قوی تر می شوند و باالتر می روند کمتر می 

بگيرن��د ولی می توانن��د از  ب��ازخوردتوانن��د از رؤس��������ا و م��ديران ديگر 

بنابراين  .بگيرند بازخوردکارکنانی که هر روزبا ايش�������ان کار می کنند 

از کارکنانش را تربيت کند که  گروهیبسيار مهم است که هر مدير يک 

هر چه قدر اين مديران در کار خودش����ان  ،به او بازخورد س����ازنده بدهند

تند هيچ کدام از کارکنان باالتر می روند و زمانی که در حال اش���تباه هس���

با اينکه مس��تقيم می دانند و در جريان هس��تند تالش��ی نمی کنند که اطالع 
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می توانند به ش��ما حقيقت ترس��ناک را  گروه مذکوررس��انی کنند بنابراين 

   .بدانيدچيزی که شنيدنش برای شما مشکل باشد ولی بايد  ،بگويند

د منابع اطالعاتی خوبی موضوع اين است که در واقع کارمندان می توانن

در مورد مشکالت باشند زمانی که از عکس العمل مدير هراسان نباشند. 

يکی از بخش های فرآيند بلوغ رهبری اين اس�������ت که ياد بگيريد که چه 

چيزهايی در شما فشار و اضطراب ايجاد می کند و با توجه به گذشته در 

تارتان را طوری يد و رف باش������� گاه  ها خودآ که  اين موقعيت  يد  تنظيم کن

مطمئن باشيد با ارزشهای اساسی شما سازگار است. هر کس يک سبک 

کاری دارد که بايد با ش��خص��يت و مهارت های ويژه او س��ازگار باش��د و 

در واقع برای رش����د يک س����ازمان هم اختالف نظر برای تص����ميم گيری 

  اثربخش ضروری است. 

  عملکرد برتر–بخش دهم 
   دنيل گلمن، ريچارد بويانزيس و آني مك كي -رهبري اوليه  منبع : 

رابط��ه بی چون و چرايی بين بلوغ ع��اطفی م��ديران يعنی توان��ايی ه��ايی 

وجود  اهدافو عملکرد مالی آنها برای تحقق همدلی  ،مانند خودآگاهی 

تحقيقات نش������ان می دهد که س������طوح باالی هوش عاطفی جّوی را  .دارد

ايجاد می کند که در آن اعتماد، ريس�������ک پذيری س�������الم، يادگيری و به 

اش���تراک گذاش���تن اطالعات پرورش داده می ش���ود در حالی که س���طوح 

پ��ايين هوش ع��اطفی جّوی مملو از ترس و تش�������ويش را ايج��اد می کن��د. 

اه مدت بهره وری ايجاد کنند اما ممکن اس�����ت کارمندان مش�����وش در کوت

خواهد ادامه اين در طوالنی مدت   .  داشت ن
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به ش�������ما ش�������ما را  تاثير عاطفی تعداد کمی از افراد جرات می کنند که

بگويند. خودتان بايد آن را کش���ف بکنيد و ببينيد که می خواهيد چه کس���ی 

اگر در بهترين  ،در موقعيت ش���ما ش���خص���یيعنی در تص���ورتان  .باش���يد

تش باش������د چه ش������خص������يتی دارد و االن چه ش������خص������يتی هس������تيد. حال

درجه از همکاران و افرادی که با ايش�������ان کار می  ٣۶٠بازخوردهای 

جايی کنيد می تواند نقاط قوت و ضعف شما را بگويد و اينکه چگونه از 

چطور قرار اينکه برس���يد و جايی که ميخواهيد قرار اس���ت به  که هس���تيد

مستلزم تمرين می باشد و در نهايت  البتهاست اين تغيير را ايجاد کنيد که 

  اينکه چه کسی می تواند به شما در اين زمينه کمک کند. 

جانش���ين پروری حائز اهميت اس���ت چون به نوعی می نکته ديگر اينکه، 

گوئي�د ک�ه ب�ه تفويض اختي�ار اعتق�اد داري�د. از طرفی کم�ک می کن�د ک�ه 

ريد. از دس��ت دادن نيروهای با ابا اس��تعداد ويژه را به رقبا نس��پنانی کارک

ارزش فقط به اين دليل که آنها را با اش���تياق بيش���تری به چالش نکش���يديد 

اتفاق می افتد؟ با تفويض يک سری  جانشين پروریچطور  ضرر است.

  . گروههای مستعدوظايف و آموزش های حرفه ای به 

برای مثال وقتی س����ه غريبه برای ات اس����ت. نکته ديگر در مورد ارتباط

خلق  ،رساترين آنها از نظر احساسی ،يکی دو دقيقه روبروی هم بنشينند

و خوی خودش را به دو نفر ديگر انتقال می دهد بدون اينکه حتی کلمه 

  ای بين آنها رد و بدل شود. 
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يعنی اينکه يا اجازه نمی  اس�������ت. مديريت خود، توانايی کنترل عواطف

روز را تص�������احب بکند يا اينکه اين را آن دهم خلق و خوی بد موقعيت 

يا اينکه داليل منطقی آن را توض����يح  وبرای بعد از دفتر کارداش����ته نگه 

از کجا نش�������أت می گيرد و برای چه بدخلقی ديگران بدانند اين  داده که

  مدتی ادامه دارد. 

آگاهی اجتماعی اس����ت که ش����امل همدلی می نکته ديگردر مديريت خود، 

نش���ان می دهند که چقدر برای ديگران اهميت قائل هس���تند و  .افرادباش���د

مش��تاقانه می خواهند بدانند که چگونه کلمات و اعمالش��ان بر احس��اس��ات 

و اگر که اين تاثير منفی بود س�������عی می کنند که  ديگران تاثير می گذارد

  آن را تغيير بدهند. 

متقاعد کننده، نابود  توانايی ارتباط ص�������ريح ودر واقع  بطمديريت روا

. رهبران از با افراد اس�ت ايجاد پيوس�تگی قوی ش�خص�یا وکردن تض�اده

اين مهارت اس���تفاده می کنند تا با ش���وخ طبعی و مهربانی اش���تياقش���ان را 

  گسترش بدهند و اختالفات را حل کنند. 

جای اينکه اميدوار و واقع بنابراين رهبران ناهنجار آنهايی هس����تند که به 

گرا باش���ند و اوض���اع را درس���ت بکنند با خلق و خو و رفتار نااميد کننده 

   .همه چيز را خراب می کنند

هوش عاطفی برای هر يک از کارکنان امری مهم می باش�����د برای ارتقا 

از طريق خودآگاهی خلق و خوی خودش را  دمی توانهر ش�����خص اينکه 



18 

 

بررس�������ی کند و آن را تغيير دهد و با مديريت خودش کارهايی را انجام 

  رتقاء دهد. نيزادهد که خلق و خوی اطرافيان را 

 ش������کس������تن عادات قديمی و تغيير را چطوری ايجاد کنيم؟ نياز به تمرين

  .تکرار کنيم روز  ۴٠تا  ٢١بين بايد رفتارهای جديد را  .دارد

  خود را چگونه ارزيابی کنيم؟ اکنون 

بايد به دو س����وال پاس����خ دهيم اينکه چطور مطمئن ش����ويم در يک ش����غلی 

راضی هستيم؟ زمانی که آن شغل فرصتی برای يادگيری، رشد و ترقی 

و همکاری با ديگران و ش����ناخته ش����دن در غالب فردی موفق به ما بدهد 

مان با همسر  راضی خواهيم بود و دوم اينکه چطور مطمئن شويم رابطه

در خلق و خانواده مان با دوام اس���ت؟ جالب اس���ت بدانيد که آن چيزی که 

رابطه فاميلی و خانوادگی  و تاثيرگذار اس���ت زندگیو فض���ای کاری نيز 

  .گذاشته ميشودکمتر از همه روی آن وقت گاها چيزی که  ،است

  ارزيابی زندگی خود –بخش يازدهم 
  كليتون كريستنسن  -ارزيابي مي كنيد؟ زندگي خود را چگونه منبع : 

آقای فردريک هرزبرگ می گويد که قدرتمندترين مشوق در زندگی پول 

نيس����ت بلکه فرص����ت يادگيری، رش����د و ترقی در فعاليت ها، مش����ارکت 

ولی مهم اس����ت که بدانيد چه هدفی  ،داش����تن و ش����ناخته ش����دن می باش����د

هدف منجر نمی يک حرفه به يک مطلوب ش���ماس���ت و آن را دنبال کنيد. 

به عنوان مثال ش��ما می توانيد حرفه خيلی خوبی داش��ته باش��يد ولی  .ش��ود

مهم اس��ت که تص��ميم بگيريد در ارتباط با  .زندگی بی هدفی داش��ته باش��يد
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 خود چه برنامه ای داريد؟ انرژی و اس��تعداد ش��خص��ی  ،تخص��يص زمان

  .می شوداين استراتژی زندگی شما 

زهايی اختص�������اص می دهند که لزوما آن ها افراد منابع کمتری را به چي

شقانه با  چيست؟و آن  ميکنندرا مهمترين خطاب  رابطه ی صميمی و عا

  خانواده که قديمی ترين منبع خرسندی و رضايت است. 

انرژی مثبتی به محيط کار ميدهند. اينها افراد متواض���ع نکته ديگر اينکه 

را افرادی می دانيم ک��ه عزت نفس ب��االيی دارن��د و درب��اره خودش��������ان 

احساس خوبی دارند بنابراين متواضع بودن باعث می شود که کسانی که 

در اطراف ش��ما هس��تند نيز درباره خودش��ان احس��اس خوبی داش��ته باش��ند 

بنابراين  ،شما درباره خودتان احساس خيلی خوبی داشته باشيد خودهم و

آميز و متکبرانه می تواند نش�������انی از کمبود عزت نفس يا  رفتار توهين

 آوردکه شخص ديگری را پايين است اعتماد به نفس باشد که نياز به اين 

  تا احساس خوبی ايجاد شود. 

با آن زندگی تان ارزيابی بايد درباره معياری که خود ش���ما فکر می کنيد 

خود زندگی موفقی از نظر  تاعزمتان را جزم کنيد فکر کنيد و می ش����ود 

   داشته باشيد.
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