هنر مذیریت
مذیریت دس کالم سبدُ افضٍدى ثش کبسایی پشسٌل دس همبیسِ ثب صهبًی است کِ ضوب حضَس ًذاسیذ .تحمك ایي اهش هستلضم ثشًبهِسیضی،
سبصهبًذّیّ ،ذایت ٍ ًظبست صحیح اص سَی ضوبست ٍ تَفیك دس فشایٌذ هزکَس هوکي ًیست هگش ثب آگبّی اص ّذف ،ضنٌبتت اثنضاس
ثبلمَُ ،تؼییي کبستیّب ٍ اسائِ تذاثیش الصم جْت فشاّن آٍسدى آى کبستیّب.
گبم ًخست ایي است کِ کطف کٌیذ ثِ کذاهیي همصذ سّسپبس ضَیذ یب چِ اهشی سا ثِ اًجنبم ثشسنبًیذ .چٌبً نِ ثنب گشٍّنی هَاجنِ
ّستیذ کِ ّوِ ثب ّن دس یک جْت دس حشکتٌذ ّشگض تالش ًکٌیذ ثالفبصلِ سذ ساّطبى ضَیذ .اگش ثِ ضوب تبکیذ ثش ثبصدّی ضنؼیف
ایي گشٍُ ضذُ ثبضذ ،هسئَلیت ضوب ثْجَد ایي ثبصدُ تَاّذ ثَد ٍ اگش گالیِّبیی دسثبسُ کیفیت پبئیي یب تذهبتسسبًی ًبسسب دسیبفنت
کشدُ ثبضیذ آًگبُ ٍظیفِ ضوب ًطبًِ گشفتي دلیك ایي هؼضالت تَاّذ ثَدّ .ویي کِ ّذف سا یبفتینذ آًگنبُ آى سا ثنب گنشٍُ دس هینبى
ثگزاسیذ ٍ چِ ث ْتش کِ دس یک هاللبت کَتبُ ٍ دس صجح اٍلیي سٍص کبستبى ایي اتفبق ثیبفتذ؛ ّوِ کبسکٌبى سا یک جب گشدّن آٍسیذ ،ثنِ
یک هؼشفی کَتبُ اص تَدتبى ثسٌذُ کٌیذٍ ،اضح است ّوِ آًْب ضوب سا ثِ ػٌَاى یک سشپشست هیضٌبسٌذ ،پس ًیبص ثِ تبطش ًطنبى
کشدى آى ًخَاّذ ثَد .اص ػلت حضَستبى ثشایطبى ثگَئیذ هثال ایٌکِ« :هذیش پیطیي استمبء پیذا کشدُ» یب «ثِ دلیل ثسط گشٍُ ،ضنشکت
الصم دیذُ تب آى سا ثِ ثخصّبی کَچکتش ثب هذیشاى هستمل تمسین ًوبیذ ».
اکٌَى صهبى هطشح ًوَدى ّذف است (ثِ تبطش داضتِ ثبضیذ هیتَاًیذ ثؼذّب ایي ّذف سا تغییش دّیذ اهب ثِ ّش حبل اطالع کبسکٌنبى
اص ثشًبهِ ضوب ضشٍسی است) هثال هیگَئیذ «:اص آى جب کِ گشٍُ ضوب کبس هْوی دس تطکیالت ثشػْذُ داسد ،لصذ هي ایي اسنت کنِ اص
سًٍذ کبسی ضوب آگبُ ضَم ٍ ّش آً ِ دس تَاى داسم صشف کوک ثِ اداهِ ساُ ضوب ًوبین» یب «الجتِ کِ ًنش ثنبصدُ ایني گنشٍُ هٌبسنت
است اهب لصذ داسین ایي ثبصدُ سا تب حذی افضایص دّین کِ هبیِ افتخبس تطکیالت گشدد».
دس تبتوِ جلسِ تبکیذ کٌیذ کِ ضخصب ثب تکتک کبسکٌبى ثِ هٌظَس گفتگَ دسثبسُ ثشًبهِّنب ثنب طنشح جضئینبت ،گنشفتي اطالػنبت ٍ
پبسخگَیی ثِ سَاالت آًْب هاللبتّبیی تَاّیذ داضت.
کارمنذانتان را بشناسیذ
چٌبً ِ پیص اص تصذی هذیشیت ،یک دٍسُ کبسی سا دس ضشکت سپشی کشدُ ثبضیذ ثؼیذ ًیست کبسهٌذاًی کِ ایٌک هذیشیت ثش آًْب سا
پزیشفتِ ایذ ،ثطٌبسیذ .دس غیش ایٌصَست اص تبسج ضشکت ثشای هذیشیت ایي گشٍُ ثِ استخذام دسآهذُایذ .ثب ایي لذم آغبص کٌیذ کِ آًْنب
سا فشد ثِ فشد ثطٌبسیذ .حتی اگش چٌذیي سبل ثب آًْب کبس کشدُ ثبضیذ ثبص ّن کست ضٌبتت ثیطتش اسصضوٌذ تَاّذ ثَد .ضوب دس همبم
ینننک هنننذیش اص آًْنننب چیضّنننبیی هنننیآهَصینننذ کنننِ ّشگنننض ثنننِ ػٌنننَاى ینننک ّوکنننبس اص آًْنننب آگنننبُ ًونننیضنننَیذ.
کبسهٌذاى ضوب گشاًجْبتشیي هٌبثغ ٍ ًیض دضَاستشیي افشاد ثشای ساّجشی ضذى ثِ ضوبس هیسًٍذ .دس ػیي حبل اسضب کٌٌذُتشیي اهَس اگنش
ثِ ًحَ احسي ثش آى فبئك آییذ ّویي ًَع هذیشیت است .اص آى جْت کِ ایي ًخستیي هَلؼیت هذیشیتی ثشای ضوبست ،گشٍّنی کنِ
تحت ساّجشی ضوب لشاس هیگیشًذ ًیض احتوبال چٌذاى گستشدُ ًیست کِ ًتَاًیذ اتتصبصب ثب ّش یک اص افشاد هاللبت داضتِ ثبضیذ.
مالقاتهایی ترتیب دهیذ
هحل هاللبت ثستِ ثِ ضشکتًَ ،ع فؼبلیت ٍ تشجیح تَد ضوب هیتَاًذ دس دفتش کبس ضنوب ،اتنبق کٌفنشاًس ینب کنبفیضنبح آى سنَی
تیبثبى ثبضذً .کتِ حبئض اّویت ایي است کِ فضب ثِ گًَِای آسام ثبضذ کِ کبسهٌذاى آصاداًِ لنبدس ثنِ سنخي گفنتي ثبضنٌذّ ٍ .نش دٍ

طشف ثِ سَْلت صذای یکذیگش سا ثطًٌَذ .ایي گًَِ هاللبت ّب هؼوَال اص سٍی ثشًبهِ لجلی است ٍلی دس صَست ضشٍست ٌّگنبم ثنشٍص
هطکل ًیض اًجبم هیضَد.
موضوع صحبت
طی هاللبت سِ هَضَع صیش سا دس ًظش داضتِ ثبضیذ :
کبسهٌذ سا اص لحبظ فشدی ثطٌبسیذ
دسثبسُ ضیَُ ّوبٌّگ ضذًص ثب ثشًبهِتبى تَضیح دّیذ
ثِ سَاالتص پبسخ دّیذ
ویژگیهای شخصی هر فرد را بشناسیذ
ایٌکِ چِ چیضی دس آًْب ًکتِ هتوبیض است؟ دس کبسضبى ثِ چِ ًکتِای ػاللوٌذًذ؟ یب ػاللوٌذ ًیستٌذ؟ اّذاف حشفنِای ثلٌذهنذت ٍ
کَتبُ هذت ّش یک چِ هی ثبضذ؟ توبیل ثنِ هالحظنِ چنِ تغییشاتنی دس کبسضنبى داسًنذ؟ اص چنِ تغییشاتنی جلنَگیشی هنیًوبیٌنذ؟
اطویٌننبى حبصننل کٌیننذ کننِ ضننوب ثننِ ّننش آً ننِ هننیگَئیننذ تَجننِ ًوبیننذ ٍلننی ّننش آى چننِ هننیتَاٌّننذ لضٍهننب سٍی ًوننیدّننذ.
پس اص آگبّی اص ٍیژگیّبی هَسد ًظش ،ثشایطبى اص ایٌکِ چگًَِ ثب ثشًبهِ ّبی ضنوب ّوبٌّنگ ٍ سنبصگبس ضنًَذ صنحجت ًوبئینذ .اگنش
تصویوی ثش ایجبد تغییش اتخبر ًکشدُایذ ثِ آًْب ثگَئیذ .اگش لشاس است آًْب سا ثِ کبس دیگشی ثگوبسیذ ،حتونب ثنب رکنش دلینل دس جشینبى
لشاسضبى دّیذ .سشاًجبم ثِ توبهی سَاالت کبسهٌذاى پبسخ دّیذ .تَة است اگش ًویداًیذ ثگَئینذ ًونیداًنن ،اگنش لنبدس ثنِ کنبسی
ًیستیذ ثگَئیذ ًوی تَاًن .تب حذ اهکبى صشیح ٍ صبدق ثبضیذ .ثب ایي ضیَُ ،استجبطی هجتٌی ثش اػتوبد سا پبینِگنزاسی هنیًوبئینذ کنِ
ثیّیچ تشدیذ ثِ تسْیل جشیبى کبسی دس آیٌذُ کوک تَاّذ کشد.
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