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 افتراق منابع

سازماني به جاي تالش در تصاحب، مالكيت يا انحصـار منـابع انسـاني، فضـا، تجهيـزات،      ها يا واحدهاي درون  سازمان
انـد و   توانند با اشتراك منابع بين خود به توانمندهايي دست پيدا كنند كـه پـيش از آن نداشـته    اطالعات و دانش، مي

 .ها ايجاد كنند در مجموعه خود يا بين سازمان) سينرژي(افزايي  هم
 



در اين گونه موارد بسياري از ما . به عنوان يك مدير زمان هايي وجود خواهد داشت كه رفتار يا نحوه برخورد همكاران يا كارمندانتان مورد قبول شما نيست
ا بتوانيد محكم و قدرتمندانه و بدون داشتن ت تكنيك هايي وجود دارد. نگراني داشته و اين كار خيلي برايمان خوشايند نيستنسبت به دادن تذكر به افراد 

  .احساسي ناخوشايند انتقاد خود را نسبت به ديگران بيان كنيد

  طاليي براي بيان يك انتقاد و سرزنش سازنده هايقانون

  استفاده از تكنيك ساندويچ

ي مزه پياز به تنهايي تند است اما هنگام
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انتقاد خود را به واسطه تعريف  ،سرزنش
و تحسين از يك حركت مثبت شخص 
خاطي تلطيف نموده و در ادامه انتقاد 

  .بيان كنيد را خود

  3برگرفته از نشريه بالندگي مديريت شماره 
 شركت آب منطقه اي مركزي
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  !چي فكر مي كردند، چي شد

  

  اوضاع و شرايط هميشه آنگونه كه پيش بيني مي
 .كنيم اتفاق نمي افتند

 

  سيستم هاي زنده داراي ابعاد و پيچيدگي هايي
هستند كه همه آنها را نمي شناسيم يا نمي توانيم 

هر . دانش و ابزار در دست آنها را تحليل كنيمبا 
چه سيستم پيچيده تر باشد اين نارسائي بيشتر 

 .بروز مي كند

 

  ممكن است رفتارهاي متفاوتي داشته باشند) مثالً انسان در سازمان(اجزاء يك سيستم پيچيده. 



انگيزه دهنده  هايرازيكي از . نان تحسين و تشويق بخاطر درستي انجام كار بوده استكدهنده به كار  يكي از مهمترين عوامل انگيزه
  .كند براي قدرداني صميمانه كه تيم كاري شما را براي رسيدن به سطح موفقيت باالتر تشويق مي

  موقع باشيد  به
. باشد بايد بالفاصله بعد از آن عملقدرداني شما دقت كنيد كه 

هرچه فاصله زماني بين قدرداني و عمل موردنظر بيشتر شود، تاثير 
  .آن براي انگيزه دادن به كارمند كمتر خواهد شد

به . علي، گزارشي كه شش ماه پيش ارائه كردي عالي بود": مدير
  ".ممنون. كارت ادامه بده

  "ممنونم ولي منظورتان كدام گزارش است؟": علي
حتي اگر . موقع باشد  دهيد به سعي كنيد قدرداني كه انجام مي

اما بايد براي  ،مجبور شويد بخاطر آن كار ديگري را رها كنيد
  .انتان وقت بگذاريدكارهاي خوب كارمند

  30شماره   - برگرفته از نشريه بالندگي مديريت
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  توهم مفيد بودن

  
. بر مي داشت و به شدت تكان مـي داد  از سر هر روز راس ساعتي معين به گوشه ميدان شهر مي رفت و لحظاتي كالهش را مردي

 .دروزي پليس علت اين كار را از وي جويا ش
 "با اين كار زرافه ها را دور مي كنم": گفت
 "من در اين جا زرافه اي نمي بينم": پرسيد پليس

  "اين نشان مي دهد كه من كارم را درست انجام مي دهم ": مرد گفت
 

 . گردد خصوصا در مديران باعث ناكارآمدي و غير اثربخش بودن سازمانها مي عواقب اينگونه ديدگاهها ،زمانها به دليل عدم توجه و درايتدر خيلي از سا متاسفانه
 .دشوند كه مفيد هستن ارث رسيده از گذشته به اين فرض انجام مي اي سازماني بهيند هآروزانه با توهم مفيد بودن سروكار داريم بسياري از فر ما
كه حتي آمـار هـم نشـان     ما خوشحال ميشويم ،شود و در صورت باال رفتن نتايج يانجام م، فاقد ضوابط يند ارزيابي رضايت مشتريان به عنوان يك پرسشنامه بي روح وآفر: عنوان مثال  به

 .ميدهد كه خوب عمل كرده ايم

  

 "توهم مفيد بودن"
 كتاب هنرشفاف انديشيدن
 نويسنده رولف دوبلي



  چرا نخبگان تمايل به ترك سازمان دارند؟

 .بار باشد زيان» خداحافظي كاركنان زبده از كار در سازمان«اندازه  در كسب وكار شايد كمتر چيزي به
كيداتي كه مديران در خصوص ضرورت به كارگيري و نگهداري از نيروهاي نخبه سازماني أهمه ت با

  . رو هستند اي روبه هاي عديده ها براي حفظ كاركنان بااستعداد خود با چالش شركت دارند، معموالً

رمندان نه به خاطر سازمان بلكه به خاطر كارفرماي خود، كا: گويد جمله قديمي جالبي هست كه مي
  .زنند قيد كار را مي

نظر از موقعيت شغلي، پست سازماني و غيره، معموال كارمنداني كه به طور داوطلبانه كار را  صرف
  .گويند، به نحوي با رويكرد مدير و رييس خود مشكل دارند ترك مي

ها براي راضي نگه  سازمان ناديده گرفته شود آن است كه اوالًنكته مهمي كه در اين خصوص نبايد 
هاي نقدي و  داشتن كاركنان بااستعداد و خوش قريحه خود، از راهكارهاي مختلفي همچون پاداش

اين افراد اغلب در  كند و ثانياً استفاده مي... هاي خارج از برنامه، ترفيع درجه و غيرنقدي، مرخصي
تواند ضربه مهمي به شركت وارد آورد و چه بسا پر كردن جاي خالي آنها، زمان و هزينه  لذا نبودشان مي. هاي مهمي در اختيار آنها است سطوح باالي سازماني و مديريتي مشغول به كار هستند و پست

  :اين است كهترك سازمان يكي از داليل . زيادي را به مجموعه تحميل كند

  بينند هاي خود نمي مجالي براي توسعه دادن مهارتآنها 

نظر از اينكه يك نفر تا چه حد زيرك و بااستعداد است، هميشه جايي براي رشد و بالندگي وجود دارد؛ به شرطي كه مانعي  صرف. اي است دار و زنجيره نيست بلكه فرآيندي ادامه» مقصد«مديريت يك 
ها محبوس كنيد، آنها كم كم شما را ترك خواهند  ها و چارچوب هاي كارمندان برتر خود را در قالب يكسري محدوديت اگر شما توانايي بنابراين .جدي بر سر راه او سبز نشود

  .كرد

  4شماره  -نشريه بالندگي مديريت 
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