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 شناسي سبك
 با اوقات همه در يكسان تاررف از است عبارت مطلوب غير سبك و مشخص وقت در مناسب رفتار از است عبارت مطلوب سبك از تعريف بهترين
 :نيدك روشن خود براي را زير موارد بايد مناسب سبك داشتن براي. صاشخا همة
 دنـ ك مـي  مشـخص  را تان سبك رفتارتان .ندهيد قرار رفتارتان براي اي بهانه را آن ليكن بشناسيد را خودتان تيپ .هستيد آدمي تيپ چه بدانيد. 

 . ندك تغيير تان سبك تا دهيد تغيير را رفتارتان
 آييد نارك نيستند مؤثر چندان هك هايي سبك آن با بگيريد ياد و دهيد وفق هستند مؤثر هك هايي سبك با را خود ،بشناسيد را ديگران سبك . 
 خصـلت  نيـد ك آزمـايش  متفاوت هاي موقعيت و افراد با را رفتار هاي شيوه اين .آوريد پديد را اي تازه مشخص سبك و رفتار جديد هاي شيوه 

 . نيدك برقرار توازن و آميزيد درهم ،نيدك املك را آنها .دهيد قرار دقيق توجه مورد مختلف اوقات در را متفاوت هاي
 ـ  پديد اين نظير هايي پرسش طريق از تواندي م فهميدن اين .بفهميد. دبپرسي بلكه نزنيد حدس را ديگران غالب سبك  مسـائل  داريـد  ميـل : دآي

 د؟ي كنم عمل نحو بهترين به اينجا در چيزي چه نيدك مي فكر نيد؟ك مي برخورد چگونه مسئله اين با آيد، پيش چگونه
 تـوان  مي. تشماس فيزيكي ظاهر شما ديداري سبك از رؤيت قابل جنبه يك
 شود مي توصيه: مثالً  .نماييد مكك فيزيكي سبك پرورش به هك ردك اريك
 رده،كـ  رعايـت  را دادن دست خوب اصول مردم با دادن دست هنگام در هك

 باشـيد،  پذيرا بردباري با را اداري تماس آورده، ياد به را اشخاص نام همواره
 هنگـام  .دبنشـيني  شـده  نتـرل ك شكلي به رده،ك رعايت را اي حرفه ايستادن
  .شود تقويت حضورتان تا ردهك استفاده دست و سر اتكحر از گفتن سخن

 
  چگونه چون يك مدير عالي بينديشيم؟كتاب 
  ايرج پاد: بنتون ترجمه. دبرا اي: نوشته
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 چگونه به جاي كارهاي سخت، هوشمندانه شغل خود را مديريت كنيم؟
البته . سته كنيمخيلي از اوقات از كارشناسان و دوستان مي شنويم كه بايد هوشمندانه كار كنيم نه اينكه در كار كردن چنان سخت كار كنيم كه خودمان را خ

 روش و استراتژي 5بررسي . حتي كمترند افرادي كه اين روش را در كار خود پياده سازي كنند شمار كمي هستند كه هوشمندانه كار كردن را آموخته باشند و
 .به شما كمك كند مهارت هاي كار هوشمندانه را ياد بگيريد و در عمل پياده كنيد زير

 تمركز و تمركز: 1استراتژي شماره 
ما اگر در اين مورد جدي تر باشيد مطمئنا مي توانيد سطح هوشياري و تمركـز خـود را   تمركز گزينه اي است كه اغلب افراد در اغلب ساعات از آن محرومند ا

بنابراين شـما بـدون   . برابر در هر ساعت كاري مولد تر باشند 10و حداكثر  5طبق يكي از تحقيقات افراد مي توانند با تمركز بر كار خود حداقل . افزايش دهيد
 .سعي كنيد، تمركز بيشتري داشته باشيد تا توانايي تان افزايش پيدا كند اينكه نياز باشد اين مورد را تست كنيد،

 اهرميا ابزار كار : 2استراتژي شماره 
 .فرقي ندارد اين ابزارها نرم افزاري باشند يا سخت افزاري. در اين استراتژي نياز است كه شما ابزارهاي كاري خود را به خوبي بشناسيد

در هـر  . ناخت كافي در اين باره، ابزارهاي مفيدي كه به كارتان تسريع و كيفيت مي بخشند را شناسايي كنيد و از آن بهره ببريـد شما به راحتي مي توانيد با ش
 .حوزه كاري كه باشيد، هم از نظر نرم افزاري، و هم به صورت سخت افزاري ابزارهايي وجود دارد كه مي تواند به شما كمك شاياني كند

 رون سپاريب: 3استراتژي شماره 
اگر اين فـرد كسـي باشـد كـه كـار را بهتـر از       . در بسياري از اوقات بهترين كار اين است كه كسي داشته باشيد كه بخشي از كارهاي خود را به وي بسپاريد

نظـر مـي پردازيـد برايتـان بـه      اگر سيستمي كه در آن كار مي كنيد، سودي بيش از آنچه كه به فرد مـورد  . خودتان انجام مي دهد كه بسيار بهتر خواهد بود
بنابراين براي كارهاي كليشه اي يا كارهايي كه نياز به دقت باالتر و تمركـز بيشـتري   . ارمغان مي آورد مطمئنا در يك سيستم مفيد در حال كار كردن هستيد

 .تخدام مي كنيددارد مي توانيد از پروسه برون سپاري استفاده كنيد كه البته اين بسيار مهم است كه چه كسي را اس

 كنترل زمان: 4استراتژي شماره 
در چنين شرايطي است كه مـي توانيـد   . يدان را در كنترل كامل خود در آورزماني شما مي توانيد از استراتژي هاي قبلي بهترين استفاده را ببريد كه بتوانيد زم

حتي برون سپاري و مديريت افرادي كه استخدام مي كنيد هم به . مديريت زمان داردمركز تا حد زيادي نياز به ت. درا به موقع در جاي خود قرار دهي همه چيز
 .كنترل زمان ارتباط دارد

مه هاي فردا را در ذهن خود زمان بندي كنيد و به زماني كـه در نظـر   بايد از نيروي مغزي خود استفاده كنيد و برنا. شما بايد باور كنيد كه براي اينكه يك روز موفق كاري داشته باشيد بايد برنامه ريزي هاي روزتان را از روز قبل انجام دهيد
 .در چنين حالتي ذهنتان به عنوان يك هميار مفيد و ارزشمند به شما كمك خواهد كرد. مي گيريد پاي بند باشيد

 دقت در تفاوت كار ها: 5استراتژي شماره 
شما بايد بدانيد كه هـيچ  . دزماني و مالي و تواني بيشتري كنيان به بار آورده و از اين به بعد دامنه تالش تان را براي اين كار بيشتر كنيد و به عبارت ديگر روي آن سرمايه گذاري بايد دقت كنيد كه كدام يك از كارها بيشترين نتيجه را برايت

 .ن و سودمند بودن كارها، مي تواند تا حد بسيار زيادي به شما كمك كند كه موفق شويد و بازدهي تان را بيشتر كنيداولويت بندي ها، بر اساس ميزان كاربردي بود. كدام از كارها از اهميت مشابهي، برخوردار نيستند
 .از آن چه كه فكر مي كنيد جشن بگيريداي زودتر استراتژي است كه مي توانيد يك روز را بدون خستگي و با كارايي باال به اتمام برسانيد و با ادامه همين روال موفقيت خود را در آينده  5در سايه ي اين 
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دبرا: نوشته

  

برگرفته شده



  اختالف نظر خوب يا بد؟

ـ سـازماندهي اطالعـات    بنـدي و  شـوند بـر اسـاس دسـته     وقتي افراد با يك مسئله يا تصميم روبـرو مـي   .1 اقص، تجربـه محدودشـان و ديـدگاه    ن
 .اوليه از آن خواهند داشت گيري خاص خود يك نتيجه

آنهـا از   شـوند و درك  گونـه از مسـئله مـي    كننـد درگيـر نـوعي مـرور شـناخت      ديگـران ارائـه مـي    گيـري و منطـق آن را بـه    وقتي افراد نتيجه .2
 .كنند باال براي استدالل دست پيدا مي هاي سطح راتژيتشود و به اس تر مي موقعيتي كه در آن قرار دارند عميق

 .شوند هايشان روبرو مي گاهگيري متفاوت مبتني بر اطالعات، تجارب و ديد افراد با ديگر افراد داراي نتيجه .3

 .كند وضعيتي از تعارض يا عدم تعادل مفهومي بروز مي. رسند هايشان به يك نااطميناني مي افراد در مورد درست بودن ديدگاه .4

ــي      .5 ــراد را وا م ــومي اف ــادل مفه ــدم تع ــارض و ع ــاني، تع دارد  نااطمين
ــد، توســعه   جســتجوي فعــالي ــراي اطالعــات بيشــتر، تجــارب جدي را ب

. بتواننــد نااطمينــاني را از بــين ببرنــد ديـدگاه و اســتدالل آغــاز كننــد تــا 
 .كند تفكر و توجه واگرا بروز مي

بــا تطبيــق ديــدگاه و اســتدالل خــود از طريــق درك ديــدگاه و اســتدالل  .6
سـازي شـده اسـتخراج     گيـري جديـد و دوبـاره مفهـوم     نتيجه ديگران يك

شـوند   ي نـو شناسـايي مـي   هـا  راهكارهـا و تصـميم   از اين طريق. شود مي
 .كه داراي كيفيت بهتري هستند

  برگرفته شده از سايت راهكار مديريت



ي 

ل       

ي به نام برنامه ريزي

يـات حاصـله از علـل

  . شده اند

ق دور انديشي از ابزاري

گـر توجـه بـه تجربي

ربيات نيز جمع آوري

جتماعي براي تحقق

به عبارت ديگ. ه باشد

اقع دستاوردها و تجر

مروزه در نظام هاي اج

كست را در پي داشته

در و ، اطالعات مهم
سهولت از تجـارب و

گذشته هر سـازمان

ي تجربيـات اعـالم

شتن علم مـديريت،
ي به دنبـال كسـب

 مـي آيـد و دور

ام.  آينده نگري است
  .ي نيل به آن است

 مهم ممكن است شك

با گردآوري اخبار و .
تواند آيندگان را به س

 است چرا كه اصوالً گ

 حفظ و بـه كـارگيري
  .گردد

موفقيت، عالوه بر داش
دور انديشي ناخته و با

نديشي به دست

  )211ه، حكمت
روزي دور انديشي و
جام برنامه ريزي براي
 و عدم توجه به اين

  .آن گردد
.بت تجارب است
وم بخشد و هم مي ت

 آنها امري ضروري

يبا رمز پيروزي را در
يش از پيش نمايان گ
مدير براي رسيدن م
ينش خود، حق را شن

  .قرار گرفته است
پيروزي با دور ا«

نهج البالغه( .ی است
و الزمه رسيدن به پير
ي تعيين اهداف و انج
وزي الزمه كار بوده
مل پيروزي و تداوم آ

، ضبط و ثبمان ها
 ها در زمان حال تداو

ب گذشته و احترام به

ت اهدايي به نحو زيب
 عملكرد گذشتگان بي
.ش بينش مي گردد

 تا با تلفيق دانش و بي

ست كه مورد توجه ق
:نه بيان مي فرمايند

  )20غه، حكمت

  زي
 تجربه رمز  پیروزی
كسب پيروزي است و

كسب پيروزي هشالود
ناخت علل اصلي پير
ست ها مي تواند عام
يف مديريت سازم
مي تواند به پيروزي

  .هره مند سازد
ها و ارزش هاي خوب

  .ه افكنده است
در روايت )عليه السالم(علي

 به كارگيري عصاره
ر بوده و موجب افزايش
ت ت الزم را نيز داشته

ربيات جزو مسائلي اس
رمز پيروزي را اينگون

نهج البالغ( »جربيات
 24ص

جربه و پيروز
فظ  و به کار گیری 
ر سازماني به دنبال ك

پس ش. تفاده مي شود
ي تداوم پيروزي، شن
فقيت ها و حتي شكس

يكي از وظايبراين 
راي اين وظيفه هم م
ستاوردهاي گذشته به

ت، سنت هفظ تجربيا
 حال و آينده آن سايه
يرالمومنين حضرت ع

بت وشته تا اهميت ث
جربه، حاصل گذر عمر
ي بايد بينش و بصيرت

  .فقيت باشد
روزه مستندسازي تجر

)عليه السالم(ضرت علي

ديشي با حفظ تج
ص -يريت در پرتو كالم امير
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نااميـد، حـال، 
وجـود كه ت

باشـند، مـدتر 

ح بي ضعيف، 
است اي مسئله 

كارآم اشـند، 

مديريتهاي جا
اين. است رده
با تر پرانگيزه 

هرجا است؛ ه
كر پيدا حراف
شـاءاهللا ان مان

رفته پيش كار
انح يا است، ه
مديرانم بايد 

داشتيم، حرّك
مانده متوقّف

رد؛دا وجود ه
 ل
. د
 ر
 ر،
 د
 هد
 ر

پرتح فعالِ بيِ
يا كارها شتيم؛
كه است ضعفي
حول به و هند،
شـد خواهد م

اگـر كـه  كـنم
كشــور ختلــف

كارآمـد و ـد
خواه حل ور
كشـور در ـي

انقالبي ديريت
داش تحرّك بي
ضع يك و الي

بده انجام را 
هم جور نهمي
ميك عرض طع

مخت خشــهاي
باشـ انقالبـي 
كشو مشكالت
حلّـ غيرقابـل 

– 01/01/1396 

مد يك هرجا 
ب و يرانقالبي،

اشكا يك رد؛
بيشتري الش

ه الهي ي قوه 
قاط طور -به ن

بخ در ــديريت
باشـد،  تدين
م ي همه شد،
مشكل ما شد؛

  .داريم

–هبر معظم انقالب
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  سكوت
 و ردهك ريزي برنامه است ضروري گفتنش هك را آنچه توانيد مي هستيد تكسا هك هنگامي. باشند تكسا توانند مي ،املك تقريباً رؤساي

 معنـاي  و ردهكـ  مرور ذهنتان در گوييد مي هك را مطلبي و نيدك گوش توانيد مي نيدك نمي پرحرفي چون و دينماي پرهيز گويي مهمل از
 . كردخواهيد پرهيز ردنك صحبت احساساتي و تند از نيدك درك را آن
 داشـته  همـراه  بـه  را مزايـا  اين از برخي تواند مي سكوت. گفتن سخن تا دارد نياز بيشتري تالش به اغلب نگفتن سخن و ماندن تكسا

 :باشد
 باشيد داشته نفس به توجه و ردهك استراحت تان ذهن دهد مي اجازه . 
 نيدك حفظ را اسرار . 
 نيدك پرهيز بحث از . 
 نيدك مشاهده را ديگران هاي ضعف دهد مي اجازه . 
 و رسيد خواهيد نظر به تجربه با شخصي و دارد شما باطني قدرت از حكايت . . . 

 و نادرست ،قانوني غير هاي فعاليت خصوص در باشيد داشته خاطر به اما
ـ  .نباشيد تكسا اخالقي غير  پايبنـدي  افـراد،  از بسـياري  اعتقـاد  عكسرب

 تكسا موارد اين در تا داشته شهامت بايد تنها نمرده هنوز كار در اخالقي
  .نمانيد
  چگونه چون يك مدير عالي بينديشيم؟كتاب 
  ايرج پاد: بنتون ترجمه. دبرا اي: نوشته

  
 9شماره  –برگرفته شده از نشريه بالندگي مديريت 



دد و سـعي     

  .ت هاست

رصـت هـا،     

 است بـا تفكـر مجـد

قيت دست آوردن موف

ـوگيري از اتـالف فر

سته ممكنجر ورشك

تن خيلي چيزها و به

تا ضمن جلـ ن است

ز دست رفته يك تاج

اقع امكان زماني يافت

زمانت فرصت ها در 

  )20ه، حكمت

مثالً سرمايه از.  شود

فرصت در وا. است»

تر موظف به پاسداشت

نهج البالغه( .ندهید

مان هرگز تكرار نمي

»فرصت«فهوم همانا

همان قدر و بلكه بيشت

از دست نرا ی نیکو 

ت تكرار شود ولي زم
  .د

 را نهفته دارد و آن مف

ن جامعه مي باشد، ه

ذرد، پس فرصت ها

يلي چيزها ممكن است
ي هرگز باز نمي گردد

 يك مفهوم كليدي

فظ بيت المال و اركان
بهـره بـرداري

ـت فـوق بـه
ب فرصـت هـا
 و بايد فرصت

 آيـد، بايـد از
ـار گرفـت تـا
ز دســت دادن

  كن
  ذشت

د ابر گذرنده، می گذ

خي. دگي انسان است
ه نوجواني و يا جواني

ت زمان در درون خود

قدر كه موظف به حفظ
 آن ها بـه نحـوي به

در حكمـ) عليه السالم
ر مي دهد كه مراقب
ريع ابرها، مي گذرند

  .ستفاده كرد

 خوبي كه پيش مـي
كاميابي بـه كـمسير

حضــرت نشــد كــه از

اقي ايام و كار كن
ست نيايد اگر گذ

  

  ه از فرصت ها

مانند) وقت مناسب

رزش ترين عنصر زند
 احياء شود ليكن دوره

م و غيرقابل برگشت

جامعه اسالمي همانق
سب موفقيت جامعه از

عل( نين حضرت علي
جامعه اسالمي هشدار
 همچون حركت سر
ب را به نفع جامعه اس

فاده از فرصت هاي
و آن ها را در م ه بود

 ايــن فرمــايش آن ح
  .ندوه بار است

فرصت شمار با
فرصت ديگر به دس
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استفاده

(فرصت 

زمان با ار
مضاعف

عامل مهم

مديريت ج
براي كسب

  .نمايد

اميرالمومن
مديران ج
باشند كه

هاي خوب

براي استف
قبل آماده
مشــمول

فرصت اند

ف

مديريت در
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