شش رفتار مديران موفق :

همه ما ميدانيم که امروزه اگر مديران می خواهند موفق
باشند بايد قبل از آن رهبری را نيز بياموزند .درحقيقت
مدير موفق کسی است که رهبری تاثير گذار باشد  .دراين
مقاله به شش رفتار مديران موفق اشاره می کنيم :

" ماره

-١مديران موفق ديکتاتور نيستند .اگر ميخواهيد مدير
موفقی باشيد ،لطفا ديکتاتوری را کنار بگذاريد  ،ديدگاه
سنتی از مديران و روسا فردی می سازد که دستور می دهد ،
امر ونهی می کند و افرادی را "بله قربان گو " تربيت می
کند .اين نوع از مديران افرادی که در برابر انها تعظيم
نکنند و بی چون چرا بله نگويند را طرد می کنند.

"۱

اداره ل بازر ی د

-٢مديران موفق سروقت حقوق می دهند.طرح تشويقی می
گذارند و ترفيع مالی يا مقامی را در برنامه کاری
سازمان خود قرار می هند مديـــران معمولی در پرداخت
حقوق پرسنل ﺿعيف عمل می کنند و تاخير دارند  ،آنها طرح
های تشويقی برای ايــــجاد انگيزه در پرسنل خود مشخص
نمی کنند در حـــالی که مديران موفق می دانند برای رشد
بايد مسائل مالی پرسنل را نيزجدی بگيرند .

م د و ا ور و ی ا تا دا ری

وظايف مديران چيست ؟

واﺿح است که مدير يک سازمان دارای اصلی
ترين و کليدی ترين وظيفه در ميان تمامی
کارکنان می باشد .مديريک مجموعه می
تواندبا برنامه ريزی اصولی و سازماندهی
مناسﺐ نيروهای خود باعث پيشرفت آن
مجموعه و يابرعکس موجبات از هم پاشی
وپسرفت يک سازمان شود.به طور خﻼصه
وظايف يک مديربه شرح ذيل می باشد:

-١برنامه ريزی :عبارت است از پيش نويس
اهداف ،خط مشی ها ،رويه ها و روشهای
انجام کار که بيانگر مقررات و آيين
نامه های اجرايی کار هستند.

-٢سازماندهی :عبارت است از محول کردن
وظايف و مسئوليت های متعدد به افراد
مختلف و ايجاد هماهنگی در روابط بين
آنها به منظور نيل به اهداف سازمان.
-٣رهبری و ايجاد انگيزه:عبارت است از
ايجاد حس همدلی ،اتحاد و يکپارچگی بين
کليه پرسنل .

-۴تصميم گيری :فرآيندی است که گزينش
مطلوب و بهينه را از بين گزينه های
مختلف امکان پذير می نمايد.
-۵ايجاد ارتباطات:يک مدير موفق بايد
بتواند ارتباطی صميمانه ،صحيح ومنطقی
توام با احترام متقابل بين فرد و زير
مجموعه بر قرار نمايد.
-۶کنترل ونظارت:کنترل عبارت است از
تطبيق عمليات پيش بينی شده با عمليات
انجام شده که در صورت وجود اختﻼف
وانحراف  ،نسبت به رفع و اصﻼح آن اقدام
نمايد.

" بزرگترين وظيفه مديران "

كاركنان بايد آنگونه شوند كه بتوانند پيشنهاد هاي خود را
رو در رو با مديران مطرح كنند  .بزرگترين وظيفه مديران
جستجو و دستيابي به گنج پر بهاي آرا و انديشه هاي
انسان ها و پرورش شخصيت آنان است.جك ولش
EFQMچيست ؟

مدل تعالی  efqmيک الگوبرای اندازه گيری ميزان
اجرای مفاهيم و ارزش های بنيادين در سازمان
هايی است که در مسير تعالی گام می نهند و قصد
دست يابی به سطوح باﻻی تعالی را دارند .مدل
تعالی  efqmبر اساس چارچوبی از نه معيار بنا
شده است که پنج معيار نخست آن ،توانمند سازها
و چهار معيار ديگر آن نتايج هستند.معيار های
توانمند ساز  ،اقداماتی را که سازمان انجام
می دهد پوشش می دهند و معيار های نتايج آنچه
می
پوشش
يافته
دست
آن
به
سازمان
را
دهند.نتايج توسط توانمندسازها ايجاد می شوند
و توانمند سازها با استفاده از بازخوردنتايج
،بهبود می يابند.

-٣مديران موفق ذهن بازی دارند و چارچوب سخت برای پرسنل
خود تعريف نمی کنند .متاسفانه برخی از مديران ذهن بسته
دارند و بر اساس ايده ال و ذهنيت خود چارچوب های سخت و
انعطاف ناپذيری را برای پرسنل خود تعيين می کنند.
-۴مديران موفق بيشتر از آنکه حرف بزنند شنوندگان خوبی
هستند.گوش دادن موثر و گوش دادن فعاﻻنه يکی از مهمترين
فعاليت هايی است که هر مديری بايد کسﺐ کند .مديرانی که
شنوندگان خوبی نيستند دچار تعارﺿات زيادی با پرسنل خود
می شوند.

-۵مديران موفق بيشتر از آنکه ادعا کنند عمل می کنند
می
را
جايــگاهشـان
فريﺐ
مديــران
از
.بسياری
خورند.مديريت بدون عمل فقط جايگاه ومقام است.
-۶مديران موفق به ديگران فرصت رشد می دهند.مديران
معمولی اين پيام را به پرسنل می هد که همه می توانيد
رشد کنيد اما آنطور ودر چارچوبی که من تعريف می کنم
ومال من است.

