
  نكته در مديريت160
 

. هاي دوران معاصر، سرعت و شتابي است كه زندگي و كار به خود گرفته اسـت                 يكي از ويژگي  

رساني نيز تغييراتـي كـرده        نگاري و اطالع    هاي اين دوره، حتي ادبيات، روزنامه       براساس ويژگي 

ـ   هاي چند جلدي دهه     نويسي، پس از رمان     به عبارت ديگر در حوزه داستان     . است   اي نخسـت   ه

نگـاري و     هاي ميني ماليستي و كوتاه هستيم، در حوزه روزنامه          قرن بيستم، شاهد ظهور داستان    

رساني هم، خبرنويسـي و ارائـه اطالعـات بـا كمتـرين حجـم و بيشـترين اطالعـات از                       اطالع

 نكتـه كـاربردي و اجرايـي در مـديريت را            160در اين ارتباط،    . پيامدهاي روزگار معاصر است   

العه مديران، سرپرستان و كليه افرادي كه به طور مستقيم با انسانها سـروكار دارنـد،                براي مط 

 . تواند چكيده دهها كتاب و اثر علمي مديريتي در اين خصوص باشد ايم كه مي ارائه كرده

 

تـر و   شايد كسـي بتوانـد از مسـير كوتـاه    . اي خاص تأكيد نكنيد    در انجام كارها روي شيوه     -1

 . ه مقصد برساندبهتري شما را ب

 

 توجه داشته باشيد دانش و تجربه، هيچ كدام به تنهايي رهگشا نيسـتند، مثـل اكسـيژن و                   -2

توان با آميختن دانش و       شود، مي   هيدروژن كه از تركيب معيني از آنها هواي تنفس ما تأمين مي           

 . تجربه، راهكارهاي حياتي و استثنايي خلق كرد

 

 . و به كارگيري افراد برجسته استفاده كنيد از هر فرصتي براي استخدام -3

 

 .  به خاطر داشته باشيد رعايت استانداردهاي محيط كار در كارايي كارمندان مؤثر است-4

 

 .  با فرق گذاشتن بيهوده بين افراد گروه، انگيزه كاري آنها را از بين نبريد-5

 

  . از مشورت و نظرخواهي با نيروي جوان ابايي نداشته باشيد-6

 

 .  با رفتارهاي ضد و نقيض، اعتماد زيردستان را از خود سلب نكنيد-7

 

 .  در به وجود آوردن فضاي رقابتي سالم، كوشا باشيد-8
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وري آنان، كالسـهاي آموزشـي ترتيـب           براي ارتقاي سطح دانش كارمندان و افزايش بهره        -9

 . دهيد و از لوازم كمك آموزشي بهره گيريد

 

 . وبيخ كارمند خطاكار، بايد متناسب با اشتباهاتش تعيين شود دقت كنيد كه ت-10

 

ايـد، عـالوه بـر كـارداني و         مطمئن شويد مأمور خريدي كه براي سازمان در نظـر گرفتـه            -11

گونه كه بر     سليقه نيز هست و همان      رعايت اصول درست بازاريابي، مورد اعتماد، زرنگ و خوش        

 . دهد يفيت آنها نيز اهميت ميقيمت كاالها توجه دارد، بر زيبايي و ك

 

 .  در صورت لزوم با قاطعيت نه بگوييد-12

 

 .  سعي كنيد با اصول ساده روانشناسي آشنا شويد-13

 

 طوري رفتار كنيد كه ديگران شما را به عنوان الگو انتخاب كنند و آينده كاري دلخواه خود                  -14

 . را در قالب شخصيت شما مجسم كنند

 

 .  كارمندان با ديگر معاشرين خود، پشت سر افراد بدگويي نكنيد هرگز در حضور-15

 

 .  رعايت سلسله مراتب كاري را به مسئولين و سرپرستان گوشزد كنيد-16

 

اساس، شخصـيت آنـان را زيـر           براي آزمودن كارمندانتان با آزمايشهاي فاقد ارزش و بي         -17

 . سؤال نبريد

 

 .  را عمالً به حاضرين بياموزيدشناسي  با شروع به موقع جلسات، وقت-18

 

 براي گيراتر شدن سخنان خود، هميشه چند عبارت كليدي از بزرگان و افراد برجسـته در                 -19

 . ذهن داشته باشيد و در موقع لزوم آنها را به كار ببريد

 

اعتمـاد بـه نفـس، اعتمـاد بـه          :  در انجام كارها به سه نكته بيش از بقيه نكات توجه كنيد            -20

 . اعتماد به نفسنفس، 
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 .  انتقاد پذير باشيد-21

 

 . ارزش نكنيد توجهي، تالش و زحمات زيردستان را بي  با بي-22

 

 با وسواس بيهوده در انتخاب، زمان را از دست ندهيد و به خاطر داشته باشيد زمان بـراي                  -23

 . شود شما متوقف نمي

 

باشيد بـا در نظـر داشـتن چنـد           براي حل مشكالت احتمالي، دورانديش باشيد و مطمئن          -24

 . راهكار تخصصي، هرگز در موارد اضطراري غافلگير نخواهيد شد

 

 .  نقش تبليغات را در سودآوري سازمان ناديده نگيريد-25

 

هاي خود را واضح و روشن بيان كنيد و اطمينان حاصـل كنيـد كـه كارمنـدان بـه                       خواسته -26

 .  است، مطلع هستنداي كه به عهده آنان خوبي از جزئيات وظيفه

 

اش توقع داشته باشـيد تـا بهتـرين نتيجـه را بدسـت          از هر كس، مطابق دانش و تجربه       -27

 . آوريد

 

 . اي آنان تعيين كنيد هاي فيزيكي و حرفه  وظايف كارمندان را متناسب با توانايي-28

 

د، بدون هـيچ     اگر از موضوعي علمي اطالعي نداريد، يا احتياج به توضيحات بيشتري داري            -29

 . ترديدي سؤال كنيد

 

زدايي مناسـب بـا        در موارد بحراني، خونسردي خود را حفظ كنيد و چند استراتژي بحران            -30

 . بيني و طراحي كنيد تا در موارد لزوم از آنها استفاده كنيد فعاليت سازماني خود را پيش

 

 . هيز كنيدكند، پر  از رفتارهايي كه شما را در سازمان عصبي معرفي مي-31

 

 .  انتقامجو نباشيد-32
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چون ممكن اسـت    . ها، به اندازه اخذ تصميمات، مهم است        گيري  سازي تصميم    زمان پياده  -33

 . رو شود اجراي يك نقشه خوب تجاري در زمان نامناسب با شكست روبه

 

 هراسـي   دانم،  دانيد، به كسي اطالعات اشتباه ندهيد و از گفتن نمي            در مورد چيزي كه نمي     -34

 . نداشته باشيد

 

 با محول كردن مسئوليت به كارمندان مستعد و خالق، زمينه رشد و خالقيت آنان را فراهم                 -35

 . كنيد

 

 .  بدون تفكر و درنگ پاسخ ندهيد-36

 

 نحوه چيدمان ميز كارمندان و محل استقرار آنها را طوري انتخاب كنيد كه افراد فرامـوش                 -37

 . گو بپردازند و تند و نبايد بيش از حد مجاز باز هم به گفتنكنند در محل كارشان هس

 

 . ترين و بهترين حسابدار و مشاور حقوقي را استخدام كنيد اي  حرفه-38

 

 به مشكالت مالي افراد توجه كنيـد و درخواسـتهاي موجـه اخـذ وام آنـان را بـه تعويـق                  -39

 . نيندازيد

 

 . افزايد نت بر شكوه شما مي هميشه به خاطر داشته باشيد تواضع و متا-40

 

انگيزي بر اطرافيان خواهد داشت و         اگر قاطعيت مدير با مهرباني توأم باشد، تأثير شگفت         -41

 . دهد پذيري مي فرمانبري با ترس جاي خود را به انجام وظيفه با حس مسئوليت

 

 كه در كمـال  اي را جهت اخذ پيشنهاد اختصاص دهيد و به كارمندان اطمينان دهيد           سامانه -42

 . كنيد رازداري به پيشنهادهاي مطرح شده رسيدگي مي

 

 مطمئن شويد كه حق و حقوق ديگران توسط مسـئولين و سرپرسـتان سـازمان رعايـت                  -43

 . شود مي
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 چند ساعت از يـك روز مشـخص در مـاه را بـه بازديـد از سـطوح مختلـف سـازمان و                         -44

 . وگوي رودررو با كارمندان اختصاص دهيد گفت

 

 .  در سمينارهاي مرتبط با فعاليت خود شركت كنيد-45

 

 . هاي مراسم خيريه پيشقدم باشيد  در كمك رساني-46

 

 .  با درايت و زيركي هميشه در كمين شكار فرصتهاي طاليي باشيد-47

 

 .  صبر و حوصله را از مهمترين اركان موفقيت تلقي كنيد-48

 

 . پذير باشيد  مسئوليت-49

 

ر اطالع حاصل كردن از مطالب جديد علمي، در چند سايت اينترنتي مرتبط عضـو                به منظو  -50

 . شويد

 

 .  چند تكه كالم اختصاصي و جالب براي خود انتخاب كنيد-51

 

اي براي تغييـر آنچـه عنـوان         تر از پيدا كردن چاره       تفكر و تعمق قبل از پاسخگويي راحت       -52

 . باشد شده مي

 

ا به كسي محول كنيد، روشي را براي عنوان كردنش انتخاب كنيد            خواهيد كاري ر     وقتي مي  -53

 . تا حس مسئوليت افراد برانگيخته شود

 

هاي سازماني را تجزيه و تحليل كنيد تا ضمن تشخيص مسير نادرسـت، از                 علت شكست  -54

 . تكرار آن جلوگيري كنيد

 

 . رزش نكنيدا اهميت جلوه دادن كارهاي كارمندان، زحمات آنان را بي  با بي-55

 

 . هاي ذهني خود را تقويت كنيد  با انجام ورزشهاي فكري، قابليت-56
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اش پاداش دهيد و با در نظر گـرفتن پاداشـهاي              به هر كس فراخور فعاليت و بازده كاري        -57

 . مساوي، حركت افراد شايسته گروه را كند نكنيد

 

ازار كار را تحليل كنيد و اسـتراتژي         با به كارگيري مشاورين كارآزموده و متعهد، موقعيت ب         -58

 . به كار بگيريد كه هميشه يك گام از رقبا جلوتر باشيد

 

كفايت و كند بـر دوش كارمنـدان خبـره و سـاعي                اجازه ندهيد بار مسئوليت كارمندان بي      -59

 . دهند عدالتي انگيزه خود را از دست مي تحميل شود زيرا افراد با درك اين بي

 

ي خود را تا حدي باال ببريـد كـه در مـوارد لـزوم در مقابـل كليـه سـؤاالت                      ا   دانش حرفه  -60

 . اي حاضر جواب باشيد حرفه

 

هايي انجام دهيد كـه مطمـئن         هاي مقرر شده، تست      زمان استخدام، افراد عالوه بر تست      -61

ر زيرا افراد تنبل فشار كاري ديگـران را بيشـت  ! گماريد، تنبل نيست    شويد كسي را كه به كار مي      

 . مي كنند

 

 .  هنگام دست دادن، دست افراد را محكم و صميمانه بفشاريد-62

 

 . گيري نكنيد  وقتي عصباني هستيد، درباره ديگران تصميم-63

 

 دقيقـه جلـو     5توانيد از ترفند قديمي       براي حضور به موقع، مي    . شناس باشيد    هميشه وقت  -64

 . كشيدن ساعت استفاده كنيد

 

ا را از زيردستان نگيريد، زيرا به طور يقين، انگيزه آنها براي تالش از بـين                 هرگز اميد ارتق   -65

 . رود مي

 

 سعي كنيد در صورت لزوم در دسترس باشيد و شـانس حـرف زدن را بـه همـه سـطوح                      -66

 . رو شويد هاي درخشاني روبه در اين صورت شايد با ايده. سازمان بدهيد
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كه چقدر براي سازمان مفيد هستند و شـما بـه آنهـا              به كارمندان ساعي و متعهد بگوييد        -67

 . عالقه و اعتماد داريد

 

 .  هيچگاه اجازه ندهيد كسي حالت افسردگي و نااميدي شما را ببيند-68

 

بينـي قضـاوت      توجه باشيد و در مـورد زيردسـتان از روي دهـن             اساس بي    به شايعات بي   -69

 . نكنيد

 

 . ي قابل تحمل كنيدطبع  خشكي جلسات طوالني را با شوخ-70

 

 .  از سرزنش كردن ديگران در جمع خودداري كنيد-71

 

 . رسانها احترام قائل شويد  براي همه سطوح سازمان حتي خدمه و نامه-72

 

 از منشي خود بخواهيد روز تولد كارمندان، كارت تبريكي را كه توسـط شـما امضـا شـده                    -73

 . است، برايشان ارسال كند

 

ها و مكتوبات آنها را به دقت مطالعه كنيد و از امضا كـردن آنهـا،                    ا كردن نامه   در موقع امض   -74

 . زماني كه حوصله و تمركز نداريد پرهيز كنيد

 

 . بيان باشيد و در جمع با انرژي و اشتياق حاضر شويد ژست و خوش   خوش-75

 

 حسن خالقيت را در      با قدرداني به موقع از كارمندان، انرژي كاري آنان را افزايش دهيد و             -76

 . آنان تقويت كنيد

 

 .  موقع حرف زدن با اعتماد به نفس به چشمان افراد نگاه كنيد و هميشه متبسم باشيد-77

 

 . اساس فريب ندهيد هاي بي  هرگز براي پيشبرد اهداف كاري خود، ديگران را با وعده-78
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صـحبت كـردن بـا آنـان،         سعي كنيد اسامي كارمندان را به خـاطر بسـپاريد و در حـين                -79

 . اسمشان را به زبان بياوريد

 

 . كاهد  همواره به خاطر داشته باشيد به كار بردن الفاظ مؤدبانه از اقتدار شما نمي-80

 

 .  اشتباهات زيردستان را بيش از حد الزم به آنها گوشزد نكنيد-81

 

 .  امين و رازدار افراد باشيد-82

 

 . تعصب خطاهاي خود را بپذيريد روي اشتباهات خود پافشاري نكنيد و بي -83

 

 . آميز و نيشدار به ديگران درس عبرت ندهيد  با عبارات كنايه-84

 

جويي در زمان مرتبـاً        با آرامش و خونسردي به حرفهاي ديگران گوش كنيد و براي صرفه            -85

 . حرف آنان را قطع نكنيد

 

هاي گزارشات مالي     ا تا حدي ياد بگيريد تا قادر به تجزيه و تحليل           روش محاسبات مالي ر    -86

 . سازمان باشيد

 

 .  در جلسات دائماً به ساعت خود نگاه نكنيد-87

 

 .  به نحوه پوشش و ظاهر خود توجه كنيد-88

 

 . اي روشن نشده، كسي را مؤاخذه نكنيد  تا صحت و سقم مسأله-89

 

 . گيريد معاشرين چاپلوس خود را جدي ن-90

 

خوانيد، در دفتـري يادداشـت كنيـد و در مـوارد               نكات جالب و پندآموز كتابهايي را كه مي        -91

 . مناسب آنها را به كار ببريد
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 . پذير باشيد  انعطاف-92

 

 .  بدون توهين به عقايد ديگران، با آنها مخالفت كنيد-93

 

 .  نسبت به قول خود پايبند باشيد-94

 

بحراني بر خود مسلط باشيد و نگذاريد زيردستان از اضطراب شـما آگـاه              هاي     در موقعيت  -95

 . شوند

 

 . ترين الفاظ را انتخاب كنيد آهنگ  براي حرف زدن زيباترين و خوش-96

 

 . پذير باشيد   ريسك-97

 

 . افزارهاي مرتبط با كار خود را بياموزيد  نحوه استفاده از نرم-98

 

رسند، هميشه يك قلـم و كاغـذ بـه            كه ناگهان به ذهن مي    هاي درخشاني      براي ثبت ايده   -99

 . همراه داشته باشيد

 

شود به صورت ليست       كتابخانه سازمان را به روز كنيد و اسامي كتابهايي را كه اضافه مي             -100

 . منتشر شده در اختيار كارمندان قرار دهيد

 

مسئولين و سرپرسـتان     مطمئن شويد ابراز رضايت شغلي افراد به سبب ترس از توبيخ             -101

 . نيست

 

 .  به واسطه مدير بودن خود، از ديگران توقع بيجا نداشته باشيد-102

 

 در اولين فرصت در خاتمه دادن به مشاجرات و كدورتهايي كـه بـين كارمنـدان پـيش                   -103

 . آيد، حكميت كنيد و برقرار كننده صلح و آشتي باشيد مي
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سوابق كاري آنان توجه و به خاطر داشته باشيد كارمنـد            استخدامي افراد به       در مصاحبه  -104

 . اي پربار به همراه دارد موفق كارنامه

 

 از انحصاري كردن خدمات رفاهي سازمان پرهيز كنيد و اجازه دهيد همه سطوح از ايـن                 -105

 . مند شوند خدمات بهره

 

 است اجـراي يـك      سازي تصميمات اخذ شده را پيدا كنيد، چون ممكن           زمان دقيق پياده   -106

 . رو شود نقشه خوب، در زمان نامناسب با شكست روبه

 

 . ترين سيستم حفاظتي استفاده كنيد  براي حفظ اطالعات سازماني، از بهترين و پيشرفته-107

 

ترين كادر بازاريابي را گردآوري كنيد و حتي زماني كه سوددهي سـازمان در وضـع                   زبده -108

هاي خود را كند نكرده و همچنـان بـه صـورت              بخواهيد ريتم فعاليت  مناسبي قرار دارد، از آنان      

 . جدي ادامه دهند

 

هاي ناسالم، روحيه انجام كار گروهي در سازمان          روي و رقابت     به منظور جلوگيري از تك     -109

 . را تقويت كنيد

 

ر دا  از عنوان كردن فرامين غيرقابل اجرا و غيرمنطقي احتـراز جوييـد، زيـرا جـز خدشـه              -110

 . اي شما پيامدي ندارد كردن شخصيت حرفه

 

كاري كنترل كنيد تا بدينوسـيله از سـوء اسـتفاده افـراد                عملكرد افراد را در زمان اضافه      -111

كاري در سازمان به انجـام كارهـاي شخصـي يـا اتـالف وقـت                  ناشايست كه به عنوان اضافه    

 . پردازند، جلوگيري شود مي

 

صحت امالي آن اطمينان نداريد، پرهيـز كنيـد و بـراي حصـول     اي كه از     از نگارش واژه   -112

ايد، هميشه يك فرهنگ لغـت در دسـترس           اطمينان از نگارش صحيح لغاتي كه فراموش كرده       

 . داشته باشيد

 

 . كنيد، مراقب استراق سمع ديگران باشيد  وقتي در مورد موضوعي محرمانه صحبت مي-113
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 . د اموال مهم سازمان را بيمه كني-114

 

 .  در سالم كردن و ايجاد ارتباط دوستانه پيشقدم باشيد-115

 

 .  مراقب سالمتي خود باشيد و هرگز از ياد مبريد عقل سالم در بدن سالم است-116

 

كننـد و     هـا اقـدام مـي        مطمئن شويد كادر مالي شما به موقع در پرداخت صورت حساب           -117

ها بـه اعتبـار مـالي         چون تأخير در پرداخت   . افتد  ميپرداختها بنا به داليل غيرموجه، به تعويق ن       

 . كند ناپذيري وارد مي شما لطمه جبران

 

 . گير نباشيد و اجازه ندهيد اين دو خصلت در شما به عادت مبدل شود جو و بهانه  عيب-118

 

توانـد بـراي     هرگز از خاطر نبريد انسان، اشرف مخلوقات است و با درايت و پشتكار مي         -119

 . كلي، راه حل مناسبي پيدا كندهر مش

 

خواهيد ايـن      برخي از بازنشستگان پس از بازنشستگي تمايل به ادامه كار دارند، اگر مي             -120

 كافي جهت نيل به اهداف       افراد را به كار بگيريد توجه داشته باشيد توانايي و انرژي و يا انگيزه             

 آنها صرفاً بـه دليـل رفـع نيـاز مـالي        سازماني در اين افراد وجود داشته باشد و درخواست كار         

 . نباشد

 

 همواره هوشيار باشيد كسي در سازمان جهت حفظ عنوان شـغلي و موقعيـت خـود بـه                   -121

 . عنوان ترمز براي نيروهاي فعال و پرانرژي عمل نكند

 

 .  از اشتباهات خود درس بگيريد و آن را به ديگران نيز درس بدهيد-122

 

ايد، اجـازه ندهيـد اطرافيـان از ايـن              يش آمده كه به شدت ترسيده      حتي وقتي موردي پ    -123

 . حس شما مطلع شوند

 

 . هاي تخصصي آبونه كنيد  افراد متخصص سازمان را براي اخذ نشريه-124
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 .  هيچكس را دست كم نگيريد-125

 

 .  حامي ضعيفان باشيد و اجازه ندهيد حق كسي ضايع شود-126

 

دانيد و روشن شدن اين امر به اعتبار          ه موضوع مورد بحث را نمي      اگر در جمعي هستيد ك     -127

علمي شما لطمه خواهد زد، الزم نيست با اظهار نظر در مورد آن، عـدم آگـاهي خـود را عيـان                      

 . توانيد سكوت كنيد تا در اولين فرصت به تكميل اطالعات خود بپردازيد مي. سازيد

 

 .  آرام و شمرده صحبت كنيد-128

 

زند، با رفتار صحيح و منطقي او را شرمنده كنيد، نه با              ني كه از كسي اشتباهي سر مي       زما -129

 . توهين و ناسزا

 

 به اندازه كافي استراحت كنيد و اجازه ندهيد خستگي و استرس به سالمت روحي شـما                 -130

 . لطمه وارد كند

 

ن ترتيـب دهيـد     اي به منظور پرسش و پاسخ با حضور سرپرستا           هر از چند گاهي جلسه     -131

 . هاي آنان مطمئن شويد تا از صحبت عملكرد و برنامه

 

 سرپرستان و مسئولين، پل ارتباطي مديريت و كارمندان هستند، تا از استحكام اين پـل             -132

 . محابا گام برنداريد، چون در غير اين صورت ممكن است سقوط كنيد ايد بي مطمئن نشده

 

جـويي و     با ابتكار در انجام كارهايشان راههايي براي صرفه        كارمندان را تشويق كنيد تا       -133

 . ها پيدا كنند پايين آوردن هزينه

 

 .  كتاب قانون تجارت را در دسترس داشته باشيد-134

 

 .  با توجه بيش از حد به افراد خاص، حسادت ديگران را برانگيخته نكنيد-135

 



 13

  . به ديگران فرصت جبران اشتباهاتشان را بدهيد-136

 

 .  نقاط ضعف و قوت خود را كشف كنيد-137

 

براي مثال كسي را موظف كنيـد       . رود   مطمئن شويد هيچ منبع انرژي، بيهوده به هدر نمي         -138

تا از خاموش بودن چراغها و بسته بودن شيرهاي آب پـس از اتمـام سـاعات اداري و خـروج                     

 . نيروها اطمينان حاصل كند

 

 . د كسي قضاوت نكنيد با اولين برخورد، در مور-139

 

 .  حس ششم خود را ناديده نگيريد-140

 

 .  هر كسي را فقط با خودش مقايسه كنيد، نه ديگران-141

 

 . هاي اوليه تهيه كنيد  براي هر بخش، يك جعبه كمك-142

 

 .  اعجاز عبارات تأكيدي و مثبت را ناديده نگيريد-143

 

ل را براي اتاق خود تهيه كنيد و براي استفاده          نوازترين وساي   ترين مبلمان و چشم      راحت -144

 . بهينه از فضا و زيبايي محيط از طراحان داخلي كمك بگيريد

 

ها را مسدود نكنيد، اجازه دهيد همگان از نور و هواي تازه كه ارزانترين موهبتهاي                  پنجره -145

بـراي محـيط    تواند آرامش چشمگيري      گاهي وزش يك نسيم مي    . مند شوند   الهي هستند، بهره  

 . به ارمغان بياورد

 

توان نتيجه مطلوب گردش      جايي براي نيروي انساني در محيط كار، نمي         از انجام هر جابه   -146

جايي كارمندان اصولي و حساب شده نباشد، باعث افت راندمان            اگر جابه . شغلي را حاصل نمود   

 . شود  كاري و دلزدگي آنان از كارشان مي
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سازي نظرات شخصـي و       جازه ندهيد سرپرستان و مسئوالن براي پياده       مراقب باشيد و ا    -147

اجراي فرامين خود، خودسرانه دستوري را به اسم شما اعالم كنند، زيرا در اين صورت اگر اين                 

 . دستورات صحيح و قابل اجرا نباشد، از حسن شهرت و محبوبيت شما كاسته خواهد شد

 

روي انساني را با آموزشـهاي غيرضـروري بـه هـدر            هاي مالي، وقت و انرژي ني        سرمايه -148

براي هر كسي آموزشي را تدارك ببينيد تا بتواند از آن در بهبـود بخشـيدن كارهـايش                  . ندهيد

ها دست ندهد، خيلي      در غير اين صورت وقتي فرصتي براي استفاده از اين آموخته          . استفاده كند 

 . شود ه يك مهارت نميشود و هرگز تبديل ب زود به ورطه فراموشي سپرده مي

 

 . گيري كنيد تا زاويه ديد شما وسعت پيدا كند طرفانه راجع به مسائل تصميم  بي-149

 

 . انضباطي مبارزه كنيد  با هر نوع بي-150

 

 . اي مقوي آغاز كنيد  روز خود را با خوردن صبحانه-151

 

د و اگر احتياج به تعبير       از ايمن بودن آسانسورها و ساير وسايل مهم اطمينان حاصل كني           -152

 . يا تغيير دارند، بدون فوت وقت اقدام كنيد

 

 حتي اگر سن شما از كارمندان كمتر است، آنچنان دلسوزانه با مسائلشان برخورد كنيـد                -153

 .  را كسب كنيد"پدر سازمان"تا لقب 

 

 .  دقيقه نرمش كنيد15 جهت حفظ سالمتي و چاالكي هر روز حداقل -154

 

ها و اخذ تصميمات از كاركنان نيز نظرخواهي كنيـد تـا بـا ايـن                  ريزي  برخي از برنامه   در   -155

پذيري افـراد     مشاركت صميميت بيشتري بين مديريت و كاركنان برقرار گردد و حس مسئوليت           

 . افزايش يابد

 

شوند ضمن اعالم آن مشكل چنـد راه حـل    رو مي  از كاركنان بخواهيد اگر با مشكلي روبه      -156

 . ب نيز ارائه دهندمناس
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وگـو     گاهي اوقات بدون اطالع قبلي وارد اتاق كاركنان شويد و شخصاً با آنان بـه گفـت                 -157

 . بپردازيد

 

 .  با برقراري امنيت شغلي در محيط روحيه كاري افراد را بهبود ببخشيد-158

 

مال نكنيـد    اگر به افراد شخصيت بدهيد و با برخوردهاي نادرست عزت نفس آنان را پاي              -159

هايي كه به عهده آنان است بدون         كنند و قادر خواهند بود مسئوليت       آنان به مثابه اهرم عمل مي     

 . استرس و فشار روحي و با كيفيت بهتري به انجام برسانند

 

دهنده كار تيمي باشـيد تـا همـاهنگي و همسـويي كاركنـان جـايگزين                   مشوق و ترويج   -160

 .هاي ناسالم شود رقابت

 

 

 1385 مهر 29شنبه 
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