دانستنیها

 60راهکار ساده برای تقویت توانهای مدیریتی
سهیل امید دزیانی
منبعinc :

انسـان برای رسـیدن به سـطح باالیـی از توان مدیریتـی و پیدا
کـردن تـوان واقعی خود ،ابتدا باید بینشـی صحیـح از تواناییها
و اسـتعدادهای خـود داشـته باشـد و سـپس آنها را بـه فعلیت
برسـاند .ماری کـوری ،دانشـمند مشـهور لهسـتانی و برنده دو
جایـزه نوبل میگوید« :باید بـاور کنیم که هریک از ما ،اسـتعداد
انجـام کاری را داریـم و هـر طور که شـده باید آن اسـتعداد را به
مرحلـه بلـوغ برسـانیم» .بایـد هدفمان بـه فعل رسـاندن آن

 -1هدفمند باشید
هدف از زندگی این است که شخص مفیدی
باشید ،به خود افتخار کنید و بین آنچه که
هستید و آنچه که میتوانید بدست آورید،
تفاوت ایجاد کنید.
 -2شخصیت خوبی داشته باشید
رهبری یک مجموعه ،ترکیبی از سیاست و
شخصیت را در خود دارد؛ اما اگر خواستید یکی
از این دو مورد را نداشته باشید ،بهتر است
سیاست را حذف کنید.
 -3پر شور و نشاط باشید
انگیزه برای تحقق دیدگاهها ،دنبال نمودن
ارزشها و باال بردن سطح استانداردهای
زندگی ،مواردی هستند که از شور و نشاط افراد
سرچشمه میگیرند نه جایگاه و موقعیت افراد.
 -4دانا باشید
شخص موفق ،کسی است که درک و فهمش
زیاد باشد نه دارایی و سرمایهاش.
 -5انگیزه داشته باشید
خود را به منابع الهامبخش نزدیک نگه دارید و
در عین حال سعی کنید از درون برای خود
انگیزه ایجاد کنید.
 -6متوجه باشید
هنگامیکه شخصی در حال صحبت با
شماست ،حواستان را جمع کنید .تمام توجه
خود را به او جلب کرده و از مشغول کردن خود
با چیزهای دیگر خودداری کنید.
سوم
شماره س 
یو ّ
بهار 1395

72

اسـتعداد شـود و از همه نیروهـا و توانمندیهای خـود برای این
منظـور بهـره بگیریـم .اهمیتی نـدارد که بـه عنوان یـک مدیر،
چقـدر هوش و اسـتعداد دارید؛ بلکه شـرط رسـیدن به موفقیت
واقعـی در مدیریت ،این اسـت کـه ویژگیهـا و تواناییهای الزم
برای شـکوفایی اسـتعدادهایتان را بشناسـید .در ادامه ،شما را با
 60روش سـادهای آشـنا میکنیـم که تـوان مدیریتی شـما را به
میزان قابـل توجهی افزایـش خواهند داد.

 -7زیرک باشید
سادگی و زودباوری ،دو سم مهلک برای هر فرد
است .گاهی اوقات الزم است زیرک و فرصت
طلب باشید.
 -8هوش حسی داشته باشید
افرادی میتوانند مدیریت کنند که آسیب
دیده باشند؛ آنهایی میتوانند به نکات مهم پی
ببرند که درک خوبی دارند و آنهایی میتوانند
رهبری کنند که هوش حسی داشته باشند.
 -9جسور باشید
معموالً جسورانهترین کارها در زندگی
همانهایی هستند که در نگاه اول نمیتوان
آنها را انجام داد.
 -10حاضر باشید
زندگی مانند یک جلسه است؛ آیا شما حاضر
هستید؟
 -11معتبر باشید
اعتبـار داشـتن و قابل اعتمـاد بودن خصیصه
ایسـت کـه بـه همخوانـی قلـب ،سـر و ذهن
ارتبـاط پیـدا میکنـد و در این صورت اسـت
کـه فرد به صورت مسـتمر تفکر ،احسـاس و
عملی یکسـان دارد.
 -12پاسخگو باشید
 10درصـد از زندگـی آن چیـزی اسـت کـه
بـرای شـما اتفـاق میافتـد اما  90درصـد آن،
بـه واکنش شـما نسـبت بـه اتفاقات بسـتگی
دارد .بـه یـاد داشـته باشـید کـه همـواره حق

انتخـاب دارید.
 -13در حال یادگیری باشید
هیچگاه به بهانه اینکه همه چیز را میدانید،
دست رد به فرصتهایی نزنید که چیزی از
آنها یاد میگیرید .سعی کنید در هر لحظه،
نکتهای تازه بیاموزید.
 -14قابل اعتماد باشید
به تعهدات خود ،پایبند باشید .همواره به آنچه
که گفته اید ،عمل کنید.
 -15شنونده خوبی باشید
از اساسیترین احتیاجات انسان ،نیاز به درک
کردن و درک شدن از سوی دیگران است و
بهترین روش برای شناخت دیگران ،ساکت
بودن و گوش دادن به حرفهای آنهاست.
 -16شجاع باشید
از چالشها و مشکالت نترسید و در برابر آنها
شجاع باشید.
 - 17مشوق باشید
تشویق و ترغیب کردن کارکنان باعث میشود
تا به رهبری بزرگ و محبوب تبدیل شوید.
 -18منظم و با برنامه باشید
هرکاری را در زمان خود و همه چیز را سر
جای خود قرار دهید.
 -19دلسوز باشید
ایــن یــک ضــرورت بــرای هر شــخص اســت
کــه میتوانــد محبوبیــت انســان را نیــز
افزایش دهد.

دانستنیها
 -20متعهد باشید
هیـچ موفقیـت پایـداری بدون تعهـد حاصل
نمیشـود.
 -21قوی باشید
همواره بخاطر داشته باشید؛ شما قدرتمندتر
از چیزی هستید که فکرش را میکنید.
 -22مشتاق و عالقمند باشید
کارهای خود را با هیجان و عالقه انجام دهید و
همان انرژی را که صرف انجام کارها میکنید،
به مالقات با افراد نیز اختصاص دهید.
 -23نوع دوست باشید
نوع دوستی عالوه بر موفقیت به شما ارزش
میبخشد و به زندگیتان مفهوم میدهد.
 -24مولد باشید
افزایش بازده هیچگاه تصادفی اتفاق نمیافتد؛
بلکه همواره نتیجه اراده ،تالش ،پشتکار و
تمرکز باالی افراد است.
 -25روحیه کار تیمیداشته باشید
زندگی جز با همکاری و در کنار یکدیگر،
امکانپذیر نخواهد بود.
 -26همدل و همزبان باشید
همواره سعی کنید از دیدگاه دیگران نیز
به یک مساله نگاه کنید .این به شما کمک
میکند تا مردم را بهتر شناخته و سوء تفاهمها
را برطرف نمایید و همچنین ارتباطات خود را
بهطور معناداری توسعه دهید.
 -27مصمم باشید
به همه کسانی که شما را نا امید کرده و
میگویند”،نمیتوانید“ ،ثابت کنید که میتوانید.
 -28وفادار باشید
احترام اعتماد میآورد و به دنبال آن وفاداری
ایجاد میشود.
 -29ثابت قدم باشید
هدفمند برنامهریزی کنید ،پرشور و هیجان به
پیش بروید و در راهتان پایدار باشید.
 -30مودب باشید
خـوب معاشـرت کـردن را تمریـن کنیـد .به
یـاد داشـته باشـید که بـدون داشـتن اخالق
خـوب و حسـن نیـت ،رسـیدن بـه موفقیـت
بسـیار دشـوار است.
 -31صبور باشید
اغلـب اتفاقـات در زمان درسـت خـودش رخ
میدهنـد؛ پـس عجول نباشـید.
 -32ایمان داشته باشید
اعتقاد داشته باشید که هر یک از اتفاقات ،بی
دلیل نبوده و حکمتی دارد.
 -33خوشمشرب باشید
اگر کسی را یافتید که او را نمیشناختید،
شما برای آشنایی قدم پیش بگذارید.

 -34منصف باشید
اگـر انصـاف را در مـورد خودتـان رعایـت
نکنیـد ،نمیتوانیـد آن را در مـورد دیگـران
اجـرا کنیـد.
 -35اعتماد به نفس داشته باشید
از ارکان اصلـی موفقیـت ،بـاال بـودن اعتمـاد
بـه نفـس اسـت .اگـر ایـن ویژگـی را داشـته
باشـید؛ میتوانیـد بـه هرچیـزی کـه
میخو ا هیدبر سـید .
 -36مراقب دیگران باشید
نسبت به افراد محتاج بیتوجه نباشید و
منتظر درخواست کمک از سوی آنها نباشید.
 -37مهربان باشید
مهربانی ،از بزرگترین موهبتهایی است که
میتوانید به دیگران ببخشید.
 -38بخشنده باشید
عفو و بخشش دیگران هدیهای که در واقع به
خودتان بخشیدهاید.
 -39اخالقمدار باشید
اخالقیات ،تار و پود هر انسان را میسازند.
 -40پشتیبان باشید
هنگامیکه دیگران به کمک شما احتیاج
دارند باید بتوانید اعتماد آنان را جلب کنید.
 -41کنجکاو باشید
همواره به دنبال فرصتها و موقعیتهای
جدید باشید.
 -42فهمیده باشید
درک و فهم باال ،کلید رسیدن به موفقیت
است.
 -43به یاد ماندنی باشید
اگــر کارهــای شــما الهامبخــش دیگــران
شــده و آنهــا را بــه کار و یادگیــری بیشــتر
ترغیــب کنــد همــواره در ذهــن آنهــا باقــی
خواهیــد مانــد.
 -44آرام باشید
حفـظ آرامـش در شـرایط بحرانـی بـه شـما
نشـان میدهـد کـه اتفاقـات میتواننـد
متفـاوت از چیـزی باشـند کـه تصـورش را
میکنیـد .
 -45جسور و ماجراجو باشید
به یاد داشته باشید رهبری کردن مانند راه
رفتن روی لبه تیغ است .باید جسارت انجام
کارها را داشته باشید.
 -46راستگو باشید
هرچقدر هم که به ضررتان باشد ،سعی کنید
همواره حقیقت را بگویید.
 -47فروتن باشید
ما در این دنیا زندگی میکنیم تا در خدمت
هم بوده و به یکدیگر کمک کنیم.

 -48مستقل باشید
افرادی که میدانند چگونه زندگی خود را
مدیریت کنند ،هیچگاه مشکالت خود را به
گردن دیگران نمیاندازند.
 -49به حس خود ،اعتماد کنید
همواره حس خود را دنبال کنید و به آن
اعتماد داشته باشید.
 -50قابل احترام باشید
قبــل از اینکــه از دیگــران انتظــار داشــته
باشــید درکتــان کننــد ،ســعی کنیــد آنهــا
را درک نماییــد.
 -51انعطافپذیر باشید
در طبیعت ،الزاماً موجوداتی که قویتر
هستند ،زنده نمیمانند؛ بلکه بقا از آن
گونههایی است که بیشتر خود را با محیط
اطراف منطبق کرده و انعطافپذیری بیشتری
با شرایط دارند.
 -52متفکر باشید
همواره همان اتفاقاتی برای انسان رخ
میدهد که بیشتر به آنها میاندیشد .بنابراین
مثبتاندیش باشید.
 -53بزرگوار باشید
هـرگاه خطـای کوچکـی از مـردم سـر زد،
سـعی کنیـد آنها را ببخشـید و گناهشـان را
فرامـوش کنیـد.
 -54راهکار محور باشید
از خصوصیـات مدیریـت خـوب آن اسـت
کـه پیـش از بحرانـی شـدن مشـکل ،آن را
تشـخیص دهیـد.
 -55پر انرژی باشید
جهان متعلق به کسانی است که از جای خود
بلند میشوند و با اراده و محکم به پیش میروند.
 -56تمرکز داشته باشید
برای خودتان هدفی مشخص کنید و تا زمانی
که به نتیجه مطلوب نرسیدهاید ،دست از
تالش برندارید.
 -57مفید باشید
همواره قبل از اینکه از شما درخواست کنند،
به کمک دیگران بشتابید.
 -58سپاسگزار باشید
با رفتار و گفتار خود از دیگران تشکر کنید.
 -59متفکر باشید
همواره دیگران را در تصمیمات و کارهای
خود در نظر بگیرید زیرا تصمیمات شما بر
دیگران نیز اثر میگذارند.
 -60رهبر باشید
رهبر کسی است که میتواند الهامبخش
دیگران باشد و جایگاهشان را مهمتر از چیزی
که هست جلوه دهد.
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