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ائمقدمه دقیقه یک مدیر با کارآفرین یک مالقات مالقات یک کارآفرین با مدیر یک دقیقه ائی:مقدمه

  دقیقه یک مدیر ( آلایدهمدیر یکبه خانمکارآفرینیک
همکارانفاقدکهمیداردابرازراواقعیتاینتأسفبا)ائ  همکارانی فاقد کهمیداردابرازراواقعیتاینتأسفبا)ائی
 اینکه از نتیجه در واستخودسازماندر تالشپرواستعدادبا

. دارد شکایت دهد انجام را   کارها  بیشتر باید خودش



مدیر یک دقیقه ائی به کارآفرین پیشنهاداتی 
:میکند

انه ا ش که تختنهکا .ترسختنه کارکنهوشیارانه
ی یک تا بکارگیر مختلفافرادبرایرا مختلفرفتارهای ر یرر یرربر ر یب

. شوی موقعیتی رهبر



آف ا  مشکالت یک کارآفرینش

ین،این آف دمشکالتکا هداخ انبا زیهمکا  زیر همکاران بارهدرراخودمشکالت کارآفرین، این
 افرادیکه یافتن برایمیگویدواظهارداشتهاشمجموعه

 دارد مشکل کنندکارخودشسختیهمانبهباشندمایل
ودهدانجامخودشراکارهاهمهاستمجبورچون  و دهد انجام خودشراکارهاهمه استمجبورچون

. تنهاست مبارز یک که میکند احساس



 دیگران به کار کردن محول باید  : ائی دقیقه یک مدیر
اا .بگیردیادرا

.ندارندرااشآمادگیامکارکنان:کارآفرین . ندارندرااشآمادگیامکارکنان:کارآفرین
. دهید آموزشآنهابهبایدپس: ائیدقیقهیکمدیر

! ندارم وقت اما : کارآفرین



قهکد ازخنداائدق دت اخ دشکلش !دا  ! دارید مشکل شما  خودحتماپس:پوزخند با ائیدقیقهیکمدیر
؟ بینی می چه در را خود کارآفرینی و  موفقیت راز  ببینم بگو ولی

)(12آف . ام کارکرده)روزنصف(تمامساعت 12:لبخندباکارآفرین
مببییییر میکنم فکر ، زیاد کاراهمیتعلیرغم:لبخند با ائیدقیقهیکمدیر مرزیرییر ی
 ) بیشتر موفقیت ، بیشترکار(موفقیتوکارمیزانبینرابطهبهافراد
  شما برای کارآفرین عنوان ببینم بگو ولی . میدهند اهمیت حد از بیش
؟داردمعنائیچه ؟داردمعنائیچه

  ریزی برنامه اهداف تمام کردن عملی و شدت با کار یعنی : کارآفرین
.شده .شده



درمدیر(استهرمیشماسازمانمیکنمفکر:ائیدقیقهیکمدیر  در مدیر ( است هرمیشماسازمانمیکنمفکر :ائیدقیقهیکمدیر
 در مدیریت   مختلفسطوحوهرم قاعدهدر کارمندانسایرورأس
.  ) ها قاعده بین

؟دارداشکالهرمی سازمانمگر:کارآفرین
آنبهاشکالیسازمانیمدلیکبعنوان،نه:ائیدقیقهیکمدیر  آن به اشکالی سازمانیمدلیک بعنوان،نه :  ائیدقیقهیکمدیر
 یعنی ! کنید فکر هرمیکهمیایدپیشوقتی مشکلولینیستوارد
  برای کس هر سازمانی نردبان یک مطابق که است این بر شما فرض
برنامهمسئولمدیرانکهمیکنیدفکرلذامیکندکارخودمافوق  برنامه مسئول مدیرانکهمیکنیدفکرلذا. میکندکارخودمافوق
 اتفاق سازمان در که هستند چیزی هر ارزیابی و سازماندهی ، ریزی
  شما لذا . هستند مدیریت اوامر پاسخگوی تنها  کارمندان و افتد می
دفک کن انکهم هاهمهمدی دهندانجاماکا م . میدهندانجامراکارهاهمه مدیرانکهمیکنیدفکر



؟باشدبایدچطورپس:کارآفرین  ؟باشد بایدچطورپس:کارآفرین
 : ائی دقیقه یک مدیر

  تغییری اتفاق این با گیرند قرارقاعدهدرارشدمدیرانتاشودمعکوسبایدهرماین ترجیحاً
  چه به باید کسی چه و است مسئولکسیچهاینکهدرتغییر.میشود ایجادپرقدرتولیجزئی
. باشد پاسخگو کسی
ی  برای باید شما ، آنهاست با همکاریشماوظیفهومسئولندشماکارکنانکهکنیدفکربایدشما نیرب یوور یهبریو یب بر

  را تالش نهایت اهدافتان به رسیدن برای و آنها نیاز مورد منابع و کار شرایط کردن فراهم
. بکنید
ینخان آف تاینشماکا،کا هاهمهکهن دانجامخودتاناکا تهعقبیاوده ونش   و  نشسته عقب یا و دهید انجامخودتانراکارهاهمهکهنیستاین شماکار،کارآفرینخانم

  کارکنانتان به و  زده باال را ها آستین باید باشید کار شدن خراب هنگام آنها گیریمچ منتظر
. اید برده شما شوند برنده آنها اگر . شوند برنده تا کنید کمک



. ندارم وقت ام کارکنان تمام نیازهای به پاسخگوئی برای گفتم که من ولی : کارآفرین

یجبورییییر  کنید کمک آنهائی به فقطباشیدآنهامراقبنزدیکازنیستید مجبور:ائیدقیقهیکمدیر یزی بز یهر یبب یه
. دارند نیاز که

؟کنمرفتارجداجوریککارکنانازکدامهربایعنی:کارآفرین ؟ کنمرفتارجداجوریککارکناناز کدامهربایعنی:کارآفرین

. مختلف افراد برای مختلف رفتارهای ، دقیقاً : ائی دقیقه یک مدیر

 رفتار مختلف جور یک تان کارکنان   از یک هر با چطور شما : ! تعجب  با   کارآفرین
؟ میکنی



L d  hi St l ?Leader ship Style?

  یعنی رهبریهایشیوه :کارآفرین
:؟چه
 میدهید تعلیم را کسی که است راهی : ائی دقیقه یک مدیر

  .میکنیدکاراوبایا
نگ انبافتاچگ لددیگ انط دعقت،ز کن   کنید سعی وقتی ،زمانطولدردیگرانبارفتار چگونگی

.بگذاریدتأثیر آنهاعملکردرویکه



  با شما عمل  روش یا استدیگرانباشمارفتار روش   ،   رهبریشیوه:کارآفرین
؟ آنهاست دیدگاه و منظر از دیگران

ئ  به فقط ولی است جالب میکنیدرفتارچطوراینکهازشما برداشت:ائیدقیقهیکمدیر
  برداشت با امر این اگر و میدهد دارید عمل قصد چطور اینکه باره در اطالعاتی شما

ان دبهزیادنباشدیکدیگ دشماد کنانازبعضبامیکنمپیشنهادلذانمیخو منکا  من کارکنان از بعضی با میکنمپیشنهادلذا.نمیخوردشمادرد بهزیادنباشدیکیدیگران
  شما آن از پس و بدهند شما به من رهبری شیوه از درستی اطالعات آنها تا کنید صحبت
.میکنمرفتارچطورکدام هر باواقعاًمنکهدیدخواهید ی ورمربونیو رچ مر ی

 دفتر به ائی دقیقه یک مدیر منشی راهنمائی با و  خودش انتخاب با کارآفرین اینجا در
.رفت)مکنزیالری(انسانی منابعتوسعهوآموزشمدیر



؟ است مشارکتی او شیوهآیا؟میکندرفتارشماباچطور ائی دقیقهمدیریک:کارآفرین

طک کااا لشا اشاااخ ااف   ، دارد هدایتی رفتاری بیشترمنبااواستدورخیلیمشارکت از ومن اورابطه:مکنزی
  تحقق من وظیفه اصل در لذا اوست خاص توجه مورد آموزش و انسانی منابع توسعه چون

.اوستهایخواسته
 ؟ میگذارد تنها را شما سپس و    کرده تعیین را شما وظایف او آیا : تعجب با کارآفرین

مناکنونهممیکندکارمنبانزدیکازسپسوکردهتعیینمراوظایفاو،نه:مکنزی   من اکنون هم میکند کار منبانزدیکازسپس وکردهتعیین مراوظایفاو،نه:مکنزی
. میدهم انجام بخواهد او چه هر واحد   این در



. است مستبدانه خیلیبنظرنمیشویدخاطرآزرده شیوهاینازآیا: کارآفرین

  فرصت  این و ام یافتهارتقاءپستاینبهقبلماهسه از من ، بهیچوجه:مکنزی
  چون . بگیرم یاد ائی دقیقه یک مدیر از پایه از را کار تا داد من به را شانس این

آ   لذا . میکند عمل موفقبسیاراوباشدآموزشومدیریتسربرموضوعوقتی
  انجام میخواهد من از که را آنچه تا میکند کمک من به میکند کار من با وقتی
دشباده یدشنبهکنیزطخ اکاهازکهگ   را کاری چه من از کهمیگویدروشنیبهوی.کنم ریزیطرحخودشبادهم

  فکر چطور من عملکرد باره در او و دارم قرار کجا میدانم همیشه من و میخواهد
.داریمدیدارهمبامکرربطورچونمیکند .داریمدیدار هم بامکرربطورچونمیکند



آف اکا اآ اش تانظااتتاا ؟گخ ؟ بگیرید خودتاننظربارا تصمیمیتامیدهد اجازهبشماآیا:کارآفرین
  این به است سخت ولی . میشوم آشنا کارم با دارم که همینطور . بله : مکنزی
اناکاک اانن الذاگخت  از لذا . بگیرم خوبی تصمیماتبتوانمنمیدانمزیادیچیز کارممورددرکهزودی
  کسب تجربه و ام راضی بسیار شغلم از . خوشحالم ائی دقیقه یک مدیر  همراهی

پذیرفتخواهمرابیشتریمسئولیتآیندهدرکههستممطمئنومیکنم . پذیرفت خواهمرابیشتریمسئولیتآینده در کههستممطمئنومیکنم
 ؟ میکند رفتار شما مثل اش کارکنان تمام با ائی دقیقه یک مدیر  آیا : کارآفرین

قهیکدینهکنفک:کنز دهباائدق تفتاف دتفا حالدا   حال دارد متفاوتی رفتارفردهرباائیدقیقهیکمدیر ،   نهمیکنمفکر:مکنزی
. برممی ) سنیدی مورو ( مالی مدیر پیش را  شما



ازمتفاوتبشکلائدقیقهیکمدیرکهگفتمکنزیآقای:سنیدیبهخطابکارآفرین  از متفاوت بشکلی ائی دقیقهیکمدیرکهگفتمکنزیآقای :  سنیدیبهخطابکارآفرین
؟ است درست این آیا دارد نظارت شما کار بر او

 به وی میکنیم کار مالی بخشدرهمکاردومانندائیدقیقه یکمدیرو منقطعاً:سنیدی
. میکنیم توافق هم باکارچگونگیمورددرولیبکنمچه کهنمیگویدمنبه وجههیچ

. میکند رفتار مشارکتی بیشتر شما با یعنی : کارآفرین
ااتتشاااا شاق   به همیشه و داده قرار زیادتمجیدوتشویق،حمایتمورد مراوی.زیادبسیار:سنیدی

 اختیارم در زیادی اطالعات نیز شرکت کل باره در . میکند درک مرا و داده گوش نظراتم
  رابطه یک او و من رابطه.کنماتخاذمالیاموردربهتری تصمیماتبتوانمتامیدهدقرار
 از خوبی حس و میکنم کار مالی در که است سال 15 از بیش من است آل ایده کاری
. دارم مجموعه در مؤثر و رأی صاحب فرد یک بعنوان شدن حساب



مورددرچون.مستبدیااستدموکراتیاائیدقیقهیکمدیرپس:کارآفرین  مورد در چون . مستبد یااستدموکراتیاائیدقیقه یکمدیرپس:کارآفرین
 مشارکتی و حمایتی بسیار رفتاری شما مورد در و مستبدانه ، هدایتی رفتاری مکنزی
.دارد ر

ددیریتیووینبیدی  ) عملیات مدیر ( داالپا  بااستخوبنمیکندمدیریتشیوه دواینبافقط.نه:سنیدی تدیر(الپبتوبی )ی
. کنید صحبت هم

رین  ائی شیوه به ائی دقیقه یک،مدیر   سنیدیبقول: داالپابهخطاب،کارآفرین ولپببر یب ییوبییییری
  ؟ دارد حقیقت موضوع این آیا . دارد نظارت شما کار بر سنیدی و مکنزی از متفاوت



قسمتهایوتولیدمسئولیتتمامنهایتدرواستپیچیدهنسبتاًمنشغلالبته:داالپا   قسمتهای و تولید مسئولیتتمامنهایتدرو استپیچیده نسبتامنشغلالبته:داالپا
 مسئول نیروها اخراج و استخدام بر عالوه ضمناً . میباشد من کنترل و نظارت تحت عملیاتی
  قسمتهای برخی در ائی دقیقه یک مدیر میکنم فکر من . هستم نیز کیفیت کنترل و بازرسی
 در مثالً . میگیرد بکار دیگریشیوهقسمتهاازدیگربرخیدر و شیوهیکازکارم مشخص

ً
یرویویزرمص ربر رییوزی ری یرب ری
  آزادی این ،  وقت مدتی صرفاز پسالبته(   میگذاردباز تقریباًمرادستتولیدقسمت
 پایه از را شرکت این  ائی دقیقه یک   مدیر   چون البته . )   گرفت قرار اختیارم در عمل
  فنی مسایل در من    نظارت به لذا آشناست کار فنی جنبه با من مانند و است نهاده بنا

اد ت اداشتها ت دا دفقطگذا لاداکهگ دا اکاگذا  این کار . بگذارید مسایل جریاندرمراکهمیگویدفقط.میگذارداحتراموداشتهاعتماد
  . هستید اینجا فنی کارشناس  شما . شماست بعهده قسمت
  وی دارد من با دیگری رفتار تولید کارکنان به مربوط امور در ائی دقیقه یک مدیر ولی

اوباجدیدپرسنلبارهدرایبرنامهیاسیاستهراجرایازقبلحتماًدارداصرار   او با جدید پرسنل باره دراییبرنامهیاسیاستهراجرای از قبلحتمادارداصرار
  علیرغم من . دارم را چکاری انجام قصد من که   بداند دقیقاً  میخواهد او کنم مشورت

  با نهائی تصمیم ،   نظر اختالف موارد در ولی میگویم وی به ارتباط این در را نظراتم آنکه
.استایشان ن ی



بادیگربشکلگاهوشکلیکبهگاهائدقیقهیکمدیراینکهآیا:کارآفرین   با دیگر بشکل گاهی و شکلیکبهگاهیائیدقیقهیک مدیراینکهآیا:کارآفرین
 ؟ نمیشود شما خاطر تشویش باعث میکند رفتار شما

  چون دارم دوست تولید و فنی حوزه در را ام عمل آزادی من . بهیچوجه نه : داالپا
نازاکااینجا عتکن دش تایال2ازپحالاک اپ   را پست این سال 20 ازپسحالوامکردهشروعتکنسینیازراکارماینجامن

. ام آوره بدست
؟ کند رفتار طور همین شما با هم پرسنلی قسمت در ندارید دوست  آیا : کارآفرین

  فروشگاه یک در وحشیگاویکمثلاوقاتگاهیکارکناننظردر  من.نه:داالپا
  داخل اجازه بعد و شکنممی را در  اول من که میگویند برخی . هستم چینی ظروف
 خودم به کارکنان مربوطمهارتهایمورددرگاهی علتبدین.میگیرمشدن

. میکنم هم    استقبالائیدقیقهیکمدیرپیشنهاداتازلذا.ندارماطمینان



 و مکنزی بر ائی دقیقهیکمدیرنظارتمختلفروشهایبهتوجهبا:کارآفرین
؟ نامید می رهبری نوع چه را وی ، شما و سنیدی
ا تهداال هاق تکندکاااکهشخهت اشق   ، اش موقعیت و میکند کاراوباکهشخصیبهتوجهبا وی .موقعیتیرهبر: داالپا
. میکند تعیین را خود رهبری شیوه

.برگشتائیدقیقهمدیریکدفتربهمصاحبهاتمامازپسکارآفرین . برگشت ائیدقیقهمدیریکدفتربهمصاحبه اتمامازپس  کارآفرین
؟ دیدی چطور    را کارم خوب :  ائی دقیقه یک مدیر

درکامًال"مختلفافرادبرایمختلفرفتارهای"فلسفهبودعالی:کارآفرین  در کامال   مختلف افرادبرایمختلفرفتارهایفلسفهبودعالی:کار آفرین
  رفتار آنها با  مختلف  بطرق اینکه از   ضمناً کارمندانتان . دارد مصداق کارتان
؟ شوم موقعیتیرهبریکمیتوانمچطورمن حاال.نیستند ناراضیکنید



 : بیاموزید رامهارت3بایدشما: ائیدقیقهیکمدیر
)تشخیص(تانکارمنداننیازهایتشخیصیادگیری ) تشخیص (تانکارمنداننیازهای تشخیص یادگیری
  مختلف های شیوه از استفاده در پذیری انعطاف آموزش
 )پذیری انعطاف(رهبری

رهبریشیوهمورددرکارمندانتانباتوافقچطورییادگیری   رهبری شیوه مورددرکارمندانتانباتوافق چطورییادگیری
 ) جانبه دو توافق (



آف اااالکا ؟کشک ؟کنمشروع کجا ازبایدحال:کارآفرین
  بدین و میکنیم  شروع پذیری انعطاف آموزش از  معموالً : ائی دقیقه یک مدیر

ال لفاشاش اخ لفاشتاف کاخ  در که را رهبری مختلفهایشیوهتافرستادممختلف مدیرانپیشرا  شماعلت
. دریابید را میبرم بکار آنها مورد
آف ااقتتاکا دتداال دفکدنک هاک هاشه  های شیوه همه با میکردمفکربودمنکردهصحبتداالپا با وقتیتا:کارآفرین
 مستبد یا و دموکرات مدیری یا شما که میکردم  تصور یعنی . ام شده آشنا شما

نمیکندصدقداالپامورددرهاشیوهاینکهدیدمولهستید . نمیکندصدقداالپا مورددرها شیوه اینکهدیدمولیهستید



  مدتها تا میشود اطرافیانتعجب باعثهمیشهموضوع همین:ائیدقیقهیکمدیر
: دارد وجود رهبری شیوه دو فقط میکردندکه فکر همه

 شدیدی بحثهای هم همیشهو  هدایتی/استبدادی– مشارکتی/دموکراتیک
  صورت مختلف افراد میان است بهتر شیوه دو این از کدامیک اینکه بر مبنی
ف کاگ ا/شا شانشاک اان آ  آسان و زیاد نرمش دادننشانبهدموکرات/مشارکتیمدیران.میگرفت
 شدت و سختگیری بخاطر اغلب  مستبد / هدایتی مدیران و میشدند متهم گیری
بهفقطراخودکهمدیرانیمناعتقادبهاما.میگرفتندقرارانتقادموردعمل   به فقط را خود که مدیرانیمناعتقادبهاما.میگرفتند قرارانتقادموردعمل
.    " مدیرند نیمچه "   یک فقط میکنند محدود روش دو از یکی



آف انظکا لکاشخش لکل/ا ت  تبدیل مدیرکل / مدیرعاملیکبه راشخصچیزی چهشمابنظر:کارآفرین
 ؟ میکند

  شیوه 4 از میتواند و است پذیر انعطاف ، کامل مدیر یک : ائی دقیقه یک مدیر
بری  ) حمایتی رفتار و هدایتیرفتار(اصلیرفتار2از منبعثثکهرهبریمختلف ر2زبر ر(یر یر روی یر )ی
 کند استفاده هستند
 رفتار و نظارت و آموزش،سازماندهی،ساختار   واژه 4باهدایتیرفتار(

  کردن تسهیل و دادن توضیح،پرسیدن،شنیدن،تشویق و تمجیدشامل   حمایتی
  : ) میباشد



چچهارسبک اصلی رهبری 
آ ت ا فه ظا ا ان ك نز ت نظا شخ ت .تعيين مسير مشخص و نظارت نزديك بر انجام وظايف  :هدايت آردن

ردن آ ائ و:راهنم نهاد پيش ذ اخ ، ايف وظ ام انج ر ب تقيم مس ارت نظ ، دايت ه ر ب عالوه ردن  ائي آ نهاد و  :راهنم ذ پيش ايف ، اخ ام وظ ر انج تقيم ب ارت مس دايت ، نظ ر ه عالوه ب
.نظرخواهي از آارآنان ، تشريح تصميات اتخاذ شده و حمايت از پيشرفت آار  

ا    حمايت آردن  از تالش  هاي   آارآنان و فراهم آوري تسهيالت الزم و مشارآت دادن آنه
.در تصميم گيريها  

 تصميم گيري و حل مشكالت به آارآنانتفويض اختيار 



شتهدایتفتا هباب یش دانهه ت اطدم ت اطایناستا ت ا  ارتباط این است ارتباطدر مستبدانهرهبریشیوه بابیشتر هدایتیرفتار
  انجام  چطور و ، کی ، را چکاری که میگوئیم شخص به و بوده طرفهعمدتاً یک

.میکنیمنظارتنزدیکازمشکلحلیاوظیفهانجامحیناوکاربرسپسودهد . میکنیم نظارت نزدیکازمشکلحلیاوظیفهانجام حیناوکاربرسپسودهد
  چگونگی درباره    شده  بندی زمان  برنامه ، کار برای شاخص و هدف تعیین با

میشودتنظیمکار میشودتنظیم  کار
  عملی را ما های ایده کارمندان تا میگیریم تصمیم و شده حل مشکالت   سپس 

.کنند د



ه ایتش شتح ایتفتابب تح دهدایتفتایک دتأک دا  . دارد تأکید هدایتیرفتاررویکمتروحمایتیرفتاربربیشترحمایتیشیوه
 و  شنویممی را ایشان پیشنهاد و حمایت کارکنان تالشهای از ، ما شیوه این در

آنهامیکنیمفراهمایشانبردیگرانبامتقابلبرخوردبرایراالزمتسهیالت   آنها میکنیم فراهم ایشانبردیگرانبامتقابلبرخوردبرایراالزمتسهیالت
 قرار تمجید و تشویق مورد ، نفس به    اعتماد و   انگیزه    ایجاد برای   را

.میدهیم .میدهیم
 کار انجام یا مشکل رفع  چگونگی باره در ندرت به مدیران شیوه این در

کردنمطرحباتامیکنندکمکخودکارکنانبهآنهامیکنندصحبتخاص  کردن مطرح با تا میکنندکمکخودکارکنانبهآنها .میکنندصحبتخاصی
 تا کنند پیدا بیشتری شهامت و دهند گسترش را ایشان فکر حوزه سؤاالتی
.بیابندرامناسبحلراهبتوانندخودشان .بیابندرامناسب حلراهبتوانندخودشان



عدم،سنیدیومکنزیمورددررهبریمختلفهایشیوهباآیا:کارآفرین  عدم ، سنیدی و مکنزیمورددررهبریمختلفهای شیوهباآیا:کارآفرین
 ؟ آید نمی وجود به هماهنگی

یییکمدیر  به کردن رفتار ، هماهنگیازشماتعریف میرسدنظر به : ائیدقیقهیکمدیر یازشمریفمیرسدربا رم نر بر
    یکسان رهبری شیوه یک کارگیری به من نظر از ولی است همه با و یکسان شیوه
. است مشابه مواقع در

  متفاوتی رفتار افراد از یک هر با که نیست غیرمنصفانه این آیا  اما : کارآفرین
؟ باشیم داشته
    با  برابر رفتار اندازهچیزبه  هیچ "   ما شعار:ائیدقیقهیکمدیر

. است    "  نمیرودشمار به  نابرابری ،نابرابرها



  وجود رهبری   شیوهبهترین شیوهچهاراین میانآیا:کارآفرین
؟ندارد ر

 وجود رهبری شیوه بهترین نام به چیزی  : ائی دقیقه مدیریک
 حمایت شیوه شایداستشیوهبهترینموقعیتیرهبری.ندارد
  مورد در اما باشدمؤثرموقعیتهابرخیدر مشارکتییا  کردن
. نرود بشمار مؤثری شیوه است ممکن ها موقعیت سایر



؟گرفتبکارراهاشیوهازکدامهربایدوقتچه:کارآفرین ؟ گرفت بکارراهاشیوهازکدامهر بایدوقتچه:کارآفرین
:  که است مناسب وقتی هدایتی شیوه :  ائی دقیقه یک مدیر

. نکند تهدید را بقیه خطری تا شود اتخاذ سریعی تصمیم باید
.است هدایت کسب برایبالقوهقابلیتدارای،ناکافی تجربهبا افرادمورددر ییجرببرورر یر وب یب یببر

 و سازمان استراتژیهای ، سیاستها ، ها الویت با ولی دارند مهارتهائی افرادیکه
.نیستندکارهاآشناانجامطریقه .نیستند کارهاآشناانجامطریقه



آف اکا اآ ک خاطآقااکا   خاطر آزرده مستقیمسرپرستیوهدایتازکارکنانآیا:کارآفرین
؟ نمیشوند
 آستانه در آنها وقتی . نه کار  آغاز در   معموالً  : ائی دقیقه مدیریک
آمادهومیدهندنشاناشتیاقاغلبهستنداییوظیفهیادگیری  آماده و میدهند نشاناشتیاقاغلب هستند اییوظیفه یادگیری
   خوبی  عملکرد میخواهند چون هستند شما جانب از کمکی هر دریافت

اشناش .باشندداشته



فقطانگارمیپردازنددیگریکاربهاداریوقتدرسازمانهادرافراداغلباستاینواقعیتولی   فقط انگار میپردازند دیگریکاربهاداریوقت در سازمانهادر افراداغلب  استاین  واقعیتولی
  ابتدای در افراد این ولی . ندارد اهمیتی ایشان بر سازمان اهداف و  میکنند کار ماه آخر پول برای
  . داشتند زیادی بکار تعهد و نبودند اینجوری سازمان در کارشان شروع
  در فرقی که دهند تشخیصکهمیدهنددستازوقتیراخودتعهد حسافرادکهاستاین واقعیت
  مورد اغلب خوب عملکردهای سازمان در اگر یعنی    ! ندارد وجود بد و خوب عملکرد بین سازمان
روج  ولی نگویند چیزی دهند انجامخوبرااییوظیفه ،  کارکنانکه موقعیمدیرانونگیردقرارتوجه نورر یر نو موبریور زیج یوچ و
  خود تعهد حس  تجربه بی کارکنان شرایط این در  . شوند توبیخ   شدیداً کارشان در   اشتباه  موقع
. میدهند دست از را مجموعه به نسبت

گالتاد تد ائههدا تکافتن دن قا دتش تت داضافهآهها ش   . شود اضافه آن به هم حمایتوتمجید،تشویقبایدنیستکافی تنهائیبههدایتدیگرحالتایندر
  مواقع در شیوه این مینامیم ) توامان حمایت و هدایت بر تأکید ( کردن راهنمائی شیوه آنرا که

  . است مؤثر سرخورده کارآموزان مورد در شیوه این . دارد را کارآئی بهترین ، سرخوردگی


