ﻓﺮاﮐﻮچ – ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ اﯾﺮان
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ اﯾﺮان

ارزﯾﺎﺑﯽ  ۳۶۰درﺟﻪ در ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﻣﺪﯾﺮان

ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ،اﺑﺰار ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮان
ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﻣﺪﯾﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ،ﺑﺎزﺧﻮرد )ارزﯾﺎﺑﯽ  (۳۶۰در ﺟﻬﺖ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﯾﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان در آن
ﻗﺮار دارد.
ﺑﺎزﺧﻮرد در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﻧﻈﺎم ﺳﺎﻟﻢ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﺮﺻﺘﯽ در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎ آن ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﯿﻢ ﺧﻮد از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان از ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﻮده و در آن ﻫﺎ اﯾﺠﺎد آﮔﺎﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ در ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد از دﯾﮕﺮان ،در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮدی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺎزﺧﻮرد  ۳۶۰درﺟﻪ از ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻓﺮاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه از آن در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻀﺎوت
و اﻧﺘﻘﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﮐﻪ در آن ﻣﺪﯾﺮان از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ،ﻣﯿﺎﻧﯽ ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﮐﻮچ ﺧﻮد ،ﺑﺎزﺧﻮرد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و از اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و ﻓﯿﺪﺑﮏ دادن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺧﺎرج از
ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻧﺒﻮده ﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ را ﭘﺲ از اﯾﻦ دﯾﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن
آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻫﺪاف ارزﯾﺎﺑﯽ  ،۳۶۰ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و اﯾﺠﺎد آﮔﺎﻫﯽ در
ﻣﺪﯾﺮان در ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺣﺮﻓﻪای دارﻧﺪ .ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ اﺑﺰار اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮدی
ﻣﺪﯾﺮان و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ً در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻮچ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺪﯾﺮان در ﮐﻨﺎر ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ در اﯾﻦ
ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ،
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾﮏ اﺑﺰار و ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﺪﯾﺮان ﻗﺎدر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺧﻮد ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و در اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ  ۳۶۰درﺟﻪ :
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﺎﻣﻼت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺪﯾﺮان ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﻓﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎن
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮان
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ اﻧﮕﯿﺰه و ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی در ﻣﺪﯾﺮان
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺳﺮﻧﺦ ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ
ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﯿﻢ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺪﯾﺮان
ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺒﻌﯿﻀﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﮋاد ،ﺳﻦ ،ﺟﻨﺲ و …

ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺣﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی در اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ در ﮐﺎر
ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

اﺑﺰار ﺑﺎزﺧﻮرد  ۳۶۰درﺟﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ ﻣﺪﯾﺮان ،روﺷﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺗﺂﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت آن ﻫﺎ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎدرﺳﺖ از اﯾﻦ اﺑﺰار در ﻓﺮﻣﺖ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎد و ﻗﻀﺎوت ﺷﺨﺼﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ و
ﺗﺨﺮﯾﺐ روﺣﯿﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺮدد.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ دارﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻧﻼﯾﻦ و ﭘﯿﺎم در ﺗﻠﮕﺮام۰۹۱۹۸۰۰۰۷۴۷ :
ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ

