ﻓﺮاﮐﻮچ – ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ اﯾﺮان
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﮐﻮﭼﯿﻨﮓ اﯾﺮان

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ در ﻧﻘﺶ ﮐﻮچ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

ﻣﺪﯾﺮ در ﻧﻘﺶ ﮐﻮچ
:ﻣﯿﻠﺮ ﺳﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ روش ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از

:ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻓﮑﺮی۱.
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدن ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﺮﺑﯽﮔﺮی را ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
.ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻨﻨﺪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯿﻠﺮ در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از رﻫﺒﺮان در ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ“ :ﺑﯿﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻓﺮادش ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .او در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﺮد و دﻗﯿﻘﺎ ً ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﻓﺮد ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ او ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم
.را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد
ﺑﯿﻞ از اﯾﻦﮐﻪ اﻓﺮادش ارﺗﻘﺎء ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺪت ﺷﮕﻔﺖ زده ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺮاث ﺧﻮد
ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ .او ﺑﺪون ﻫﯿﭻ واﻫﻤﻪ و ﺗﺮﺳﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ
”.ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ او ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد

:ﻣﺪل رﻓﺘﺎر ﻣﺮﺑﯽﮔﻮﻧﻪ۲.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،رﻓﺘﺎری ﻣﺮﺑﯽ ﮔﻮﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن را در
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮوﯾﺞ دﻫﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از راهﮐﺎرﻫﺎ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﻓﻮق آنﻫﺎ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﺮدن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﻟﮕﻮی
.ﻣﺮﺑﯽﮔﺮی اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ،ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮﺑﯽﮔﺮی در ﺳﺎزﻣﺎن را درک ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺷﯿﻮهی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﺪﯾﺮان زﯾﺮ دﺳﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد
.و ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﯿﻢﻫﺎی ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺮﺑﯽﮔﺮی ﮐﻨﻨﺪ
ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﺎرب آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻌﻤﻮل در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﯽﮔﺮی ﺑﻼﻧﭽﺎرد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﯿﻮهی ﻣﺮﺑﯽﮔﺮی ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
روش در ﮐﺎر ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﯿﻮهی ﻣﺮﺑﯽﮔﺮی در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﺮﺑﯽﮔﻮﻧﻪ را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺗﯿﻤﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﻧﯿﺰ،
.ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ ،راﺿﯽ و ﺳﭙﺎسﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ

:ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﺸﻮقﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺸﺎن۳.

ﻣﺮﺑﯽﮔﺮی ،ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ،از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺒﻮد روﺣﯿﻪ ،ﮐﺎرآﯾﯽ و ﺑﻬﺮهوریﺷﺎن،
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد اﻓﺮادﺷﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و
.ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪی اﻓﺮادﺷﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﺑﻪ ﭘﺮورش رﻫﺒﺮان در ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در  ۳ﺗﺎ  ۵ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺒﻮد و ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد رﻫﺒﺮ در
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺸﺎن روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ،
.ﻓﺮدی ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪای ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮای رﻫﺒﺮی ﺑﺎﺷﺪ

