زﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ :ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﻤﻮن را در اﺧﺘﯿﺎر دارد؟
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ زﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﯾﻦ زﻣﺎن را ﮐﻪ
ﺑﺎ آن ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
زﻣﺎنِ »رﺋﯿﺲ ﺗﺤﻤﯿﻞ« :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺮف اﻧﺠﺎم اﻣﻮر درﺧﻮاﺳﺘﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﯽﺷﻮد و درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ
آنﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
زﻣﺎنِ »ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ« :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺮف اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎران و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎل از
آﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ،ﻣﺠﺎزاﺗﯽ درﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺮﯾﻊ و
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
زﻣﺎنِ »ﺧﻮد ﺗﺤﻤﯿﻞ« :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺮف ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺧﻮد ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ آنﻫﺎ
ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از اﯾﻦ زﻣﺎن را زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و زﻣﺎنِ »زﯾﺮدﺳﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ« ﻧﺎم
ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،زﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺪﯾﺮ اﺳﺖ و زﻣﺎنِ »اﺧﺘﯿﺎری« ﻧﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .زﻣﺎن
»ﺧﻮد ﺗﺤﻤﯿﻞ« ،ﻣﺠﺎزاﺗﯽ درﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻤﯿﻞﺷﺪهی رؤﺳﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺳﺮﻫﻢﺑﻨﺪی ﮐﻨﻨﺪ؛ ﭘﺲ
زﻣﺎن »ﺧﻮد ﺗﺤﻤﯿﻞ« ،ﺣﻮزهی اﺻﻠﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﺘﯿﺎری زﻣﺎن
»ﺧﻮد ﺗﺤﻤﯿﻞ« را ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎزی و رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ از زﯾﺮدﺳﺘﺎن ،ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ .آﻧﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﺎن
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی »رﺋﯿﺲ ﺗﺤﻤﯿﻞ« و »ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ« داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻣﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ؟
ﻣﯿﻤﻮن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ در ﺣﺎل ﻗﺪم زدن در ﺳﺎﻟﻦ اﺳﺖ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از زﯾﺮدﺳﺘﺎﻧﺶ ،ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ او ﻣﯽآﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،زﯾﺮدﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ " :ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ .راﺳﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﺑﺮﺧﻮردهاﯾﻢ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ."...ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ او اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺪﯾﺮ در اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ دو ﺧﺼﯿﺼﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﻤﻪی ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ زﯾﺮدﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺮای او ﻣﯽآورﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ،
ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﻪاﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،دوم ،اﻣﺎ آﮔﺎﻫﯽاش ﺑﻪاﻧﺪازهای
ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از او اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ،ﺑﯽدرﻧﮓ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﮔﻔﺖ" :ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدی ،اﻣﺎ اﻵن ﻋﺠﻠﻪ دارم .اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ درﺑﺎرهی آن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ و ﺑﻌﺪاً ﺷﻤﺎ را
در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮕﺬارم".
ﺑﮕﺬارﯾﺪ آﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دو ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪ» ،ﻣﯿﻤﻮن« ﺑﺮ
ﭘﺸﺖ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد؟ زﯾﺮدﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﻪ ﮐﺴﯽ »ﻣﯿﻤﻮن« را ﺑﺮ ﭘﺸﺖ داﺷﺖ؟
ﻣﺪﯾﺮ .زﻣﺎن »زﯾﺮدﺳﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ« ﻓﺮﺻﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﻤﻮن ،ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از ﭘﺸﺖ زﯾﺮدﺳﺖ ﺑﻪ

ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻓﻮق ﺑﭙﺮد و اﯾﻦ ﺳﻮاری ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﻮن ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد ﺑﺮای
ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﺮﺳﺪ ،ﺗﻤﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺧﻮدﺗﺎن را در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دادهاﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﻮﻧﯽ
از ﭘﺸﺖ زﯾﺮدﺳﺘﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ،ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای زﯾﺮدﺳﺘﺘﺎن ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪاﻧﺪازهی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﯿﻤﻮنﻫﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل
ﺷﻐﻞ واﻗﻌﯽﺗﺎن ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی رﺋﯿﺲ و ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺴﺐوﮐﺎر را ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﯿﻤﻮنﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ؟
 .1ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﻤﻮنﻫﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﯿﺪ
از ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﻣﯿﻤﻮنﻫﺎ در ﻫﺮ ﮐﺎری دوری ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻦ از ﮐﻨﺎر زﯾﺮدﺳﺖ ﺧﻮد
ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،در آن ﻟﺤﻈﻪ ،ﺟﺪﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ
را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ درﺑﺎرهی آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 .2ﺣﺪ و ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻞ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎری ،در ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺞ ﺳﻄﺢ اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ:
اﻟﻒ( ﺗﺎ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺎری ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ب( ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
پ( ﮐﺎری را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺟﺎزهی ﺷﻤﺎ آن را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.
ت( ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺪون درﻧﮓ ﺷﻤﺎ را در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ث( ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ روﻧﺪی ﻣﻨﻈﻢ در ﺟﺮﯾﺎن اﻣﻮر ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻣﯽآورد ،از اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن از ﺳﻄﻮح اﻟﻒ و ب ،ﺧﻮدداری
ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻄﻮح پ ،ت و ث را ﺑﺮای او ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﯿﺪ.
 .3ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪی ﺑﻌﺪی ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ درﺑﺎرهی روﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ،زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ درﺑﺎرهی
روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺎرﻫﺎ ﮔﺰارش دﻫﺪ.

 .4اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺪﯾﺮان ،ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای اﺑﺘﮑﺎرات ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ و آﺳﯿﺐ-
ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺪﯾﺮان ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﻤﻮنﻫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ،
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اداﻣﻪی اﯾﻦ روﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ زﻣﺎن اﺧﺘﯿﺎری ﺧﻮد
ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ از ﻋﻬﺪهی ﻧﮕﻬﺪاری از ﻣﯿﻤﻮنﻫﺎ ﺑﺮﻧﻤﯽآﯾﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽﺗﺎن
ﻧﯿﺰ آﺳﯿﺒﯽ وارد ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ ﮐﺎری آﺧﺮﯾﻦ روز ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻤﺎ ﭘﺸﺖ در اﺗﺎق ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ
روﻧﺪ ﮐﺎر را از ﺷﻤﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ آﻧﺎن در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون اﯾﺴﺘﺎدهاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﭼﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ" :ﻋﺠﺐ ﺗﺄﺧﯿﺮی! او ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد .ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺪ؟"
ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﻨﯿﺖ دروﻧﯽ را در ﺧﻮدﺗﺎن ﭘﺮورش دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دﻫﺪ از ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺘﺎن ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻋﻮض ،از رﺷﺪ آنﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 .5ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﭘﺮورش دﻫﯿﺪش
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﻤﻮنﻫﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای
آنﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮد را ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا،
ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﺎر را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ،زﻣﺎﻧﺘﺎن ﺣﻔﻆ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﮔﺮ زﻣﺎن را در ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺣﻘﯿﻘﺖ آن ﮐﺎرﻣﻨﺪ در زﻣﺎنِ »رﺋﯿﺲ ﺗﺤﻤﯿﻞ«
ﺧﻮد ،در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺎر اﺳﺖ و زﻣﺎنﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎری در ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﻫﺎ در ﻫﻤﻪی ﺑﺨﺶﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .6اﻋﺘﻤﺎد را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﺪ
ﭘﺮورش اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻞ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﺑﻪ راﺑﻄﻪای ﭘﺮ از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ و زﯾﺮدﺳﺘﺘﺎن ﻧﯿﺎز دارد .اﮔﺮ آنﻫﺎ
از ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﻪ آوردن ﻣﯿﻤﻮنﻫﺎ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و از ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ،ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺑﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﻤﺎد ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

