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نکات آموزنده برای افراد
تازه وارد در کارزار مدیریت

همـه مـا میدانیـم اولیـن تجربـه مدیریتـی هـر مدیـری جـزو
پرالتهابترین و حسـاسترین تجربیات کاری او محسـوب میشـود
و نحوه عملکـرد افـراد در آن میتواند تاثیر بسـزایی در تـداوم یا توقف
حرفه مدیریتی آنها در آینده داشـته باشـد .بنابراین برای موفقیت در
اولین تجربه مدیریتی باید بـه گونهای عمل کرد که زمینـه برای ادامه
کار و پیشـرفت فرد در مقام مدیر و رهبـر فراهم آید که در این مسـیر
آموختـن درسهـا و آموزههایی که بـه موفقیـت در مدیریت منتهی
میشـوند ،دارای اهمیت حیاتی اسـت .در این مقاله  8درس کلیدی و
آموزنده برای مدیـران تـازهکاری که میخواهند بـرای اولین بـار وارد
کارزار مدیریت و رهبری افراد شوند گنجانده شـده است که مطالعه و
تامل بر آنهـا به همه مدیـران تـازهکار توصیه میشـود.
 -1به دیگران نیاز دارید :گذر از وضعیـت کارمندی به وضعیت
مدیریتـی جـزو پرچالشتریـن و حسـاسترین روندهایی اسـت که
مدیـران تـازهکار باید بـا موفقیـت آن را طـی کننـد .اگر در گذشـته
بهترین و نخبهتریـن کارمند شـرکتتان بودهاید و به بهترین شـکل
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از تواناییهـا و مهارتهـای فـردی خـود اسـتفاده میکردیـد ،پس از
تبدیل شـدن به یک مدیر حتما بـه دیگران نیـاز خواهید داشـت و به
تنهایی نخواهید توانسـت هیـچ کاری از پیش ببریـد .بنابراین ،عمده
توجه و تمرکـز یک مدیـر باید معطـوف بر چگونگـی بهرهبـرداری از
پتانسـیلهای افراد و برقـراری ارتبـاط موثر با آنها باشـد.
 -2بایـد بـا افرادتـان گفتوگـو کنیـد :بعضـی از مدیـران
کمتجربه فکر میکنند کـه میتوان صرفا با ارسـال بخشـنامه و دادن
دسـتورات کتبی یا تلفنی افراد را مدیریت کـرد ،درحالیکه این تفکر
کامال اشـتباه اسـت .همانطور کـه داشـتن گفتوگوهـای رودررو و
حضـوری در زندگی شـخصی امـری اجتنابناپذیر و ضروری اسـت،
در محل کار نیز یـک مدیر باید با تمـام کارکنانش ارتباط مسـتقیم و
گفتوگوی حضوری داشـته باشـد تا مسـائل را از نزدیک لمس کرده
و بهتریـن راهحلهـا را نه پشـت میـز کارش بلکـه به صـورت میدانی
ارائـه دهد.
 -3باید آگاهترین فرد شـرکت در مورد سیاسـتهای آن
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باشـید :در اغلب موارد یـک مدیر جدیـد عمدتا به خاطـر تجربیات
ارزشـمند یـا تحصیالت عالـی یا عملکـرد مطلوب گذشـته خـود در
دوران کارمنـدیاش بهعنـوان مدیـر یک شـرکت منصوب میشـود.
با این همـه ،آگاهـی او از سیاسـتهای کالن و اصلی شـرکت در ابتدا
بسـیار محدود و در حـد سـایر کارکنان اسـت؛ درحالیکـه یک مدیر
باید مطلعترین فرد در شـرکت در زمینه سیاسـتها و خط مشـیها
باشـد تا بتواند پـس از مطابقـت دادن خـود با آنهـا در جهـت همگام
کردن سـایر افراد با آنها اقـدام کند .مدیـران جوان و کمتجربـه باید به
یاد داشته باشـند که میزان آگاهی و تسلط آنها بر سیاسـتها و اصول
کلی شـرکت همان سـوژهای اسـت که کارمنـدان باتجربـه و قدیمی
شـرکت بر اسـاس آن عیار مدیر جدید را میسـنجند و در نتیجه از او
حرفشـنوی خواهند داشـت.
 -4مدیران هم بـه آمـوزش و یادگیری نیاز دارنـد :اگر چه
اغلب مدیران به واسـطه داشـتن مهارتهایی خاص و اعتبار کاری به
مقام مدیریت یک شـرکت یا سـازمان میرسـند ،امـا آنها نیـز پس از
ورود به شـرکتی جدیـد و قرار گرفتـن در موقعیت کاری متفـاوت ،به
مهارتها و اطالعات جدیـدی نیاز پیدا میکنند کـه از طریق آموزش
دیدن قابـل دسـتیابی هسـتند .در ایـن میـان نشـان دادن تمایل به
یادگیری و آگاه شـدن از مسـائل میتواند به یک مدیر تازهوارد کمک
کند تا هم به اصطالح «سـوار کار شـود» و هم به کارکنان و زیردستان
او نشـان دهد که اقتـدار و صالبت آن مدیـر از دانـش و به روز بـودن او
سرچشـمه میگیـرد و آنها بـا مدیـری روبهرو هسـتند کـه یـا از آنها
بیشـتر میداند یا در آینـدهای نزدیک از آنها بیشـتر خواهد دانسـت.
 -5رهبـری یـک مقـام و منصب نیسـت ،بلکـه نگرش
اسـت :این یکی از مهمترین درسهایی اسـت که یک مدیـر تازهکار
و کمتجربه باید بیامـوزد .اگر چه یک مدیـر در موقعیتی قـرار دارد که
باید دیگران را رهبری کنـد ،اما این قدرت نه به واسـطه مقـام او ،بلکه
به خاطـر تواناییهای مضاعفی اسـت کـه او در مقایسـه با دیگـران از
آنها برخوردار اسـت .آنچه بر منزلت و اعتبار یک مدیـر نزد کارکنانش

میافزاید ،نگرشهای او و نتایج مثبتی اسـت که از اجرایی شـدن این
نگرشها در سـازمان به دسـت میآید .بنابرایـن مدیر باید بـا افزودن
به سـطح کیفی و کمـی مهارتهای رهبـری خود ،آنچنـان احترامی
نزد افرادش پیـدا کند که هم به ارتقای شـخصی خود او منتهی شـود
و هم شـرکت تحت رهبری او را بـه قلههای موفقیت برسـاند.
 -6شـخصیت مدیـر بسـیار مهـم اسـت :همانطـور کـه
شـخصیت کارکنان برای یـک مدیر دارای اهمیت اسـت ،شـخصیت
و کاراکتـر مدیـری کـه رهبـری سـازمان را بـر عهـده دارد نیـز حائز
اهمیت اسـت .یک مدیـر میتواند با کاریزمـا و تاثیرگذاری شـخصی
بر کارکنـان ،فرهنـگ سـازمانی را دگرگون سـازد و کدهـای اخالقی
مثبتی را به سـازمان تزریق کند .وجود ویژگیهای شـخصیتی بارزی
چون صبوری ،نظـم ،صداقت ،ثبـات قدم و تعهـد بـهکار در یک مدیر
میتواند ظرف مدت کوتاهی به تمام کارکنان سـرایت کند و موفقیت
کل سـازمان را به دنبال داشـته باشـد.
 -7پاسـخگو بودن و مسـوولیتپذیری همه چیز اسـت:
پاسـخگویی و مسـوولیتپذیری در قبـال تصمیمـات و اقدامـات از
مهمترین اولویتهای پیش روی هـر مدیری ،بهویژه مدیـران تازهکار
به حسـاب میآید کـه ممکن اسـت بـه اشـتباه فکـر کننـد نباید به
خاطر تصمیمات نادرسـتی کـه گرفتهاند یا دسـتورات اشـتباهی که
دادهاند ،پاسـخگو و مسـوول باشـند .پیامد اصلی عدم پاسـخگویی و
مسـوولیتپذیری مدیـران چیـزی نخواهد بـود ،مگر بیمسـوولیتی
کارکنـان و از زیـر کار در رفتن آنها.
 -8یـک مدیر نبایـد ریاسـت کنـد :در نخسـتین روزهایی
کـه از ورود یـک مدیر جدید بـه یک مجموعـه میگذرد کارکنـان در
حال محک زدن او هسـتند و بـه این وسـیله میخواهند بداننـد آیا او
قصد دارد با رویکردی دیکتاتورمآبانه و ریاسـتی بـر آنها مدیریت کند،
یـا اینکـه میخواهـد رهبـری واقعـی و کارآمد باشـد کـه مانند یکی
از اعضـای تیـم عمـل میکند کـه نـه در مقابـل افـراد ،بلکـه در کنار
آنهااسـت.

پاسخگویی و مسوولیتپذیری در قبال
تصمیمات و اقدامات از مهمترین اولویتهای
پیش روی هر مدیری ،بهویژه مدیران تازهکار
بهحساب میآید که ممکن است به اشتباه
فکر کنند نباید به خاطر تصمیمات نادرستی
که گرفتهاند یا دستورات اشتباهی که
دادهاند ،پاسخگو و مسوول باشند
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