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 ایجاد بستر مناسب برای برانگیختن رشد

 افشین محمدترجمه: 

 
ی موفقیت را مهیا کنید. در شروع ، باید زمینهکارمندان)رهیاری(  کوچ کردنیادداشت سردبیر: قبل از شروع 

شان و یکدیگر اتصال و نسبت به شغلاحساس کنند ، دهنددرست را انجام میهای مطمئن شوید که آنها شغل

ها و وظایف مربوط به شغل خود را داشته ارتباط دارند، پذیرا و شنوا باشند و قابلیت رسیدن به استادی در مهارت

کمک  رداخته و به افرادتوانید به هر کدام از این موضوعات پوم مغزشناسی میباشند. با استفاده از اصول ابتدایی عل

 کنید به حداکثر عملکرد خود دست پیدا کنند. 

 دهد.شود و خود را تطبیق میدارد: در طول زندگی بزرگ می پالستیکیمغز قابلیت 

صور بر ت . قبالا مانندهمان که هستند، نمیتان کارمنداناید و یا مانید که بودهاین یعنی شما هرگز همان کسی نمی

ها که مغز بزرگساالن هم این قابلیت دانیمتغییر و توسعه دارد. اما حاال میقط در نوجوانی مغز قدرت آن بود که ف

ها تغییر کننده که آدمر شویم. این دیدگاه رایج و مایوستر، مدبرتر و شادتتوانیم باهوشی ما میرا دارد. همه

 کنند به لحاظ علمی اشتباه است. نمی
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ای شوند. برر در مغز در جهت بهتر یا بدتر میشناسیم که منجر به تغییک متعددی را میالوه، نیروهای محربه ع

شود، درست مانند یک هارت دارد منجر به رشد مغز او میای که در آن مل، به چالش کشیدن یک فرد در حوزهمثا

برای مغز او بد است. نهادینه کردنِ  ،ای که قادر با سازگاری با آن باشدفشار آوردن به او بیش از اندازهماهیچه. اما 

مغز را از کار انداخته  ،شود. اما فضای ترس مزمن و دائمیاد منجر به بهبود عملکرد آنها مینفس در افره ب اعتماد

 کند. را بدتر میو عملکرد 

او هم د چه؟ با مراقبت درست، خورشیند و همیشه در کارهایش شکست میندر اتاق آخری میپس، آن کسی که 

وان ه عنو شما، ب برای چندین دهه پیشرفت کندتواند تر را یاد بگیرد؛ او هم میح باالوسطدر تواند عملکرد می

 کار به او کمک کنید.  توانید در انجام اینمدیرش، می

 دستیابی به حداکثر عملکرد

کرد آماده ابی به حداکثر عملعملی برای دستی یدانیم، من یک برنامهی نوروپالستیسیتی میبا توجه به آنچه درباره

ها نیست. وقتی افراد ی فرصتکارها و دنبال کردن همه یاغراق در انجام همه حداکثر عملکردام. منظورم از کرده

برتری یا تعالی  یشوند. در واقع، من درباره، موفق نمیهای خود انجام دهندکنند کاری فراتر از تواناییسعی می

 کنم. صحبت می ای از وظایفی خاص یا مجموعهر، با بهبود در گذر زمان در یک وظیفهپایدا

 توانند در این کار موفق شوند؟ با دنبال کردن این پنج گام، با راهنمایی و پشتیبانی شما. چگونه افراد می

 : انتخاب1گام 

. به آنها کمک باید چه کاری انجام دهندکه کارمندانتان قدم از قدم بردارند، مهم است بدانید که آنها  قبل از آن

ه پروژه یا که بآنچه ( 3و ) ( که دوست دارند انجام دهند2( در آن مهارت دارند )1وظایفی که )کنید با انتخاب 

این سه مولفه یک میدان تالقی  ی. نقطهکند به حداکثر عملکرد خود دست پیدا کنندسازمان ارزش اضافه می

 فتد. تواند در آن اتفاق بییا تعالی پایدار می کند که برتریجادویی ایجاد می

 شود.حال در اغلب موارد، نادیده گرفته می و با ایندهد های متعاقب را تحت تاثیر قرار میی گاماین گام اول همه

ون وقت از آن بیر اند و هیچیک شغل اشتباه مشغول به کار شده را درها کارمند عملکرد ضعیفی دارند زیمیلیون

خوبی بشناسید تا بتوانید آنها را در سازمان در جایگاه درست ه بار مهم است که کارمندان خود را اند. بسیهنیامد

 قرار دهید. 

نج بعد از پخدمات مشتری در یک شرکت خدمات مالی بزرگ است.  ینظر بگیرید، که یک نماینده ماری آنا را در

ال، ح های مشتریان مشکلی وجود نداشت که او نشنیده یا حل نکرده باشد. حتی با اینسال پاسخگویی به تماس

 و از شدی او هم متالطم میشدند روحیهمیاز نقش خود راضی نبود. وقتی مشتریان عصبانی  %111وقت  او هیچ
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و  های صف انتظار را بدهدکشید تا جواب تماسوحشت داشت. در نتیجه، کمی طول میها دادن به تماسجواب 

 هاو خوب بود اما عالی نبود. ب یکرد. نظرات مشتریان دربارهمشتریان کمتری رسیدگی می این یعنی به تماس

 دهد. رها را انجام میه و فقط سرسری کارسید که ماری آنا هیچ اشتیاقی نداشته نظر میطورکلی، ب

ه شد کزد متوجه ، با او گپ مییک شب، زمانی که مدیر ماری در یک مهمانی دورهمی که شرکت اسپانسر آن بود

. او عاشق دهدرا آموزش میداوطلبان در یک موسسه غیرانتفاعی محلی ی خود، ماری در تمام تعطیالت آخر هفته

ان کمک کردن به داوطلب ،ته بود. چیزی که بیشتر از همه دوست داشتاین کار بود و همیشه منتظر رسیدن آخر هف

 هایشان بود. ی مهارتجوان در توسعه

دان ول آموزش کارمن، مسوهاه جای پاسخگویی به تلفنروز بعد، مدیر وظایف شغلی ماری آنا را تغییر داد. او دیگر ب

بود که باید در آموزش  زدهکوفا شد. او خیلی هیجاناری آنا شجدید بخش امور مشتریان بود. ناگهان استعدادهای م

و را تحسین های نو بود. کارمندان جوان هم اری فعالیت کند و مغزش پر از ایدهکارمندان و ارتقاء خدمات مشت

به افزایش گذاشت؛ نظرات مشتریان  شد روکه در این دپارتمان پاسخ داده میهای تلفنی کردند. تعداد تماسمی

 ارتقاء یافت. 

که بیش از هر چیزی از  اش در سازمان را پیدا کرد. او شغلی پیدا کردی گمشدهنیمه ،ماری آنا با کمک مدیر خود

، کردافزایی میکرد و برای سازمان ارزشران استفاده میشدن از دیگ هایش برای متمایزبرد، از مهارتآن لذت می

 امکان رسیدن به حداکثر عملکرد را در اختیار او قرار داد.  ی این مواردمهکه ه

گاه از های جایگاه اشتباه باشید: برای مثال، اگر فردی هیچه دنبال نشانهب ،مانند کاری که مدیر ماری آنا انجام داد

او در نقش مناسب خود توانید بگویید که همیشه درحال شکایت کردن است میآید یا شغل خود به هیجان نمی

قط فکننده است؛ کسل دهد اساساادم کسلی است یا کاری که انجام میقرار ندارد. این بدان معنا نیست که او آ

 اند. یف درست و مناسب به او محول نشدهکه وظااین

با  را کنید. چطور؟ برداریبرای خود )و آنها( بیشترین بهره ها و عالیق کارمندان خود تحقیق کنید تادرباره مهارت

 حال اختراع شده است: گفتگوی یک به یک. ه ب استفاده از یک ابزار ارزیابی قدرتمند که تا

م به من جعانامر کنند. معموالاکار اقدام می بینم تعداد اندکی از مدیران به اینکنم وقتی میتعجب می واقعاا

دام کار را بهتر از همه انجام چه کاری انجام دهم یا ک حال از من نپرسیده دوست دارمه ب کس تا هیچ"گویند، می

 که حالی خواهند موج ایجاد کنند. درکنند چون نمیرا داوطلبانه اعالم نمیگویند این اطالعات . آنها می"دهممی

اگر مدیران  —این به نفع همه است —کنم که در هر صورت حرف خود را بزنندمن همیشه آنها را تشویق می

 تر خواهد بود. کار آسان ،ابتدایی این زنجیره را شروع کنند یحلقه
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دست خود را کشف  کند نقاط قوت و شور و اشتیاق کارمندان زیرارمند به شما کمک میساخت ییک مصاحبه

 د.ال فکر کند و آنها را یادداشت کننوی جواب خود به هر سدقت درباره کنید. از هر کارمند بخواهید چند روز با

 بعد از آن برای بررسی پاسخ ها در کنار هم به گفتگو بنشینید. 

وانید تدهید. به عالوه، می، شناخت بیشتر از هم و بستر اعتماد را توسعه میکنیدوقتی با هم رو در رو صحبت می

د قرار ناب و گاهی کمیاب از شنیده شدن در اختیار کارمندان خو یهای متعاقب مطرح کرده و یک تجربهسوال

 دهید. همین کار به تنهایی انگیزه و عملکرد آنها را تقویت خواهد کرد. 

 :  برقراری ارتباط2گام 

ن ی در باالتریعملکرد، کنندشان احساس مرتبط بودن میشان و با اهداف سازمانافرادی که با دیگران، با وظایف

و حتی برای حفظ این ارتباط حاضرند  آیندن میتند، از مشارکت کردن به هیجادارند. این افراد وفادار هسسطح 

ویژگی  ها اینط امن برای افراد و ترغیب ارتباطتوانید با ایجاد یک محیشما، به عنوان یک مدیر، میفداکاری کنند. 

 کنند عمل کنند. تا فراتر از آنچه خودشان تصور می دهیدکار به آنها الهام می د. با اینرا تقویت کنی

 حوصله و مضطرب هستندتنها، بی دیگر افراد به لحظ عاطفیمدرن باعث جدایی افراد از هم شده،  اریی کهامکان

قدر ذهن آنها مشغول است یا  آن اند و چه باید بکنند. معموالادانند چطور در این مسیر افتادهو خودشان هم نمی

تر ریعسطح عملکرد را خیلی س عدم پیوند،توانند با کسی ارتباط برقرار کنند. این نوع قدر استرس دارند که نمی آن

 آورد. ی پایین میاز هر چیز دیگر

 یجه، از نتیکه تایید نشوند از اینممکن است ترس است. افراد  ،در ارتباط هایکی از بزرگترین این عدم پیوند

دلیل  .آسایش، یا بد نشان دادنِ دیگران، بترسند یر رفتن از منطقهنظر رسیدن، از فراته منفی، از نقد، از احمق ب

 آن هر چه که باشد، اگر بترسند، موفقیت کمتری هم خواهند داشت. 

تر مغز کنترل دهند. با افزایش ترس، مراکز عمیقناسی دلیل آن را به ما نشان میباز هم در اینجا، علوم مغزش

فکر شوند. تاالموس و کولوس سِرولئوس فعال میایی مانند آمیگدال، هیپوتهگیرند. قسمته دست میاوضاع را ب

شود زیرا مغز باید به طور کامل به دیگر قطع می —های خاکستریسایه های نو، دیدنخلق ایده —قشری باالتر

هیچ  ،به شما حمله کند خنجریدندانر این شرایط قرار بود یک ببر کند توجه کند. اگر دتهدیدی که احساس می

های خاکستری را ببینید. در آن های خالقانه طرح کرده یا سایه، ایدهاشکالی نداشت. الزم نیست در آن لحظه

طورکلی، فرهنگ ترس در محل ه یا ب —خنجریرا بکشید. اما یک مدیر دندان شراط فقط باید فرار کنید یا ببر

ا به به اوج رسیدنِ عملکرد ر ،حد دنبال آن ترس بیش ازه رده و بهمان واکنش را در کارمندان ایجاد ک —کار

 سازد. لحاظ نورولوژیکی غیرممکن می
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 را به یک اولویت تبدیل کنید.  —و کنار گذاشتن ترس —مثبت در میان کارمندان پس ارتقاء ارتباط

فر را برای مثال، وقتی یک نها طوری طراحی شده که با هم ارتباط برقرار کنیم. ی ما انسانساختار ذهنی همه

آن اضطراب را درون ما به وجود ما هم یک نسخه تخیلی از  "ایهای آِینهنورون"بینیم که مضطرب است می

 ها مشترک است. ی انسانبوده و در میان همه ک بنیان بیولوژیکی برای همدلید. این ینآورمی

برای  مشغله هستیم. ما پر یکنند؟ همهقدر تقال می نبرای برقراری ارتباط با یکدیگر آ پس، چرا بسیاری از افراد

ی ارتباط با یکدیگر بیشتر از کنیم. برای برقرار)به صورت چهره به چهره( زمان زیادی صرف نمیبا هم بودن 

 توانید برایاما میگیرد. ما اعتماد شکل نمی های الکترونیکی استفاده کرده و به همین خاطر در تعامالتروش

 کنید:  های زیر را امتحانا به کارمندان خود کمک کنید. تکنیکغلبه بر این نیروه

 —شود احساس خوبی دارندنها. وقتی از افراد قدردانی میآاز کردن  توجه کردن به کارمندان و قدردانی .1

ید. مکالمات عمیق داشته باش ،روابط احساس خوبی ندارند. نیازی نیست برای ارتقاء ،کار نشود و وقتی این

ار انگ ،کنیدبی توجه از کنار یک نفر عبور می کند. وقتیم کردن و لبخند زدن هم معجزه میفقط سال

 حتمی است.  یکنندهیک عامل قطع —افتدکه این اتفاق زیاد می —کسی آنجا نیست

تان را ترغیب کنید که خودِ کارمندانرا فراهم سازید. کوچک  یهاهای فردی و لغزشمکان بروز ویژگیا .2

ه ، بما کمی عجیب هستیم. وقتی به عنوان یک مدیر با خودتان راحت هستید یشان باشند. همهواقعی

 طور باشند.  دهید همیندیگران هم اجازه می

به  ،رو در رو یا تلفنی بهتر است یصورت گروهی توافق کنید که اگر مکالمهه مکالمه را تشویق کنید. ب .3

از رگز هغ ارسال ایمیل نروید. برای حل و فصل مسائلی که بار عاطفی سنگینی دارند طور مستقیم سرا

کند. کارمندان دیگر سیستم توجهی افراد را بازسازی میها ایمیل استفاده نکنید. تغییرات جزئی مانند این

ئل سراغ ایمیل یا پیغام متنی کنند یا دیگر برای حل و فصل مسانمیوقت خود را با مسائل غیرکاری پر 

و احتمال مکالمات رو  تر را انجام دهنددهند صبر کند تا کارهای مهمروند. آنها به مغز خود یاد مینمی

 شود. ن ترتیب برقراری ارتباط تقویت میدر روی آنها بیشتر شده و به ای

گیرند به ن کم کم استرس میشوید که افرادتاکنید. وقتی متوجه میزنگ تفریح و استراحت را تشویق  .4

حتی سوئیچ کردن روی کار دیگر  دهند کمی وقفه بیاندازند.ار دهید که بین کاری که انجام میآنها هشد

 —شوندری از اتفاقاتی که منجر به قطع روابط بین کارمندان میتواند به آنها کمک کند. بسیامی

 مستقیم استرس هستند.  ینتیجه —ها و مانند آنبحث و جدل ها،عصبانیت

در محل کار میوه، آجیل و بطری آب  نوعی پرورش است. پس حتماا یرایی با غذا و نوشیدنی. غذا نمادپذ .5

 معدنی در اختیار کارمندان قرار دهید. 
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ما ا اندالعاده، فوقریزی قبلی دارندهایی که برنامهریزی قبلی. مهمانیهای بدون برنامهتقویت دورهمی .6

اندویچ، صرف مثل ناهار س —البداهههای فیباشکوه و رسمی هستند؛ اما دورهمیهای مهمانی معموالا

 ند. کنراری ارتباط را تسهیل و تقویت میبرق —فوتبال بعد از کاری مسابقه قهوه در یک کافه، دیدن

 : بازی کردن3گام 

ت هر فعالیتی اس ،هستند. منظورم از بازیکرد ناآگاه در تسریع دستیابی به اوج عمل بازی مدیران از اهمیتاکثر 

ه مغز انسان شود کهایی میترین و کارآمدترین فعالیتبا این تعریف، بازی شامل پیچیده . پسکه به تخیل نیاز دارد

د به این خاطر است که در فراین معموالا ،آینده نظر میانگیزه بام دهد. وقتی کارمندان خسته و بیتواند آن را انجمی

 . اندمساله خالقانه و تخیلی به مشارکت گرفته نشده حل

یب رغتوانید عملکرد کارمندان خود را ارتقاء دهید. در اینجا چند روش برای تبهاء دادن به بازی و ترغیب آن میبا 

 سطح به باالترین سطح برای شما داریم:  ترینافراد به جهش از پایین

وب های آموزشی محسسقراطی همچنان یکی از بهترین روشین روش . ان باز دارند بپرسیدواالتی که پایاس .1

ها عال کند، از آنواالتی بپرسید که تخیل آنها را فکه به آنها پاسخ بدهید س جای آنه واقع، ب شود. درمی

 و در اکتشافات به آنها کمک کنید. برای مثال: برای طوفان فکری و تامل و تفکر دعوت کرده

 گیرید؟چه درسی می از آنچه اتفاق افتاد -

 کجای کار را اشتباه کردیم؟  -

 کجای کار را درست انجام دادیم؟ -

 توانیم انجام دهیم؟دیگر چه کارهایی می -

 ؟توانیم اعمال کنیمی اولیه چه تغییراتی میروی نمونه -

 گذاریم؟ چرا روی این موضوع این قدر زمان می -

 کنیم؟ما از چه چیزی پرهیز می -

گری باشید. به افرادتان نشان دهید که مخالفت کردن با همکاران و رئیس ه پرسشیک الگو برای دیدگا .2

خوب هم هست. شما باید الگویی برای این دیدگاه  ،های مخالفواقع طرح دیدگاه در —هیچ اشکالی ندارد

 تان خودشان این رفتار را شروع نخواهند کرد. باشید. کارمندان

ز توانید امی در آن وجود داشته باشد. مثالا ان کنید که امکان بازی وراسیون و چیدممحل کار را طوری دک .3

های تعامل بیشتر باشند؛ مانند فضا را طوری چیدمان کنید که فرصتهای رنگی استفاده کرده یا طرح

ی که سیستم کابینی خود را بازطراحی کرد. این شرکت دیواره Atlanta Housing Authorityشرکت 
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 مناسب برای برانگیختن رشدایجاد بستر 

 است 

 

 کانون یادگیری فردا

جا فه کرد تا کارمندان در آناضا "میزهای تیمی"تر آورد تا کارمندان همدیگر را ببینند و نها را پاییکابین

 یکدیگر در میان بگذارند.  ها و موضوعات کاری خود را باایده

ویند. در شیمی، از می گ "پذیرسنتز برگشت"رگانیک برای آنهای اچیزی را امتحان کنید که شیمیدان .4

توانید از این رویکرد گردید. در اینجا هم میرا ترکیب کنید، رو به عقب برمی واهید آنخمولکولی که می

و گام به  شروع و خالقیت استفاده کنید. فقط کافی است هدف خود را مشخص کرده-برای بازی پرش

 که به جایی که اکنون هستید، برسید. گام رو به عقب حرکت کنید تا این

 : قالب انداختن و رشد4گام 

 دهندکار را انجام می افرادی که اینی استادی در مهارت به چالش کشیدن است که اهمیت دارد. دربارهحله این مر

 نند. تر کار کشود حتی دلشان بخواهد سختو موفقیت آنها باعث می —احساس رفاه و موفقیت دارند

 زیر بیاندازید:های اما پیش از آن که از مردم تقاضای بیشتر داشته باشید، نگاهی به پرسش

 آنچه به آن عالقه دارند، آنچه در آن خوب هستند و آنچه به سازمان ارزش تالقی  یآیا آنها در نقطه

 افزاید، قرار دارند؟می

 قدر احساس  و آیا آن آیا در محل کار احساس امنیت دارند، به اندازه کافی راحت هستند که داوطلب شوند

 ان نباشد؟ سیدن به محل کار دل توی دلشبرای رد که ی دارنارتباط و وابستگ

 دارند؟ به شکلی رویایی احساس مشارکت  آیا آنها نسبت به شغل خود 

د که به افراد کمک کردی یعنی، بعد از آن —واالت باال پاسخ مثبت بدهیدی ستنها زمانی که توانستید به همه

ت به صور این . در غیرمنتهی خواهد شد سختکوشی به رشد —انتخاب کنند، ارتباط برقرار کنند و بازی کنند

طور که  شود. درست همانب، اشتباه، افسردگی، غیبت از کار و عملکرد سطح پایین ختم میاسترس، اضطرا

نفس و انگیزه را نهادینه کند، عدم موفقیت در پیشروی به عزت نفس آسیب ه ب تواند اعتماددستیابی به استادی می

 برد. ا از بین میی افراد ررسانده و انگیزه

بینید، با تغییر مسیر کارمندان به سمت سایر وظایف م پیشروی باشید. وقتی مانع را میپس مراقب اضطراب یا عد

و افرادتان را ترغیب کنید در صورت نیاز به  ، به آنها کمک کنید که بر آن فائق آیندکوچینگ به آنها ییا ارائه

 کار نه تنها اشکالی ندارد بلکه مطلوب هم هست.  درخواست کمک کنند. به آنها بگویید این ،کمک

 : درخشیدن5گام 
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 مناسب برای برانگیختن رشدایجاد بستر 

 است 

 

 کانون یادگیری فردا

و این  گیرندرد تحسین و تشویق دیگران قرار میمو ،تان سخت تالش کرده و پیشرفت دارندوقتی کارمندان

در ازای کاری که  پاداش دادن به آنها اند. پس با تشویق وه دست آوردهارزش موفقیتی است که ب یدهندهنشان

گیرند. همچنین، نسبت به تیم، ، انگیزه میدرخشندک کنید تا بدرخشند. افرادی که میکم ،اندخوب انجام داده

و دوست دارند به  خواهند بدرخشندچنان میهم تعلق خاطر و وفاداری خواهند داشت وگروه و سازمان احساس 

 درخشیدن دیگران هم کمک کنند. 

ساله تدریس در دانشکده پزشکی هاروارد دارد. او مدیر مراکز هالووب در  21پزشک، سابقه ادوارد ام. هالووِل، روان

 نیویورک سیتی، سانفرانسیسکو و سادبِری، ماساچوست، است. 

 اید؟حول کردهست به کارمندان خود ممند: آیا وظایف درارمصاحبه ساخت

آنها ی نامه را در اختیار کارمندان زیردست خود قرار دهید. قوانین پایه را توضیح داده و به همهاین پرسش

، چه کسانی به آنها دسترسی دارند و قرار است قرار است از این اطالعات چگونه استفاده شود بگویید که دقیقاا

نامه پاسخ داده و آنها با کمال میل به پرسش ،ها را از بین بردیدکه ترس آن داری شوند. بعد از آندر کجا نگه

 دهند. عات مفیدی در اختیار شما قرار میاطال

د. دانیهمین حاال هم در موردِ خودتان میاست که شما اطالعاتی  نامه یک ابزار برای ثبت نوشتاریاین پرسش

دهد، اید؛ نه از آن نوعی که پزشک انجام مینشناسانه انجام دادهبعد از پُر کردن آن در واقع یک ارزیابی عصب روا

 بلکه از آن نوعی که به اشکال مختلف کارآمد است. 

توانید وظایف مناسب برای شما در محل کار سخ دادید، شما و مدیرتان بهتر میها پاکه به این سوال بعد از آن

سیدن به حداکثر عملکرد در ر یهای خود، نحوهاولویت ها وتری از مهارتی واضح، چون ایدهرا مشخص کنید

 و شرایط الزم برای ایجاد حس راحتی و انگیزه در شما خواهید داشت.  سازمان

هایی برای بهتر انجام دادنِ توانید روشدهید؟ )آیا میرا به بهترین نحو ممکن انجام می چه کارهایی .1

 وظایفتان پیشنهاد کنید؟(

کار غیرقانونی نبوده و برای شما ضرر  اگر این)انجام دادنِ چه کاری را بیشتر از همه دوست دارید.  .2

 مشخصی برای آن در نظر بگیرید.(قابل توجه و نداشته باشد، باید مقدار زمان 

توانید از طریق کوچینگ یا می آرزو داشتید در انجام چه کارهایی بهتر بودید؟ )مانند مهارتی که .3

 دهید.( اری یک وظیفه توسعهواگذ

دارند. فقط چند  ی افراد تعداد زیادی. همه"هیچ"اند؟ )نگویید چه استعدادهایی دارید که توسعه نیافته .4

 عهباید آنها را توس معنی نیست که حتماا این به آن ،فقط آنها را نام ببریدورد از آنها را انتخاب کنید. م

 دهید.(

ی موانعی است که پشت سر دهندهکنید؟ )این نشانهمه افتخار می هایتان بیش ازبه کدام مهارت .5

 .(ایدگذاشته
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 مناسب برای برانگیختن رشدایجاد بستر 

 است 

 

 کانون یادگیری فردا

ه هایی کت شما کدامند؟ )دلیل طراحی این سوال این است که بتوانید مهارتاز نظر دیگران نقاط قو .6

 نظر ساده هستند را شناسایی کنید.(ه برای خودتان مهم نبوده و ب

دهد که در کجا، تالش بیشتر اید؟ )این به شما ایده می، بهتر شدهایدکدام مهارت که قبالا بد بوده در .7

 (شود.منجر به نتیجه می

ها شوید که در کدام قسمتشوید؟ )با این جواب متوجه میچه چیزی بهتر نمی دروجود تالش بسیار،  با .8

 تلف کنید.(را  بیشتری نباید وقت

د که کدام وظایف را دهشما در اینجا نشان می رید؟ )جواببیشتر از همه از انجام چه کاری نفرت دا .9

 باید واگذار کرده یا برای انجام آنها شخص دیگری را استخدام کنید.(

؟ )اگر فاقد مهارتی هستید که برای است ها در انجام کارهایتان مشکل ایجاد کردهکمبود کدام مهارت .11

 دهد در مسیرنیستید، نشان می ایف مربوط به آنتان ضروری است و قادر به واگذاری وظفعلی شغل

ی آموزشی، سوی شرکت در یک دورهه وال شما را باد کرده است. جواب دادن به این سشما مانع ایج

 کند.(یک کتاب یا کار کردن با یک کُوچ هدایت میخواندن 

ظم یلی منردن با افراد خکنید و با کدام دسته بدتر؟ )آیا از کار ککدام دسته از افراد بهتر کار می با .11

ند، یا با آنها خیلی خوب کنتان را خُرد میآید، یا عاشق آن هستید؟ آیا افراد خالق اعصاببدتان می

 بندی آماده کنید.(آیید؟ برای خودتان یک دستهکنار می

کند؟ )خیلی عجیب است که شکوفا میکدام نوع فرهنگ سازمانی بیش از همه استعدادهای شما را  .12

 کنند.(وجه مناسب آنها نیست را ترک نمی هیچه بنادانسته  فرهنگی که، بسیاری از افراد

کردید؟ )آیا راهی برای ترکیب کردن آن در ی خود شادترین فرد بودید چکار میاگر در زندگی کار .13

 شرایط فعلی وجود دارد؟(

راتی بر توانید تغیی)آیا میهایی دارید؟ ها و افسوسای خود چه حسرتی شغل حرفهدر مورد اداره .14

 ها ایجاد کنید؟(مبنای آن افسوس

آنها قرار  ر، چیست؟ )چه مانعی بر سر راه درکشما برای آینده، در مورد کامحبوب  بزرگترین امیدهای .15

 دارند؟(

کنید؟ )پاسخ شما در اینجا یک نکته دیگر ود بیش از همه به چیزی افتخار میدر زندگی کاری خ .16

 کند.(بهتر است انجام دهید را روشن می کارهایی که یدرباره

نسل بعد منتقل کنید چیست؟ )این خواهید به اید و میی مدیریتی خود آموختهدرسی که از حرفه .17

اید، آنهایی که به نتیجه ی کارهایی که انجام دادهوال روش دیگری است برای تامل کردن دربارهس

 اند(. اند و آنهایی که نتیجه ندادهرسیده

ال ی این سواید کدام است؟ )وقتی دربارهلدین خود یاد گرفتهترین درسی که در رابطه با کار از واممه .18

کر ف ها نسل به نسل به هم منتقل شده و به طرزچگونه دیدگاهرسید که کنید به این ایده میفکر می

 اند.(شما شکل داده
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 است 

 

 کانون یادگیری فردا

 ؟ )معموالاه استخودتان به شما یاد داد یید چه درسی دربارهاهحال داشته ب بهترین رئیسی که تا .19

 شناسند.(خودمان میدیگران ما را بهتر از 

جا افزایی شود؟ )در ایناستفاده کنید تا به سازمان ارزش د از زمان بهتریوانتتان چطور میدر شغل فعلی .21

آنها  یحال از شما دربارهه ب تادهد که می پاسخ شما اطالعات ارزشمندی در اختیار مدیرتان قرار

 نپرسیده است.(

 

 

 

 

 

 نشر الکترونیکی: کانون یادگیری فردا
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