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تبدیل شدن به یک مدیر موفق، نیازمند تالش و مهارت زیادی است. بخش مهمی از 
هستند. برای آشنایی با این ” فردیهای بینمهارت“یا ” های نرممهارت“ها، این مهارت

 .ویژگی مدیران موفق همراه باشید ۱۳ها، با وبالگ فراگستر و معرفی مهارت

پرسند که چگونه یک مدیر موفق شویم. داشتن عنوان مدیریت، بسیاری از مدیران می
لزوما به این معنی نیست که یک مدیر موفق هستید. یک مدیر موفق عالوه بر مدیریت 
تیم خود، مسئول الهام بخشیدن، ایجاد انگیزه و تشویق اعضای آن نیز هست. به عبارت 

یست، بلکه باید دیگران را نیز قانع کنید که بهترین دیگر فقط عملکرد خوب شما کافی ن
های عملکرد خود را ارائه دهند. به همین دلیل ویژگی مدیران موفق، عالوه بر مهارت

 .دشونیز می« های ارتباطیمهارت»های نرم یا سخت شامل مهارت

 

 ؟ستیموفق چ رانیمد یژگیو -۱
 ازیسخت ن یهااز مهارت شیب یزیچ موفق، به ریمد کیشدن به  لیتبد یشما برا

که  دیشویمتوجه م د،یموفق را مطالعه کن رانیمد یژگیو یداشت. وقت دیخواه
هستند که به عنوان  ییهایژگیو نهایکرد. ا یریگآنها را اندازه یتمام توانینم
 ریمد کیو شما را از  شوندیم اختهشن ”یفردنیب یهامهارت“ ای” نرم یهامهارت“

 .کنندیم لیتبد یرهبر عال کیبه  یمعمول
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و  شوندیموفق محسوب م ریمد یتیشخص یها یژگیاز و یبخش یفردنیب یهامهارت

در  دیتوانیارزشمند هستند. اما شما م اریعلت بس نیآنها سخت است. به هم یریادگی
 شیکمک به افزا یخود و تالش برا یهایمیطول زمان با مشاهده، تعامل و کار با هم ت

 یرهبر ینرم برا یها. مهارتدیدر خود توسعه ده رانرم  یهامهارت نیآنها، ا یوربهره
 .هستند یاتیعملکرد ح تیر یموثر و مد

نرم  یهاموفق، مهارت ریمد کی یها یژگیتمام و انیاند که در منشان داده قاتیتحق
 یهاییبه توانا نکهیاز ا شیهنگام استخدام، ب زیها نرا دارند. شرکت تیاهم نیشتر یب

 یبرقرار ییگوش دادن فعال، توانا یینرم مانند توانا یهادهند، به مهارت تیاهم یفن
 .کنندیتوجه م یریپذارتباط موثر و انعطاف

هستند.  دهیفاینرم ب یهاسخت بدون مهارت یهاباورند که مهارت نیبر ا یحت یبرخ
و  میرا درک کن گرانید م،یموثر برقرار کن یتا روابط سازندینرم ما را قادر م یهامهارت

مستمر  تیر یمانند مد یمی. با توجه به رواج مفاهمیکن قیتشو تیآنها را به موفق
از  یضرور یبه بخش شدنلینرم در حال تبد یهاهارتعملکرد و آموزش کارکنان، م

موفق  یدر اجرا یفردنیب یهامهارت نیا نکهیتر اموفق هستند. مهم ریمد کی یابزارها
 .کنندیکمک م رانیبه مد شودیکارکنان م یبهره ور شیکه باعث افزا ییهاروش

مطرح  یمتعدد یهایژگیو م،یباش یموفق ریپرسش که چگونه مد نیدر پاسخ به ا
 .میکنیم یمورد از آنها را بررس ۱۳. در ادامه شودیم

 ؟موفق کدام است رانیمد یفردنیب یهامهارت نیتر مهم -2
 تیشفاف -2-1
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شد که کارکنان باید از شرایط سازمان آگاه باشند در گذشته این ضرورت احساس نمی
خود به اشتراک  و مدیران صرفا موضوعاتی را که دانستن آنها الزم بود با کارکنان

 .گذاشتند. اما اکنون دوره و زمانه عوض شده استمی

بدانند  خواهندیاف باشند. آنها مخود انتظار دارند که با آنها شف رانیامروزه کارکنان از مد
آنها  یعملکرد سازمان چگونه است. به عبارت تیو وضع گذردیکه در شرکتشان چه م

دشوار را از  یهاتیواقع رانیو انتظار دارند مد خواهندیو صادقانه م میبازخورد مستق
 .آنها پنهان نکنند

از آنها  یکاربه پنهان یازیبالغ هستند و ن یبدانند که کارکنان افراد دیبا زین رانیمد
 پردهیشفاف، قابل اعتماد و ب دیبا رانیو مد خواهندیرا م قتی. کارکنان حقستین

و مسئوالن منابع  رانیاست که مد ییهاو صداقت، مهارت تیصحبت کنند. شفاف
 .دارند ازیبه آن ن نبهبود مشارکت کارکنا یبرا یانسان

 ارتباط یدر برقرار یعال ییتوانا -2-2

که  یمعن نیارتباط است. به ا یبرقرار یبرا یعال ییموفق، توانا رانیمد یژگیو گرید
خود داشته باشند، بازخورد مکرر ارائه  میت یبا همه اعضا یارتباط منظم دیبا رانیمد

 . کنند یدارند، قدردان یکه عملکرد عال یدهند و از کارکنان

 رسان،امیپ یهابرنامه ل،یمیا قیبلکه از طر  ست،یارتباط موفق صرفا ارتباط رو در رو ن
ارتباط  یابا کارکنان خود به گونه دیبا رانی. مدافتدیاتفاق م زین گریزبان بدن و اشکال د

 یارتباط موثر ارتباط نیدر آنها شود. بنابرا یاحساس راحت جادیبرقرار کنند که باعث ا
آنها به بهبود  قیتشو یاست که به شما در شناخت کارکنان خود و درک آنچه برا

برنامه  ایو  قهیکه با سل ستین یاوهیو لزوما ش کندیاست، کمک م ازیعملکردشان ن
 شما مطابقت دارد. یبندزمان

توانند در مورد آنها میشما به عنوان یک مدیر خوب باید به کارکنان خود بفهمانید که 
توانید از شود با شما صحبت کنند. همچنین میای که به کار مربوط میهر مساله
که به دریافت  اتوماسیون اداری هایی مانندو ابزارها و فناوری” درهای باز“سیاست 

کنند، استفاده کنید. مدیران همچنین باید این موضوع بارخورد فوری از کارکنان کمک می
را برای کارکنان خود روشن کنند که آنها آزادند به راحتی و صادقانه با مدیران ارتباط 
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خواهند شکایتی را مطرح کنند یا درخواست کمک کنند، نباید برقرار کنند و اگر می
 .نند شغلشان در خطر استاحساس ک

 مهارت گوش دادن -2-3

صحبت کردن  ییمعموال به توانا م،یشنویرا م” ارتباط موثر یبرقرار ییتوانا“عبارت  یوقت
 زیگوش دادن ن ییموفق، توانا رانیمد یها یژگیو انی. اما در ممیکنینوشتن فکر م ای

 زیآنها ن یهادگاهیرات و دهستند که نظ لیکارکنان ما رایبه همان اندازه مهم است، ز 
 .شود دهیشن

 یهاگوش دادن به نظرات کارکنان و خواسته یرا برا یاست که زمان یموفق کس ریمد
که  خواهدیاگر کارکنان داوطلبانه بازخورد بدهند، از آنها م ی. حتدهدیآنها اختصاص م
تا بر  کندینظرات ارزشمند کارکنان به شما کمک م افتیکنند. در  انینظرات خود را ب

نشان  زیمساله به کارکنان شما ن نی. ادیبهبود کسب و کار خود تالش کن یاساس آن برا
 .کار خود اثرگذار باشند طیدر مح توانندینظرات خود م انیکه با ب دهدیم

 یکار گروه قیتشو -2-4

کارکنان، بهبود  ییکارا شیشاهد افزا کنند،یم قیرا تشو یمیکه کار ت ییهاشرکت
 یدر هر فرصت دیبا رانیآنها و عملکرد بهتر شرکت خواهند بود. مد یتوسعه فرد
و رقابت ناسالم را کاهش  رسازندهیغ یکرده و رفتارها قیکارکنان را تشو انیمشارکت م

 .دهند

 یاطالح کرد. به عنوان مثال، برخ کردیرو نیتطابق با ا یبرا توانیرا م زین یکار یهاهیرو
 نی. اکنندیعمل م« کارکنان یبندرتبه» ستمیس کیها هنوز بر اساس از شرکت

عملکرد را دارند، اخراج  نیکه کمتر  یو کارکنان کنندیم یبندکارکنان را رتبه هاستمیس
 ن،یبر ا. عالوه شودیکارکنان م یزگیانگیاصوال باعث ب کارکنان، یبند. رتبهشوندیم

به  نکهیو احتمال ا شودیباعث تلخ شدن روابط آنها م گریکدیکارکنان در برابر  یبندرتبه
را اجرا  ستمیس نیکه ا ییهاشرکت نی. بنابرادهدیکمک کنند را کاهش م گریکدی
 .بهتر است آن را کنار بگذارند کنندیم

 نانیاطم تیثبات و قابل -2-5
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درک  یآنها برا رایبا ثبات و قابل اعتماد است. ز  یبدانند که رهبرشان فرد دیکارکنان با
و مشاوره به شما  یکار طیخود در مورد شرا یهادگاهید انیب ،یبهتر اهداف سازمان

که کارکنان مشکل داشته و به کمک شما  یمراجعه خواهند کرد. مهمتر از آن، در مواقع
 ریبدانند که مد دیکنند. کارکنان با یا احساس راحتبه شم مراجعه یبرا دیدارند، با ازین

صورت، آنها  نیا ریکنترل خشم خود را دارد. در غ ییآرام است که توانا یآنها فرد
 فیارتباط با شما را ندارند و اعتماد آنها به شما تضع ییاحساس خواهند کرد که توانا

 .خواهد شد

 قابل اعتماد بودن -2-6

 دیخوب با رانیموفق است. مد رانیمد اتیخصوص نیتر یاز اصل یکیقابل اعتماد بودن 
داشته باشند و بدانند که  مانیقابل اعتماد و رازدار باشند تا کارکنان بتوانند به آنها ا

منافع کارکنان را مدنظر دارند. اگر کارکنان شما احساس کنند که شما از  نیبهتر  رانیمد
ناسالم، کاهش مشارکت آنها و  یکار طیمح کی جادیمنجر به ا د،یکنینم تیآنها حما

 نیبتوانند ا دیبا نی. کارکنان همچنشودیکار م طیناسالم در مح یهارقابت جادیا
. قابل اعتماد بودن با ندیگویرا به آنها م قتیحق رانیرا داشته باشند که مد نانیاطم

صادقانه و همسو با اهداف شرکت،  یهاهیکارکنان و ارائه توص یخصوص میاحترام به حر 
 .شودیم جادیا

 اهداف نییمشارکت دادن کارکنان در تع -2-7

اهداف خودشان  نییکارکنان در تع یتوانمندساز ،یاهداف سازمان نییدر تع دیجد هیرو
و منجر به انجام  دهدیبر اهدافشان م یشتریب تیبه کارکنان مالک است،یس نیاست. ا

 .شودی)و با استاندارد بهتر( م شتریکار ب

بر کارها داشته باشند، اما  یشتریکنترل ب ،یدر نقش مجر دیکارکنان با نکهیبا وجود ا
بدانند که  دیخوب با رانیاهداف دارند. مد نییدر تع ینقش مهم رانیهنوز هم مد

 نییعکمک کنند و روند ت نانهیو واقع ب یزشیاهداف انگ نییتع یچگونه به کارکنان برا
چالش  دیبا شوندیم نییکه تع یهمسو کنند. اهداف یاناهداف آنها را با اهداف سازم

 رانیاست که مد یفیمهارت نرم تعادل ظر  نیاستفاده از ا نیباشند. بنابرا زین زیبرانگ
 .دهند شیکارکنان را افزا زهیآن را حفظ کنند تا بتوانند مشارکت و انگ دیبا

 یریپذتیو مسئول یریگمیتصم -2-8
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مهم، دچار  ماتیتصم یبرا ژهیبه و ،یریگمیتصم یکار براتازه رانیاوقات مد یگاه
از  شی)تفکر ب «یلیفلج تحل»به نام  یتیاز وضع رانیمد نیاز ا ی. برخشوندیمشکل م

 زین رانیاز مد ی. برخبرندیرنج م تیاهمیب اتیتمرکز بر جزئ ای( میتصم کیحد در مورد 
ممکن  زین گرید ی. برخدهندیوسواس به خرج م دیو بع یلاحتما یمنف جینسبت به نتا

در  دیبا رانیعجله کنند. مد یریگمیدر تصم ح،ینداشتن اطالعات صح رغمیاست عل
را اتخاذ کنند که  یماتیتصم ،یو منطق افتهیساختار  یکردیبا رو ،یحفظ خونسرد نیع

 .و شرکت است میبه نفع ت

دشوار مربوط به عملکرد کارکنان را اتخاذ کنند.  ماتیبتوانند تصم دیبا نیهمچن رانیمد
 کیکرد، اما به عنوان  دیخواه تیباور داشته باشند که شما از آنها حما دیکارکنان با

عملکرد  ایدر رفتار  یاز کارکنان مشکالت یکی. اگر دیثابت قدم باش دیبا زیشما ن ر،یمد
زم را داشته باشند تا وارد عمل شده و با مسئول د اعتماد به نفس الیبا رانیدارد، مد

 .شوند دهید« آدم بد»عنوان شناختن کارکنان، به

 یجانیهوش ه -2-9

 نیتر است، مهم یو همدل تیرا که مربوط به حساس یجانیاز افراد، هوش ه یاریبس
 تواندیم رانیدر مد یجانینداشتن هوش ه ای. داشتن دانندیموفق م رانیمد یژگیو

 ریاست. مد زهیانگیو ب دیباشد که فرسوده، ناام یکارکنان متعهد و کس انیتفاوت م
از حد خود را تحت فشار قرار  شیکارکنان ب دهدیرا که نشان م یمیعال دیموفق با

 ،یشغل یباعث فرسودگ تواندیم یطیشرا نیچن رایدهند. ز  صیتشخ دهند،یم
قبل  طیشرا نیا میموفق، اغلب اوقات، عال رانیو ترک کار شود. مد یاضطراب، افسردگ

 .دهندیم صیتشخ د،یایبه وجود ب یکارکنان مشکل یبرا نکهیاز ا

در مورد مسائلی مانند اضطراب مطمئنا به همدلی نیاز است. مدیران باید بتوانند 
تواند شامل برقراری ساعات کاری تمهیدات درست را درنظر بگیرند. این تمهیدات می

ف پذیر، درک شرایط روحی کارکنان و توجه به اضطراب آنها هنگام تعیین اهداانعطاف
دهد که آنها تنها نیستند و فردی باشد. انجام اقدامات این چنینی به کارکنان نشان می

 .سازمان قادر و مایل است به آنها کمک کند

 کارکنان یهابه تالش یدهپاداش -2-10
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محرک  کی نیبلکه همچن ست،یآنها ن هیحفظ روح یبه کارکنان فقط برا یدهپاداش
 تیخوب ارزش پاداش دادن و به رسم ریمد کیمشارکت کارکنان است.  یمهم برا

 .کندیشناختن زحمات کارکنان را درک م

. همسو نگه داشتن آنها با اهداف شرکت، کنندیحقوق کار نم افتیدر  یکارکنان فقط برا
 بدانند که کارشان و مهمتر از دیدارد. کارکنان با انهیاز حقوق ماه شتریب یزیبه چ ازین

 نیدر ا دیبا زیشرکت ن رانی. مدردیگیقرار م یو قدردان دییمورد تا شانیهاآن، تالش
زحمات  قیو تشو یدهرا به پاداش یداشته باشند و در صورت لزوم زمان یآگاه نهیزم

 .کارکنان اختصاص دهند

 رییتغ یبرا یآمادگ -2-11

در  زهیانگ جادیا ،یاز منظر فناور یکار یهااست. روش رییمفهوم کار، مدام در حال تغ
کسب و کار  یهستند. به عبارت رییعملکرد آنها، دائما در معرض تغ یکارکنان و بررس

است که  یمعن نیبه ا رییتغ یبرا ی. آمادگشودیشما هر سال متفاوت از سال قبل م
 یادیز  یهاتوانست تا سال دیخواهد ماند و خواه یباق وزشما به ر یرقابت یهاییتوانا

 .دیانبم یدر صحنه رقابت باق

که  یخواهند داشت، در حال یفیندارند، عملکرد ضع یآمادگ رییتغ یکه برا یرانیمد
 یهستند و برا رییموفق آماده تغ رانیهستند. مد ریپذموفق، سازگار و انعطاف رانیمد

 زیانگجانیچالش ه کیرا به عنوان  ینیآفر . به عالوه آنها تحولکنندیم یزیآن برنامه ر 
 .خود وشد یرو ینه بار نندیبیم

 اجتناب از تعارض( یمهارت حل تعارض )به جا -2-12

 نیها وجود دارد. اسازمان شتریاست که در ب یکار موضوع طیاختالف و تعارض در مح
آن  یاصل لیاز دال یتیشخص یرخ دهد که تضادها یمختلف لیبه دال تواندیاتفاق م

خشونت و  یهااز تعارض آگاه باشند و بتوانند نشانه دیخوب نه تنها با رانیاست. مد
تبعات  یمسائل نی. رها کردن چنرندیآن را بگ یجلو دیدهند، بلکه با صیرا تشخ یقلدر

به  هاتیموقع نیو عملکرد کارکنان دارد. مواجهه رودررو با ا هیروح یبرا یبد اریبس
راه حل  کیتحمل شدن آنها،  رقابلیو غ دیکه قبل از تشد دهدیامکان را م نیا رانیمد
 .کنند دایپ شانیبرا

 خود میدر ت زهیانگ جادیو ا یتوانمندساز -2-13
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از  کیبا هر  توانندیخوب م رانیدارد. مد یمتفاوت یهازهیانگ یهر نسل و هر فرد
آنها کمک  یبه توانمندساز توانندیخود ارتباط برقرار کنند تا بفهمند چگونه م میت یاعضا

 تواندیم هازهیانگ نیعملکرد خود را داشته باشند. ا نیدهند تا بهتر  زهیکرده و به آنها انگ
آنها باشد.  یهاشناختن تالش تیصرفا به رسم ایفروش، مسابقات،  انتبه شکل پورس

 دیحاصل کن نانیاطم دیبا د،یکنیاستفاده م یزشیانگ کیه تکناز چ نکهینظر از اصرف
 .تا به سمت آن حرکت کنند دیکن قیو آنها را تشو دیکنیخود را درک م میت زهیکه انگ

 کالم آخر -۳
 یهاموفق و مهارت رانیمد یژگیاز و یدرک بهتر دیمقاله را خواند نیاکنون که ا

در نقش  تیموفق یهستند که برا ییهامهارت نهایداشت. ا دیآنها خواه یفردنیب
 رانیمد یژگیو ۱۳ دیتوانیشروع م ی. برادیبر آنها تسلط داشته باش دیخود با یتیر یمد

 دیتوانی. سپس مدیخود اجرا کن یکار طیمح در دیمقاله خواند نیموفق را که در ا
 ت،ی. در نهادیکن یبردارادداشتیکرده و آنها را  یابیها را ارز مهارت نیا یاجرا یرگذاریتاث

خود  میت یالزم را بر آنها اعمال کرده و در مورد آنها با اعضا راتییدر صورت ضرورت تغ
.شما خواهند شد میت عملکردها به سرعت باعث بهبود مهارت نی. ادیکن یهماهنگ
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