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مدیریت صبح روز دوشنبه
دیوید کترل مترجم: نعیمه ترابی فرد انتشارات سپید تعداد صفحات: 78

»مدیریت صبح روز دوشنبه« کتابی کوچک در قالب داستان است که راهنمایی ها و 

تشویق های بی نظیری را ارائه می دهد و به شما کمک می کند تا مدیر، کارمند یا فرد 

بهتری شوید. این کتاب به ویژه برای مدیران کسب و کارهای کوچک می تواند مفید 

باشد. – ژان بقوسیان

دوشنبه اول: سواره ها و پیاده ها
اغلب مردم وقتی از شغل کارمندی به سرپرستی و بعد از آن به مدیریت ارتقا پیدا 

می کنند، دچار مشکل می شوند. 

ارتقاء شغلی از کارمند بودن به سرپرستی و سپس به مدیریت، مستلزم این است که 

بتوانی قدرت تصمیم گیری های مختلف را داشته باشی.
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تا زمانی که تمام مسئولیت هایت را از هر نوع که باشد، نپذیری نمی توانی برای 

رسیدن به اهدافت برنامه ریزی کنی.

دوشنبه دوم: کار اصلی را مهم بدان
کار اصلی کدام است؟ اشخاص از مفهوم کار اصلی، درک های متفاوتی دارند.

افراد به طور عادی کارشان را رها می کنند چون مدیرشان توقعات آن ها را برآورده 

نمی کند. افراد قبل از آنکه از شرکتشان استعفا دهند از همکارانشان استعفا می دهند. 

روسا علت اصلی استعفای کارمندان هستند.

دوشنبه سوم: فرار از سرزمین مدیریت
یکی از کارهای اصلی یک مدیر برطرف کردن آشفتگی است. چیزهایی که باعث 

آشفتگی در تیم می شود، دام هایی است که بسیاری از مدیران در آن می افتند. این 

دام ها را من  »سرزمین مدیریت« نامیده ام که در این سرزمین، مسائل آن طور که به 

نظر می رسند، نیستند. در »سرزمین مدیریت« معموال مسائل ساده پیچیده می شود 

از دست می دهند. در این زمان مدیران به  را  افراد به راحتی روشن بینی خود  و 

این می اندیشند کارهایی که دیگران بدان مشغولند، مهم ترین است. در »سرزمین 

مدیریت« کارمندان برای گفتن چیزهایی که مدیران دوست دارند بشنوند، پاداش 

می گیرند. منیت ها زیاد است و نمی توان حقیقت را فهمید. از طرف دیگر سرزمین 

مدیریت را می توان به عنوان آشفتگی، فساد و گاهی اوقات جایی بسیار مضحک 

تعریف کرد.

آنچه آموختنی است: از »سرزمین مدیریت« فرار کن و هر چه بیشتر با افرادت در 

تماس باش.

در بیشتر تیم ها، سه نوع کارمند وجود دارد
فوق ستاره  ها: کسانی که تجربه، دانش و تمایل دارند که در کارشان بهترین باشند.

نیمه ستاره ها: کسانی هستند که فعال تجربه فوق ستاره بودن را ندارند یا اینکه قبال 
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فوق ستاره بوده اند اما به دالیلی انگیزه  خود را برای بهترین بودن از دست داده اند.

شهاب سنگ ها: کسانی که در کم ترین حدی که بتوانند کار می کنند.

نیمه ستاره و 20 درصد   یک تیم معمولی حدود 30 درصد فوق ستاره، 50 درصد 

از آن ها  پایه ریزی کنی نمی توانی  را روی فوق ستاره ها  کار  اگر  شهاب  سنگ دارد. 

توقع داشته باشی فوق ستاره باقی بمانند. البته برخی از فوق ستاره ها صرف  نظر از 

تراکم کاری، همیشه فوق ستاره می مانند؛ اما مابقی به دلیل کارهای جانبی که بر 

دوش آن ها اضافه می شود، به نیمه ستاره ها تنزل می کنند.

پاداش  خود  شهاب سنگ های  به  کم تر،  کار  دادن  با  مدیران  از  بسیاری  واقع  در 

تصدیقشان  ترتیب  این  به  و  کرده  مرور  مالیمت  با  را  آن ها  عملکرد  و  می دهند 

می کنند. وقتی این کار را انجام دهی باید انتظار داشته باشی بیشتر افرادت به این 

سطح تنرل کنند. چرا وقتی که پاداش می گیرند، کم تر کار نکنند؟ کار تو این نیست 

که سطح کارمندانت را پایین بیاوری تا با کارمندان سطح پایین تطبیق یابند، بلکه 

باید با شناخت و پاداش دادن به فوق ستاره ها، سطح کارمندانت را باال ببری. الزم 

است هر یک از افراد تیم را هدایت کرده و کسانی را که قادر به انجام وظایف خود 

نیستند اخراج کنی.

دوشنبه چهارم: قانون کار درست
کاری را که درست است انجام بده حتی وقتی که تنها هستی البته انجام کار درست 

همیشه ساده نیست. شاید این کار درست اخراج یک کارمند باشد. وقتی که در 

وسط بحران قرار گرفته ای شناختن کار درست کمی مشکل است. بهترین تصمیم ها 

آن هایی است که قبل از شروع بحران، اتخاذ شده باشد. این موضوع را از دوست 

خلبانم یاد گرفتم. او یک بار به من گفت راه حل تمام مشکالتی که ممکن است در 

طی پرواز رخ دهد، قبال به صورت دستورالعمل مکتوب در کابیین خلبان قرار دارد. 

به عنوان مثال اگر چراغی چشمک بزند نشانگر آن  است که در هیدرولیک هواپیما 
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را پیدا کرده و مراحل برطرف کردن  مشکلی پیش آمده، خلبان دستورالعمل آن 

مشکل را اجرا می کند.

در دنیای کار و تجارت، لحظه به لحظه چنین چراغ های چشمک زنی را می بینیم که 

نشان می دهد مشکل به وجود آمده است. در چنین مواقعی برخی از مدیران روی 

این چراغ چشمک زن را می پوشانند تا اخطار آن را نبینند. بعضی ها ممکن است 

با یک چکش چراغ را خرد کنند. آن ها موقتا احساس خوبی خواهند داشت؛ اما 

شرکت هنوز در حال سقوط است. کنفوسیوس می گوید: دانستن اینکه کدام کار 

صحیح است و انجام ندادن آن، نهایت بزدلی است.

دوشنبه پنجم: سختگیری در استخدام
گروهت  در  اگر  است.  درستکار  کارمندان  داشتن  شما  شرکت  دارایی  مهم ترین 

کارمندان درستکار داشته باشی، شانس بزرگی برای رسیدن به موفقیت داری.

بزرگ ترین مسئولیت در یک شرکت می تواند اصالح کارمندان بد باشد. در واقع 

ضرر این کارمندان به شرکت از کاری که رقبا برای از پا درآوردن شما می کنند بیشتر 

کنی،  انتخاب  به سختی  باید  است  درستکار  افراد  استخدام  کار  مهم ترین  است. 

اگر به سختی انتخاب کنی، در آینده رهبری کارمندان درستکار به مراتب آسان تر 

خواهد بود. تصمیم با توست که آسان تر انتخاب کرده و به راحتی رهبری کنی یا 

برعکس، به آسانی استخدام کنی و به سختی هدایتشان کنی.

اولین اشتباهی که اغلب مردم در مصاحبه استخدام دچار می شوند، عدم آگاهی 

به  می بایست  سواالت  از  یک  هر  کنی،  آماده  مصاحبه  برای  را  خود  باید  است. 

گونه ای تنظیم شده باشد که تو فقط به پاسخ ها و ارزیابی آن ها مشغول باشی، نه 

اینکه در حین مصاحبه بیندیشی و بسنجی برای سوال بعد چه مطلبی را بپرسی.

مشکل دیگر در جریان مصاحبه، مسائل عاطفی است که درگیر آن می شوی. پست 
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خالی زمان و انرژی زیادی از تو گرفته و می خواهی هر چه سریع تر آن را پر کنی. 

با این احساسات مبارزه کن. هرگاه وقت بیشتری بگذاری و مناسب ترین فرد را 

خالی،  یک پست  کردن  پر  برای  هرگز  بود.  موفق تر خواهی  بسیار  کنی،  انتخاب 

استانداردهای خود را پایین نیاور زیرا تاوان آن را پس خواهی داد.

قوانین سه گانه استخدام
1. با داوطلب سه  بار مصاحبه کن

2. با حداقل سه داوطلب شایسته برای هر پست مصاحبه کن

3. از سه نفر دیگر بخواه برای ارزیابی داوطلبان در کنارت حضور داشته باشند.

دو واقعیت وجود دارد که در هر پست و مقامی باشی هرگز نباید آن ها را فراموش 

کنی:

1. برگ برنده به عنوان یک رهبر، تیم توست. تو مهم هستی و همه به تو احتیاج 

دارند؛ اما تو در مقابل آنچه کارمندانت انجام می دهند مزد می گیری نه کاری که 

خودت انجام می دهی. 

2. بیشتر از آنچه تیم به تو احتیاج داشته باشد، تو محتاج افراد تیمت هستی. در 

هر حال اعضای گروهت خیلی بیشتر از تو کار می کنند.

دوشنبه ششم: کم تر ولی سریع تر کار کن
دوشنبه هفتم: سطل ها و مالقه ها

دوشنبه هشتم: به قلمرو یادگیری وارد شو
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