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سه اصل حیاتی در مدیریت کارکنان
تهیه مطلب: سحر ونستانی - تیم تحریریه مدیرسبز

وظیفه یک مدیر،  افزایش توانمندی های افراد در جهت انجام کار مشترک و به کارگیری 

نقاط قوت آنان و بی تاثیر کردن نقاط ضعف هایشان است.

»پیتر دراکر«

اگر کارکنان شما با خوشحالی وظایف خودشان را انجام می دهند، شما نقش مدیریتی 

خود را به خوبی انجام می دهید. مردم، اغلب شغل و به ویژه رئیسی را که دوست 

آنگاه در زندگی نظم  با دیگران داشته باشید  اگر رفتار درستی  دارند رها نمی کنند. 

خواهید داشت.

مدیریت کارکنان شبیه مدیریت اشیا یا مدیریت یک پروژه نیست. هر فرد دارای 

توانایی ها، استعداد، نقاط قوت و ضعف و احساسات منحصربه فردی است. کمک به 
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افراد، برای دستیابی به حداکثر توان فردی حتما نیازمند استراتژی ها و روش های 

مدیریتی گوناگونی است.

یا  خود  درباره  باید  کنید،  مدیریت  موثر  به طور  را  دیگران  بتوانید  آنکه  از  پیش 

توانایی هایتان بیشتر بدانید. در گذشته، مدیریت به معنی غلبه و سلطه بر کارکنان 

بود. حرف رئیس قطعی و بی چون وچرا باید اجرا می شد؛ ولی محیط های امروزی 

افزایش تولید و کاهش  خیلی متفاوت است. رقابت سخت و بی وقفه ای جهت 

هزینه ها در جریان است. باید با تعداد افراد کمتری به راندمان بیشتر دست یافت.

برای موفق شدن در این فضای رقابتی، به انتقال و اشتراک دانش، روابط  عمومی 

بدون  موفقیت ها  این  به  یافتن  است. دست  نیاز  تیمی منسجم تری  کار  و  موثر 

رعایت سه اصل حیاتی دشوار خواهد بود.

3 اصل حیاتی
1. هماهنگی

وظیفه یک مدیر خوب فراهم کردن فرصت های متفاوت شغلی و کاری برای افرادی 

با توانایی های مختلف برای رسیدن به یک هدف مشخص با بیشترین راندمان 

ممکن است. بنابراین هماهنگی و تنظیم وظایف افراد با یکدیگر و اهداف از پیش 

تعیین شده و تعیین چگونگی انجام کار و ایجاد معیارهایی برای ارزیابی میزان 

موفقیت در یک پروژه حیاتی است.

2. همیاری
پرورش روحیه همیاری و کمک به یکدیگر در یک گروه کاری و تنظیم روابط خوب 

بین کارمندان و تشویق آن ها برای تمرکز بیشتر بر نیازها و اهداف گروهی و نه 

نیازها و اهداف فرعی و حاشیه ای، اصل حیاتی دوم است.
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3. همدلی
ایجاد اتفاق نظر میان کارمندان، حس مشترک هدفمند ایجاد می کند و همه را حول 

یک هدف درگیر کار می کند. مدیران خوب با تشویق کارمندان برای اظهارنظر سعی 

می کنند ضمن کنترل گروه، به آن ها نشان دهند که نظراتشان اجرا می شود.
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