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ورکشاپ تخصیص 
2رهربی در مدار یب نهایت 
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Eng . Shadnaei Bahare

مشاور کسب و کارسازمان های ایراین

سال سابقه مدیریت و مشاوره17بیش از 

مشاور تخصیص در حوزه تحقیقات ، بازاریایب ، برندینگ ، رهربی و فروش

مدیرمسئول و صاحب امتیاز گروه کانون یکتا

رئیس هیئت مدیره گروه جهاین کسب و کار یکتا توسعه تجارت آریا
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نحوه حل مشکالت در دنیای واقعی

در زمان فروکش کردن بحران ، روی 

.ایجاد عادتها و رفتارها کار کنید 
در زمان روبرو شدن با بحران ، 

.حقیقت یابی راشروع کنید 

هرن تغیری چارچوب
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سهراهکار شماره 
برگزاری جلسات حضوری با  

کارمندان معمولی در اتاق 
بدون حضور روئسای آنها

. 

1 3

2 4
چهارراهکار شماره 

گرفتن گزارش شفاف از مدیران

راهکار شماره یک
ید  باید در سازمانتان دقیقاً بدان

چه چیزهایی اتفاق می افتد ؟

دوراهکار شماره 
فراتر از اعداد و ارقام ، گوش 

.دادن به آنچه آدمها می گویند 
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1 2 3

حقیقت یایب 
(علتهای بحران ) 

تحلیل آنها اولویت بندی

درزمان بحران
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چند راهکار در زمان ایجاد بحران در سازمان

.به همه صداها گوش کنید. 1

یک چارجوب تصممی گریی . 2

.ساده و روشن خلق کنید  

اهمیت هر داده ای را که از . 3

. قمل افتاده است بسنجید

.از خطای تقدم برپهزیید . 4

از انعطاف پذیری آیت خود . 5

.محافظت کنید 

.گزینه خطر را در نظر بگریید .6

. یب خودی دو دل نباشید .7

.مخالفت کنید اما متعهد باشید . 8

.به ندای درونتان توجه کنید .9
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:مالقات با سخت ترین چالش رهربی 
منیتوان انجامش داد

امید "و "واقعیت "کار رهربی تعریف 
.است "بخشیدن 

راهکارهای مقابله با چالش های مدیریت 
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تن آسایی

مشوق های 
یب ثبات

دیررسیدن 
بیالن 

کاری هر ماه به 
مدیر

تضاد نگرش 
بنی مدیر و کارمندان درباره واقعیت

ارتباطات 
ضعیف

فرضیه های
ناقص

علل شکست سازمانها
موانع در مسری رسیدن به موفقیت  

فقدان 
اهداف روشن

برآورد ه کردن 
انتظارات و نه 

الزامات

داد زدن مدیرزمانیکه خربهای بدی را می شنود

تمی های 
کارآمد نا
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موانعحلدر جهت عملکردنحوه 

برریس و صحبت درباره موانع 

کشف مشکالت در مراحل اولیه

فرآیند را با جزئیات مشخص کنید 

نوشنت تاریخ ها و چارچوب های زماین در کنار هر گام
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موانعحلدر جهت عملکردنحوه 

دفعات گزارش دیه زیاد

برریس نحوه حل موانع و تهدید ها

تعریف شعار مثبت جدید برای سازمان

بازگشت رسیع به مسری فرود
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موانعحلدر جهت عملکردنحوه 

هرن کمک به اعضای تمی برای آزادکردن آنها از قید و 
بندهای ذهین شان

ایجاد ارتباط صادقانه و شفاف بنی اعضای تمی
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1شمارهنکته

باهمشاباصطالحاتازاستفاده

کاهشموجب،یکسانمعاین

رمنجکهپنهانسوءتفاهمات

شودمیتمیاعضایرسدرگمیبه

.میگردد،

2شمارهنکته

،اهسازمانهایچالشبیشرت

استعدادکمبودازنایش

.نیستکارکنانشان

3شمارهنکته

هاکمبودکهاسترهربوظیفه

.کندجربانرا

4شمارهنکته

ممکنغریبهدستیایببرایگایه

.استتازهخونبهنیاز،ها

نکات مهم 



14

ارزش باالی صرف زمان بیشتر و 
سختکوشی

تالش در برنامه ریزی دقیق

تعیین هدف و نحوه هدفگذاریالقای تصویری از موفقیت عظیم تر

ارتباط مداوم با پرسنل

ایده و خالقیت

راه مقابله با چالش نا امیدی و تنش
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روش های تمی سازی

100%
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01

یادگریی نحوه تعینی انتظارات بجای صدور درخواست ها

چند مهارت در ساخت تمی کارکنان
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02

توانایی درک و توصیف درست واقعیت به جای اسریشدن در دست فرضیات کذب

چند مهارت در ساخت تمی کارکنان
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03

اولویت قراردادن آدمها بجای کورکردن ذوقشان از طریق یب اعتنایی

چند مهارت در ساخت تمی کارکنان
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04

جذب افراد قدرمتند

چند مهارت در ساخت تمی کارکنان
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05

هر رهرب باید تمیی جذب کند که ضعف های او را جربان کند

چند مهارت در ساخت تمی کارکنان
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06

کساین انتخاب کنید که به ارزشها و اهداف سازماین شما احرتام بگذارند

چند مهارت در ساخت تمی کارکنان
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07

(استخدامی ها ) استفاده از معیارهای واقع گرایانه در فرآیند جذب نریو 

چند مهارت در ساخت تمی کارکنان
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08

افرادی را انتخاب کنید که با دیگر اعضای تمیتان متفاوت باشند 

چند مهارت در ساخت تمی کارکنان
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09

نزدیک کردن گروههای مختلف که با هم متفاوت هستند

چند مهارت در ساخت تمی کارکنان
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نوشنت کارهایی در قبال خودتان ، خانواده تان و شغلتان در پایان هر هفته. 1

نتیجه گریی کارهای انجام شده هفته بعد ، ماه بعد ، سه ماه بعد و سال بعد. 2

برداشنت گامهایی در جهت فناوری. 3

هرسال درآمدتان بیشرت از سال قبل باشد. 4

فرمول رشد فردی برای پیرشفت مداوم
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01

02

03

به افرادتان قدرت دهید حقیقت را به زبان بیاورند

از زیر مجموعه هایتان بخواهید صادق و نرتس 

باشند

یک رهرب باید بداند در ذهن افرادی که برایش کار 

میکنند چه میگذرد

رهربی دیگران در فراسوی اختیارات
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گفتگو در رسارس خطوط 

زیئ سلسله مراتیب را به ج

از روال رهربی خود 

تبدیل کنید

درباره سازمان و عملکرد 

آن باز خوردهای آزاد 

بطلبید

رصاحت در رفتار با افراد 

در سطوح مختلف 

سازمان

برای شنیدن مشکالت و 

شکایت های افراد در 

دسرتس باشید

دو سطح پاینی/ نحوه اجرای سیسمت دو سطح باال 
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ت به کسانیکه تحت نظار 

شخص شما نیستند 

دستورات کاری ندهید
یدبه پیام آور شلیک نکن

همه بدانند مسئول 

حفظ رصاحت و آزاد نگه 

داشنت خطوط ارتباط 

هستند

دو سطح پاینی/ نحوه اجرای سیسمت دو سطح باال 
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قدرت یب نظری 
مدیریت 

کلمات در 
رهربی
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ندای اصیل رهربی خود را 

کشف کنید

کابوس همه ، صحبت کردن 

در جمع

هیچ رهربی منیتواند رایه 

خوشایند همه پیدا کند

قدرت یب نظری مدیریت کلمات در رهربی

NUM1 NUM2 NUM3
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وقیت مشکالت یک رشکت 
جدی باشد ، هر چزیی اهمیت 

دارد

در زمان بحران ، مطلع نگه 
داشنت اعضای هیئت مدیره و 

حفظ حمایت یکپارچه آنها

در زمان بحران ، حس نگراین که 
میخواهید منتقل کنید به 

تردید ، اضطراب یا ترس تبدیل 
نشود

قدرت یب نظری مدیریت کلمات در رهربی

NUM4 NUM5 NUM6
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در زمان بحران ، مجموعه هایی 
از اقدامات فوری و قابل 

مشاهده به رسارس سازمان 
فرستاد

یاد بگریید که چه طور حس 
درسیت از وخامت مشکالت را 

به تمیتان القا کنید

برای ارتباط رصیح ، واقعی و 
پرحرارت با اعضای تمی از قدرت

کلمات استفاده کنید

قدرت یب نظری مدیریت کلمات در رهربی

NUM7 NUM8 NUM9
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سخن آخر
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.د هنگام انتخاب گزینه های شغیل ، از هر فرصیت برای یادگریی و رشد استفاده کنی

چکیده ای از راهربدهای رهربی
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.برای برعهده گرفنت سخت ترین چالش ها داوطلب شوید 

چکیده ای از راهربدهای رهربی
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ت زمانیکه احساس میکیند توسط رشایط محبوس شده اید ، تغیری چارچوب موقعی
.را امتحان کنید 

چکیده ای از راهربدهای رهربی
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.از قدرت خارق العاده حقیقت یایب غافل نشوید 

چکیده ای از راهربدهای رهربی
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نیدوقیت اطرافیانتان موانع ایجاد میکنند  ، در مورد انگزیه آنها عجوالنه نتیجه گریی نک

چکیده ای از راهربدهای رهربی
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.برای تشکیل تمیی از حامیان کارآمد ، بدنبال افرادی شبیه خود نباشید 

چکیده ای از راهربدهای رهربی
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.در هرن مدیریت دو سطح باالتر و دو سطح پاینی تر مهارت کسب کنید 

چکیده ای از راهربدهای رهربی
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.د برای به چالش کشیدن فرضیات ، از سواالیت استفاده کنید که ماهرانه طراحی شده ان

چکیده ای از راهربدهای رهربی
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.از پیوند اهدافتان با آرزوهای اعضای تمی تان راههایی بیابید 

چکیده ای از راهربدهای رهربی
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.حس مناسیب از تعهدرا به اعضای تمی تان القاء کنید 

چکیده ای از راهربدهای رهربی
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.تالش کنید ندای خود را بیابید 

چکیده ای از راهربدهای رهربی
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.رایض نباشید "غریممکن "به یک یا دو دستاورد 

چکیده ای از راهربدهای رهربی
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.تکیه بر افتخارات خود و از خودرایض شدن نشان دهنده خطرهای بزریگ هستند 

چکیده ای از راهربدهای رهربی
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www.yektacac.com
Email: shadnayi@yektacac.com

Office Phone: 05138441661
Sales: 09152078779
Support: 09155068768


