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تطبيق گزارش رهبري

سرپرست تيم: سعيد پهلوان زاده

سعيد سبک مديريت

اين بخش منظري از شيوه مديريتي اين فرد را ارائه مي دهد. به توضيح روشي مي پردازد كه فرد به طور طبيعي در هنگام مديريت افراد 

ديگر به كار مي گيرد. در بخشهاي سرپرستي، تصميم گيري و ارتباط ، ما به توضيح شيوه هاي سرپرستي اين فرد مي پردازيم.

 

رهبري

سعيد  اطمينان حاصل مي کند که از سياست ها و ضوابط به خوبي تبعيت گردد و در مقابل هرگونه تغيير و انحراف از آنها مقاومت 

مي کند.

·

قبل از انجام هر عمل ، او داده ها و اطلعات در دسترس را به دقت بررسي کرده و عواقب احتمالي آن عمل را شناسايي کرده و 

همچنين اطمينان حاصل مي کند که اعضاء تيم وي آگاهي و تجربه کافي به منظور اجتناب از بروز اشتباه را داشته باشند.

·

عمومأ او فردي با درايت نسبت به افراد گروه بوده و از بروز درگيري ويا عمل خاصي اجتناب کرده ، مگر اينکه افراد در مطابقت 

با ضوابط و استانداردهاي کيفيت کوتاهي نمايند.

·

او در مورد ابراز انتظارات و توقعات خود از افراد گروه کامل واضح رفتار کرده ، سطح باليي از کيفيت را از آنها انتظار داشته 

و به منظور اطمينان از صحت عملکرد افراد به دقت آنها را نظارت مي کند.

·

او در هنگام تعيين اهداف براي اعضاء تيم خود و همچنين در برنامه ريزي هاي استراتژيک و کوتاه مدت بسيار کارآمد مي باشد. ·

انگيزه وي توسط متقاعد سازي و نيز شور و اشتياق برانگيخته مي شود ، اما در مورد عواقب ناشي از عدم عملکرد بر اساس 

دستورالعمل ها و ضوابط انگيزه خود را از دست مي دهد.

·

تصميم گيري

سعيد  فردي آينده نگر و محتاط بوده که حتي در هنگام تصميم گيري هم بسيار دقيق و نکته سنج عمل مي کند. ·

جستجوي او براي جمع آوري اطلعات مشاوره اي کامل مناسب است بخصوص هنگامي که او به مديريت شرايط جديد و يا ناآشنا 

مي پردازد.

·

او نمي خواهد تصميمات اشتباه و يا بد اتخاذ کند و چنانچه احساس کند تصميمش اشتباه بوده دچار استرس مي شود. ·

او در تغيير تصميمات خود محتاطانه عمل مي کند ، در هر حال احترام او براي قدرت و نفوذ باعث خواهد شد که در هنگام مواجهه 

با قوانيني که از سوي مافوق و سرپرست وضع شده است ، تغييرات را به راحتي پذيرا باشد.

·

عمومأ تصميمات او بر اساس واقعيت و منطق است ، بنابراين او قادر است تصميماتي را که مورد پسند عامه نبوده و محبوبيت هم 

ندارند اما چنانچه به نفع سازمان باشند،  اتخاذ کند. همچنين برخي مواقع او هر آنچه را که لزم است براي کمترين آسيب رساني به 

هر يک از بخش ها و گروهها انجام مي دهد .

·

ارتباط

سعيد   جدي، با نزاکت، محتاط و دقيق درسبک هاي ارتباطي است. ·

سبک ارتباطي او در هنگام به اشتراک گذاري اطلعات فني و دقيق مناسب است. ·

معمول راحتي بيشتري در  برقراري ارتباط با افراد جدي تر و فني تر  احساس مي کند تا آنهايي که غيررسمي و بسيار خوش 

مشرب هستند.

·

او ترجيح به روابط فرد به فرد به جاي ارتباط در يک گروه دارد. ·

به دليل شيوه پيام محور در ارتباطات خود، ممکن است اهميت روابط متقابل در ميان افراد را ناديده بگيرد. ·
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حسين صفرزاده ويژگي هاي طبيعي

چگونگي سرپرستي حسين به طور كارآمد

در اين بخش ما به توضيح فاكتورهايي مي پردازيم كه بايد براي مربيگري به نحوي كارآمد و موثر مورد توجه قرار گيرند. موارد مشخص 

شده بر اساس شيوه رفتار طبيعي بوده و براي هر فردي كه خواستار سرپرستي گروه مي باشد بسيار مهم است كه جهت دستيابي به حداكثر 

كارآمدي آنها را مورد استفاده قرار دهد.

 

حسين   به دنبال تشخيص و شناسايي امور بوده و از داشتن انگيزه در جايگاه شغلي احساس امنيت و اطمينان مي کند.·

او به دنبال شناسايي خوبي در نحوه اجراي امور در حيطه تخصصي خود و تبعيت از استانداردها مي باشد.·

به دليل اينکه حسين تابع قوانين و ضوابط است و به منظور اينکه کار خود را به نحو صحيح انجام دهد ، نيازمند تعيين قوانين ·

و ضوابط استاندارد و همچنين جهت دهي و پشتيباني از سوي سرپرست خود مي باشد.

او به دنبال اين است که توسط همکاران خود به عنوان مرجع و منبع نظرات به لحاظ دانش و آگاهي خود ، شمرده شود .·

او خواهان در اختيار داشتن قدرت و تصميم گيري در حوزه هايي هست که او را متمايز و خاص سازد .·

حسين   کارآمدتر خواهد بود اگر سرپرست وي او را جهت دهي و پشتيباني کرده و دستورالعمل هاي دقيقي بر اساس قوانين و ·

ضوابطي که متعاقبا تعيين گرديده در اختيار وي قرار دهد.

به دليل اينکه تا حدودي درون گرا مي باشد ، در گروههاي کوچک به طور مستقل بهتر عمل مي کند . او تمايل دارد که ·

هدايتگر و رهبري منطقي بوده و در دستيابي به اهداف تمرکز داشته باشد.

انگيزه حسين توسط دستيابي به اهداف ، تبعيت از استانداردها و ضوابط از پيش تعيين شده و شناسايي آنها ، برانگيخته ·

ميشود.

سرپرست وي بايد آگاه باشد که او نيازمند تعديل سطح استرس خود بوده ، به دليل اينکه خواهان دستيابي به اهداف مختلف در ·

مدت زمان کوتاه و با پيروي کامل از قوانين و ضوابط بوده و اين امر ممکن است موجب ايجاد استرس در او گردد.

براي يک ارتباط کارآمد با حسين ، سرپرست او بايد سريع ، دقيق و حساس در ارتباط با کار باشد .·

حسين   ترجيح ميدهد که ارتباط مکتوب داشته باشد که در آن کليه جزئيات ثبت شده و به او احساس امنيت بيشتري دهد.·

براي اينکه حسين به نحو موثرتري عمل کند نيازمند اين است که امور مختلفي را که نياز به زمان داشته و همچنين کامل ·

تعريف شده هستند انجام دهد.

حسين   چنانچه احساس کند به طرز افراطي در کار خود تحت کنترل است ، احساس ناراحتي مي کند و هر از گاهي نيازمند ·

ابراز رضايتمندي سرپرست خود در مورد نحوه انجام امور توسط وي است.

چنانچه هر گونه مشکلي بروز کند او به عنوان يک مشاور رفتار کرده و براي دستيابي به آنچه که تعيين گشته است حمايت و ·

پشتيباني خود را ارايه ميدهد. 

اين نکته حائز اهميت است که در خاطر داشته باشيم که توانمنديهاي بالقوه اين فرد در دستيابي به نتايج با پيروي از ضوابط و 

قوانين و بدون ارتکاب اشتباه است.
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کليدهاي انگيزشي

در اين بخش ما به توضيح فاكتورهايي مي پردازيم كه بايد براي دستيابي به سطح باليي از انگيزه و حفظ آن در فرد مورد توجه قرار داد. 

موارد مشخص شده بر اساس شيوه رفتاري طبيعي فرد بوده و بايد توسط هر شخصي كه وظايف و مسئوليت ها را براي فرد تعيين مي كند و 

يا هر فردي كه با اين شخص در يك گروه همكاري مي كند، مورد استفاده قرار گيرد.

 

از دادن موقعيتهايي که درجه باليي از نشان دادن برخوردارند اجتناب کنيد؛ اين فرد در موقعيتهاي يک به يک بهتر از ·

گروههاي بزرگ عمل مي کند.

هنگام ارائه بازخورد منفي، آن را به صورتي دوستانه و سازنده بدهيد.·

اجازه استفاده از مهارتهاي تحليلي و حل مسئله را بدهيد.·

فرصت بحث در خصوص راه حلهاي پيشنهادي با همکاران را قبل از عمل فراهم کنيد.·

اجازه استفاده از تفکر انتزاعي، خلقيت و انديشه را بدهيد.·

از تلشها و موفقيتها قدرداني کنيد.·

نياز به اداره کردن با سرعت و دقت مقادير زيادي از داده ها را بشناسيد.·

سياستها، رويه ها و/ يا نظارت را جهت شفاف سازي يک فعاليت فراهم کنيد بويژه اگر در موقعيتهاي ناشناخته باشد.·
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سعيد پهلوان زاده و حسين صفرزاده

فاکتورهاي کليدي براي کمک به تحکيم و تثبيت روابط

در اين بخش ما به توضيح فاكتورهايي مي پردازيم كه بايد در جهت ارتقاء و تحكيم روابط بين سرپرست و مجري امور مورد توجه قرار 

گيرند. موارد مشخص شده بر اساس شيوه رفتار طبيعي در فرد مي باشد. بسيار مهم است كه اين اطلعات جهت ارتقاء روابط و القاء حس كار 

گروهي مورد استفاده قرار گيرند تا هر دوي اين افراد بتوانند توانمندي هاي بالقوه خود را توسعه دهند.

 

محور ريسك

محتاط ريسك پذير

به خاطر داشته باشيد که سعيد نسبت به حسين رفتار دوستانه تر و غير تهاجمي داشته در حاليکه همکار او شخصيتي بيشتر ·

صريح و رقابتي دارد.

اين نکته حائز اهميت است که بدانيم سعيد در ابراز عقايد و نظرات  به حسين شيوه اي صريح و رک دارد.·

چنانچه سعيد از سوي حسين مورد سوال قرار گيرد و يا به چالش کشيده شود، وي بايد قاطعانه ايستاده و از موضع خود دفاع ·

نمايد.

سعيد بايد اعتماد به نفس نشان داده و از لحن قاطعانه استفاده نمايد.·

سعيد نبايد در مواجهه با حسين احساس ترديد و يا عدم امنيت رواني داشته باشد.·

سعيد از قبل براي بروز هر گونه اختلف و بحث احتمالي با حسين آمادگي دارد. وي بايد نظرات خود را ابراز نمايد و به ·

منظور جلوگيري از فراموش کردن آنها در حين مکالمه بهتر است مطالب را يادداشت نمايد.

محور برون گرايي

درون گرا برون گرا

از آنجايي كه هم سرپرست و هم مجري امور اين گرايش را به طور "مشروط و يا موقعيتي" نشان مي دهند، هيچ جنبه مرتبطي ·

براي مورد توجه قرار دادن در اين بخش وجود ندارد.

محور شكيبايي

بي قرار/كم حوصله آرام/ بردبار
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به ياد داشته باشيد که سعيد نسبت به حسين صبورتر و آرام تر است ، در حالي که همکار او شخصيتي پوياتر و متغيرتر دارد.·

سعيد بايد در شرايطي که نياز است سرعت خود را زياد کند تا به  امور حسين نيز برسد، همچنين شناسايي نمايد در شرايطي ·

که بايد سرعت خود را کاهش داده و گاهي بيشتر تمرکز نمايد.

سعيد بايد در مکالمات خود خلصه سخن گفته و از زبان ساده اي استفاده نموده و همچنين به اصل مطلب بپردازد.·

بهتر است که سعيد در ارتباطات ايده ها و نظرات خود را به طور خلصه ارائه نمايد و آمادگي عملي ساختن آنها را نيز داشته ·

باشد.

حسين معمول پويا و کنجکاو است. در هنگام صحبت در مورد مسائل مهم ، لزم است که سعيد از حسين بپرسد که آيا مطالب ·

را متوجه شده است و يا اينکه سوالي در مورد آنها دارد تا اطمينان حاصل نمايد که پيام خود را منتقل کرده و وي آنها را 

دريافته است.

در صورت امکان ، بهتر است سعيد از اختصاص دادن مسئوليت هايي که نيازمند توجه ، تمرکز، بررسي و صرف زمان ·

زياد هستند، اجتناب نمايد.

تطابق با محور معيارها

مستقل تبعيت از قوانين

به ياد داشته باشيد كه هر دوي اين افراد داراي شخصيتي منظم و سازمان يافته هستند.·

سعيد بايد همواره اطمينان حاصل كند كه با توجه بيش از حد به جزئيات ، كليت امور را فراموش نكند.·

اين نكته مهم است كه قوانين و سياست هاي كاري روشن و ساده بوده و ايجاد محدوديت ننمايند.·

به دليل اينكه هر دو كمالگرا هستند ، بايد در هنگام تصميم گيري و يا اصلح خطاها بسيار دقت داشته باشند. آنها بايد توجه ·

داشته باشند كه هر دو از بروز خطا و اشتباه گريزان بوده و نسبت به انتقادات بسيار حساس هستند.

محور خويشتن داري

احساساتي منطقي

به ياد داشته باشيد كه سعيد نسبت به حسين بيشتر احساساتي و خودانگيخته بوده ، در حالي كه همکار شخصيتي بيشتر منطقي ·

و كنترل شده دارد.

زماني كه امور آن طور كه سعيد انتظار دارد پيش نمي روند، او بايد تلش كند كه خود را كنترل كرده ، آرامش خود را حفظ ·

نمايد و از تصميم گيري بر اساس احساسات پرهيز نمايد.

سعيد بايد مدت زماني را براي توقف امور و تفكر در مورد اين امر اختصاص دهد كه كدام راه را درپيش گيرد و نتايج آن چه ·

خواهند بود، در حالي که حسين فردي بسيار منطقي است.

سعيد بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه چه مواردي براي بهبود روابط مفيد هستند و از اينكه تصميمات را فقط براي منفعت ·

خود انجام دهد پرهيز نمايد.

سعيد بايد براي تفكر منطقي و سازمان يافته ارزش و اهميت قائل شود كه البته اين خصيصه بيشتر مختص حسين است.·
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كليد موفقيت در مورد سعيد اين است كه او قبل از تصميم گيري به تفكر بپردازد و امور را به صورتي معقول و به دور از ·

احساسات انجام دهد.
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نمودار رادار رفتاري

سعيد پهلوان زاده

حسين صفرزاده
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