
ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم
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آیا همه درجای درست

 خود قرار دارند؟ 

سواالت زیرکانه که در 
مصاحبه  شغلی از شما می پرسند
4

2

 
بازخورد مناسب واقعا چگونه به نظر می رسد؟ 

تحقیقات نشان می دهد افرادی که در فرایندهای بازخورد 
۳۶۰ درجه، رتبه ی نامطلوبی کسب کرده اند

 
تحول دیجیتال درکسب وکار لزوما به متخصص دیجیتال نیاز ندارد

تغییر مسیر تیم برای نمایش هرچه بیشتر توانایی تفکر 
استراتژیک، به زمان زیادی نیاز داشت؛ البته با گذشت زمان 
رئیس، همکاران و گروه تحت مدیریتش متوجه تغییرات...

 
دانستن پاسخ سواالت زیرکانه مصاحبه شغلی 

کاردشواری نیست!
مصاحبه گران سعی می کنند بفهمند آیا شما اصوال با 
افراد یا تیپ های شخصیتی با مشکل برمی خورید. ...

254

شنبه  

 5 بهمن 1398 

 سال سی و سوم 

 شماره  9169

Instagram @Rah.Kar
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بازخورد مناسب واقعا چگونه به نظر می رسد؟ 

نرخ بازگشت، 
مهم ترین عامل موفقیت کسب و کار

نشــان  تحقیقــات 
افــرادی  می دهــد 
کــه در فرایندهــای 
بازخورد 36۰ درجه، 
نامطلوبــی  رتبــه ی 

کسب کرده اند

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیـر  راهـکار

آیا همه درجای درست
 خود قرار دارند؟ 

این جملــه از یک فرض اصلی منتج شــده 
اســت: همه ی افراد سازمان در جای درستی 
قــرار دارند و از مهارت هــا و صالحیت هایی 
برخوردار هســتند که برای موفقیت سازمان 
ضروری اســت. باوجوداین، تحقیقات جین 
لسلی نشان می دهد به ندرت چنین وضعیتی 
در سازمان ها برقرار است. این محقق متوجه 
شد رهبران فعلی سازمان ها در چهار مورد از 
مهم ترین مهارت های ضروری رهبری آینده، 
بســیار ضعیف هســتند: تعهد الهام بخش، 
اســتراتژیک  برنامه ریزی  کارمندان،  هدایت 

و مدیریت تغییرات.
وقتی فقط روی قوت هایتان متمرکز می شوید، 
کارمندان بــاور می کنند هیــچ جایی برای 
پیشرفت و بهبود وجود ندارد. به عالوه، مدیران 
هم انگیزه ای برای توانمندســازی همکاران 
ندارند و درنهایت، کارایی ســازمانی متوقف 
می شــود. بنابراین به جای اینکه کارمندان را 
تشــویق کنیم از بازخوردهای منفی اجتناب 
کنند، بایــد روی نحوه ی ارائه بازخورد منفی 
متمرکز شویم تا واکنش های تهاجمی تدافعی 
را به حداقل برســانیم. به عنوان  مثال، رویکرد 
SBI )وضعیــت و رفتــار و تأثیرگذاری( در 
تبادل بازخورد، قوت ها و ضعف ها را به شیوه ای 
واضــح، خــاص، حرفه ای و مهربــان مطرح 
می کند. در این رویکرد، افراد بازخورددهنده 
ابتدا زمان و مکان وقوع رفتار را ذکر می کنند. 
سپس، شرح رفتار را )آنچه دیده و شنیده اند( 
توضیح می دهند. در مرحله ی نهایی، توضیح 
می دهند آن رفتار چــه تأثیری روی افکار و 
احساسات و اقدامات بازخورددهنده گذاشته 
اســت. در اینجا، مثالی از این رویکرد را باهم 

مرور کنیم:
امروز صبح در جلســه ی کارمنــدان، وقتی 
بودجه ی  تأمیــن  اســتراتژی های  درباره ی 
فرایندهــای جدید بحث می کردیم، شــما 
صحبت جسیکا را قطع کردید و گفتید: »این 
ایده هرگز جواب نمی دهد«. شما به او فرصت 
ندادید حرفش را تمام کند. من به خاطر اینکه 
نتوانستم سایر صحبتش را بشنوم، احساس 
ناامیدی کردم. پس ازآن، ترســیدم ایده های 

خود را با گروه به اشتراک بگذارم.
چنین بازخوردی مخاطب را قضاوت نمی کند 
)برعکس جمله ی: تو اشتباه کردی که حرف 
جســیکا را قطع کردی( و موضوع را تعمیم 
نمی دهد )شما همیشــه صحبت دیگران را 
قطع می کنیــد( و دلیل رفتــار مخاطب را 
تجزیه وتحلیل نمی کند )آیا شما احترامی برای 
صحبت دیگران قائل نیســتید؟(. درنتیجه، 
مخاطب به جــای اینکه اســیر واکنش های 
تدافعی شــود، به احتمال بیشتری بازخورد را 

می شنود و به آن دقت می کند.
محققان به ســازمان ها و مدیران و کارمندان 
توصیه می کنند قوت  هایشــان را شناســایی 
کننــد و از آن حداکثــر بهــره را ببرند؛ اما 
نادیده گرفتن ضعف های شخصی بزرگ ترین 

آسیب را به خود افراد می زند.  

آیا مــردم واقعا تحت تأثیــر انتقادهــا و بازخوردها 
پیشرفت می کنند یا رهاشــدن از استرس اشتباه ها 
و تمرکــز روی ویژگی های مثبت، بــه آن ها کمک 

بیشتری می کند؟
یکی از آخرین مطالعاتی که در نشــریه ی کسب وکار 
هاروارد منتشر شد، نشــان می داد بازخورددادن به 
همکاران به ندرت مفید واقع می شــود. محققان این 
مطالعات معتقدند انتقاد ســازنده کمکی به پیشرفت 
کارمندان نمی کند. به گفته ی آن ها، وقتی شما ضعف 
کســی را گوشــزد می کنید، فراینــد یادگیری او را 
به تأخیر می اندازید. به توصیه ی محققان، مدیران باید 
کارمندان خود را تشــویق کنند که نگرانی کمتری 
درباره ی ضعف هایشان داشته باشند و درعوض، روی 

قوت هایشان متمرکز شوند.  
کریگ چاپلو و ســیندی مک کالی، دو اســتاد مرکز 
رهبری خالق )CCL(، در پاســخ به این تحقیقات، 
مقاله ی دیگری منتشر کردند؛ زیرا تحقیقات و تجارب 
مرکز CCL حاکی از نتایج متفاوتی بود. آن ها در این 
مقاله تأکیــد کردند تبادل بازخورد، چه مثبت و چه 
منفی، امری ضروری است. فرایند بازخورد به مدیران 
کمک می کنــد ویژگی های برتر خود را تقویت کنند 
و راهی برای بهبود ضعف هایشــان بیابند. درنتیجه، 

نهایتا قدرت رهبری مؤثرتری خواهند داشت.

بااین حال، چاپلو و مک کالی نیز با برخی از ایده های 
تیم تحقیقاتی هاروارد موافق بودند:

۱. بازخورد تند و شدید به رشد و پیشرفت کارمندان 
منجر نمی شود: درواقع، انتقاد سازنده باید با احترام 
و مراقبت باشــد. دیدگاه های منفی مکرر یا افراطی 
بــه واکنش تدافعی منجر می شــود و قوه ی درک و 

انگیزه ی افراد را از بین می برد.
۲. بازخــورد مثبت بــرای یادگیری بســیار حیاتی 
اســت: عموم مردم خیلی زود متوجه می شــوند چه  
کاری را اشتباه انجام می دهند؛ اما به همان اندازه نیز 
مهم اســت که به ورودی فرایند ی اصالح نیز توجه 

کنیم و راهی برای بهبود اوضاع بیابیم.
۳. نشــان دادن راه حل مشــکل به دیگــران، معموال 
باید ســؤاالت  رویکرد اشــتباهی اســت: درعوض، 
بیشتری درباره ی موضوع مطرح کرد و از این طریق 
آن ها را به تأمل واداشــت. در مرحله ی بعد، می توان 
افرادی را راهنمایی کرد که در پی اکتشاف و آزمایش 

هستند.
۱. مــردم در ارزیابی دیگران صادقانه عمل نمی کنند 
و غالبــا بازخوردهایی را ارائــه می دهند که تحریف 
واقعیت است: ازآنجاکه هر انسان از بینش و دیدگاه 
منحصربه فردی برخوردار اســت، پس بازخورد هرگز 
عینی نخواهد بــود. باوجوداین برای رهبر، آگاهی از 
اینکه دیگران چگونه او را می بینند و تجربه می کنند، 
بسیار ارزشمند است؛ زیرا این افراد براساس ادراک و 
فهم خود تصمیم می گیرند به حرف چه کسی گوش 
دهند یا با او همکاری کنند یا چه کســی را معتمد 

بدانند و از او حمایت کنند.
۲. ارائــه ی بازخورد درباره ی ضعف های دیگران مانع 
می دهد  نشان  می شــود: تحقیقات  یادگیری شان  از 
افــرادی کــه در فرایندهای بازخــورد ۳۶۰ درجه، 
رتبه ی نامطلوبی کســب کرده اند، بیش از ســایرین 
تالش می کنند عملکرد خود را بهبود دهند. مدیران 
موفق همه ی رویدادهای بالقوه ی تهدیدکننده )مثل 
رؤسای بد، اشتباهات کسب وکار، تنزل رتبه و مقام و 
اخراج کارمندان( را به عنوان عواملی می شناسند که 

به توسعه ی فردی آن ها کمک می کند.
۳. کارمنــدان فقط باید روی قوت هایشــان متمرکز 
شــوند: تحقیقات CCL نشان می دهد نادیده گرفتن 
ضعف ها و کاستی ها، یکی از بزرگ ترین علل انحراف 
کارمندان سازمان از مسیر درست است. مهم نیست 
رهبر چقدر قوت هایش را بهبود داده باشد؛ زیرا ضعف 
یا ایرادی بزرگ )مثل غرور و ناتوانی در تیم ســازی و 
تطبیق نیافتن با شــرایط جدید( می تواند به شکست 
رهبران منجر شود؛ مخصوصا اگر آن ها مشکالتشان 

را تصدیق نکنند.

 مدل 
مو فقیت

 شایان ضیایی   
روزنامه   نگار
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نصب ویندوز در منزل یا محل 
 7/8 ، 10، xp کار شما ویندوز

عیب یابی و ارتقا 
09356859729

ط
/9

81
33

24

مبین بــار
 3661 0000-36232400

مجهز به انواع وانت و خاور 
مسقف و کامیونهای سنگین

ط
/9

80
22

28
ط

/9
80

24
10

کالت بار
وانت، خاور و کامیون

شهر- شهرستان بدون تعطیلی

32625002-3
36658511 - 32621050

09155805002 - 3
مدیریت: فتحعلی پور

اتوبار سید 
وانت ، نیسان ، خاور 

36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

ط
/9

80
21

31

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9

81
29

05

فرسوده و تصادفی
خریداریم / سبک و سنگین 

حتی داخل پارکینگ
09159258219-09393926730

ط
/9

71
61

44

نقاشی پیمان 
روغنی   ، پالستیک 

پلی استر - مولتی کالر 
37671052-09153133758

/د
97

08
47

1

کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشی با 30 سال تجربه، دفتر 

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

گرانولیت ، بلکا ، سیمان کاری 
کاشی  )آخرین تماس با ما (

 پایین ترین قیمت بدون واسطه 
رضایی 09356339458 

ط
/9

80
60

50
ط

/9
80

66
44

اقساط 3 تا 12 ماهه
انواع کاغذ دیواری خارجی و 

ایرانی کفپوش ، پارکت، پرده 
تور، افقی ، بامبو ، زبرا ، موکت 

طراحی و ارسال آلبوم رایگان
شعبه 1  32281129

شعبه 2 36237655
09153045934

ج
 / 

98
04

04
0

کاغذ کیان
کاغذدیواری،کابینت ،پارکت،کفپوش

پنل، نقاشی،بلکا،کنتکس
سقف کاذب ،تعمیرات

نقد            اقساط
@kiyandecor

09153138018
09388047702عالئی

ج
/9

80
89

08

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

درب اتومات 
شیشه ای،جکی،ریلی
کرکره ای،راهبند
09151115493
38696868

ج
/9

80
71

82

پنجره آرا
upvc تولیدکننده دربوپنجره

آلومینیوم،توری،سجادی
37511714-09155126467

شیشه نظری
نصب و فروش سکوریت نو 
و دست دوم و کرکره برقی

09159072150-09351101482

ط
/9

80
24

13

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9

80
97

96
ج

/9
81

35
42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ج
/9

70
86

17

داربست فلزی آرش
09151187403
09159054658

ط
/9

80
11

10

داربست طریقت
09155010520 بیمه مسولیت
32739122- 09156010520

ج
/9

81
25

44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

داربست محبین الرضا 
نما ، کفراژ ، پیچ و رولپالک

09153216580
09367232277

ط
/9

81
27

46
ج

/9
81

04
45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9

80
80

99

ایزوگام شرق
قیرگونی،آسفالت لکه گیری 

حتی 1 متر »حاجی رمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9

80
61

60

ایزوگام شرق
به قیمت درب کارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22
ش

/9
80

70
42

ایــزوگــام شــــرق
)گــــــــــران نخـــریـــــد(
تخفیف ویــــــژه ویـــــــژه

شرافتی 09365265704 

ج
/9

70
38

27

ایرانا کناف
طراحی واجرای انواع سقف کاذب

09154024183 کناف ،تایل، PVC  مشاوره رایگان 

تخریب فوری ساختمان   
وخاکبرداری کلیه مصالح شــما را 

به باالترین قیمت خریداریم 
09151104708

ج
/9

81
31

81

کرگیری ، کاشت انواع
بلت ، شیارزنی و تخریب

موسوی 09158022533

ط
/9

81
05

48
ج

/9
81

12
55

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

حمل بار،کاال،غذا،نفربا قیمت مناسب
09153104743-36661661

ج
/9

81
34

06

کارآسان ایده 
نصب واجرا،سرویس نگهداری
آسانسور هر توقف 8000ت 

38824494

اجرای انواع کابینت 
کمد دیواری ، MDF مدرن 

و کالسیک 
09336960043

ط
/9

81
16

75

MDF صنایع فلزی و
برادران حسن پور- ساخت 
انواع کابینت ، اشکاف و ... 

09151209395-09156489925

ط
/9

81
03

45
ج

/9
71

81
82

MDFکابینت چوب و
کابینت چوب    1/400/000
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201

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

خودروهای فرسوده
408

نقاشی و کاغذ دیواری
501

درهای اتوماتیک
504

در و پنجره
505

شیشه و سکوریت
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داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

اجرای سقف
511

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
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دانستن پاسخ سواالت زیرکانه مصاحبه شغلی کاردشواری نیست!

سواالت زیرکانه که در مصاحبه  شغلی از شما می پرسند

تحول دیجیتال درکسب وکار لزوما به متخصص دیجیتال نیاز ندارد

دهیم؟  نمایش  را  خود  استراتژیک  تفکر  مهارت  چگونه 

مدیران زیرِک استخدام  کننده با چند سواِل گزینش شده 
می توانند یک دنیا اطالعات را از شما بیرون بکشند. با 
اینکه این ســواالت ســاده به نظر می رسند، ولی نکته 
اینجاســت که آنهــا عمال طوری طراحی شــده اند تا 
اطالعاتی را راجع  به شما آشکار نمایند که احتماال تمام 
تالش خود را می کنید که آنها مخفی نگه  دارید.به بیان 

دیگر این سواالت فریبنده، وگول زنک هستند .

  ممکن است خودتان را معرفی کنید؟
چرا این ســوال را می پرسند؟ مدیران استخدامی این 
سوال را مطرح می سازند تا بفهمند که نامزدهای شغل 
موردنظر، خودشــان را چقدر شایسته موقعیت شغلی 
می بینند. نیکوالی می گوید: »کارفرما می خواهد بشنود 
که نامزدها تکالیف شــان را انجام داده اند و ســابقه ی 
خوبی دارند. مصاحبه گر همچنین به سطح اعتماد به 

کســب مهارت تفکر اســتراتژیک اهمیــت باالیی در 
توســعه ی فردی دارد، اما توانایــی نمایش و اثبات آن، 

برای کسب مزیت های مربوطه مهم تر به نظر می رسد.
توســعه ی مهارت های تفکر استراتژیک به تنهایی برای 
ارتقاء شخصی و شغلی کافی نیست. برای پیشرفت در 
کســب وکار باید توانایی نمایش مهارت ها را نیز داشته 
باشــیم. رهبران کســب وکار توجه زیادی به درگیری 
فکری شــما دارند. به عالوه آن ها بــرای ارتقاء و بهبود 
شــرایط شــغلی شــما، بیش از همه به آمادگی برای 

تصمیم های بزرگ دقت می کنند.
برای نشــان دادن مهارت های تفکــر و خصوصا تفکر 
استراتژیک، از خود بپرسید: »آیا مردم می دانند که من 
چه موقعیتی دارم؟« اگر پاسخ به این سؤال منفی باشد،  
چه کارهایی باید انجام دهیم تا ظرفیت های خود را به 
نمایش بگذاریــم؟ به عالوه نمایش توانایی اضافه کردن 
ایده های جدیــد نیز اهمیت باالیی دارد. برای نشــان 
دادن چنین مهارتی، بایــد در پروژه های جدید تالش 
کنید تا چگونگی گسترش درک و فهم خود را ورای از 

کاربردهای کنونی نشان دهید.
همه ی ما می دانیــم که توســعه ی مهارت های تفکر 
استراتژیک، اهمیت باالیی دارد؛ اما بسیاری نمی دانند که 
نشان دادن مهارت ها به رئیس مستقیم یا دیگر مدیران 
ارشد، چه تأثیر باالیی در توسعه ی کسب وکار و موقعیت 
شغلی دارد. مهارت تفکر استراتژیک به رئیس شما نشان 
می دهد که توانایی تفکر فردی و تصمیم گیری با هدف 
پیشرفت ســازمان را برای آینده دارید. مهارت مذکور 
نشــان می دهد که شما در خأل تفکر نمی کنید و تأثیر 
تصمیم و رویکرد خود را بر دیگر بخش های ســازمان و 

جهان پیرامون هم مدنظر قرار می دهید.
توضیحات باال نشــان می دهد که تفکر اســتراتژیک 
به تنهایی یک مهارت محسوب می شــود و توانایی در 

نشان دادن آن، مهارتی مجزا خواهد بود:
توسعه ی مهارت های اساسی تفکر استراتژیک نیازمند 
قرارگیــری در موقعیت های اســتراتژیک خواهد بود. 

به عالوه باید اطالعات گسترده تری را ترکیب کنید و در 
فرهنگی مملو از کنجکاوی دخیل شوید. درنهایت باید 
تجربه هایی کسب کنید که مهارت شناسایی الگوها را 
در موقعیت هــای گوناگون تقویت کند. به همین دلیل 
بســیاری از برنامه های توســعه ی مهارت های رهبری 
نیازمند تغییر در شغل، پروژه های چندکاربره و رویارویی 
با رهبران ارشد ســازمان هستند. همه ی این موارد به 

توسعه ی مهارت تفکر استراتژیک کمک می کنند.
نمایش تفکر استراتژیک بیشتر به مهارت های بازاریابی و 
فروش شخصی مربوط می شود. درواقع فرد باید بتواند 
ارتباطات گســترده و فعاالنه ای مرتبط با رویکردهای 
اســتراتژیک خــود ایجــاد کند. همچنین شــجاعت 
به چالش کشــیدن دیگــران و ارائه کــردن ایده هــای 
اســتراتژیک، توانایی  های تفکر را به رئیس و همکاران 

نشان می دهد.

به عنوان نمونه ای از توســعه و نمایش مهارت های تفکر 
استراتژیک، داســتانی خیالی را تصور کنید. تیم واترز، 
معاون ارشــد یک شــرکت فعال در حوزه ی زنجیره ی 
تأمین بود که امید به ارتقاء شــغلی و فعالیت به عنوان 
معاون ارشد اجرایی بین المللی شرکن داشت. او متوجه 
شــد که برنامه های ارتقاء او در شرکت متوقف شده اند. 
تیم اعتبار خوبی در پاســخگویی به رهبران بخش های 
گوناگون سازمان داشت و تالش زیادی برای فعالیت و 

پیشرفت دائمی واحدهای متنوع می کرد.

  برای نمایش مهارت، باید توانایی 
تصمیم گیری های بزرگ را نشان دهید

مدیر واحد منابع انســانی یک روز بازخوردی را به تیم 
ارائه کرد کــه موجب تعجب او شــد. از نظر برخی از 
مدیران اجرایی تأثیرگذار شرکت، عملکرد او به اندازه ی 

مصاحبه گران سعی 
می کنند بفهمند 
آیا شما اصوال با 
افراد یا تیپ های 

شخصیتی با مشکل 
برمی خورید. دوما، 

آنها می خواهند 
بدانند چطور 

می توانید در بهترین 
حالت خود کار کنید

تغییر مسیر تیم 
برای نمایش هرچه 

بیشتر توانایی 
تفکر استراتژیک، 

به زمان زیادی 
نیاز داشت؛ البته 
با گذشت زمان 

رئیس، همکاران 
و گروه تحت 

مدیریتش متوجه 
تغییرات شدند 
و آن ها را مثبت 

ارزیابی کردند
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نفس متقاضی از طریق تصویری که از خود به نمایش 
می گذارد توجه می کند. به عالوه، توجه مصاحبه گر به 
شایستگی های بارز رفتاری متقاضی معطوف می شود تا 
بفهمد آیا شخص مناسبی برای این جایگاه شغلی است. 
اگر این پاسخ آغازین ضعیف باشد، باقی مصاحبه افت 
پیدا می کند یا مصاحبه کوتاه و خالصه پایان می گیرد.

 خودتان را در یک کلمه چطور توصیف می کنید؟
چرا این ســوال را می پرسند؟ این حرف احتماال چند 
نکتــه را در ارتباط با شــما مشــخص می کند: تیپ 
شــخصیتی تان، چقدر در دریافت تان نسبت به خود 
اعتمــاد دارید و اینکه ســبک کاری تــان تا چه حد 
مناسب شغل درخواستی است. نکته ی فریبنده ی آن 
چیست؟ این حرف می تواند خصوصا در اوایل مصاحبه 
شــغلی به یک چالش تبدیل  شــود، چراکه حقیقتا 

نمی  دانید که رئیس تان به دنبال چه نوع تیپ شخصیتی 
می گردد. 

  این موقعیت شغلی را به نسبت دیگر موقعیت هایی که 
درخواست کرده اید، چگونه مقایسه می کنید؟

چرا این ســوال را می پرســند؟ آنها قاعدتا می پرســند 
»جاهای دیگری هم درخواســت کار داده اید؟«. نیکالی 
می گوید:مدیر اســتخدامی در ابتــدا می خواهد بفهمد 
چقدر در جستجوی شغل تان فعال هستید. مصاحبه گر 
می خواهــد بداند که چگونه در مورد دیگر شــرکت ها و 
موقعیت های شغلی موردعالقه تان حرف می زنید و چقدر 

صادق هستید.

  می توانید سه مورد از نقاط قوت و ضعف خود را 
نام ببرید؟
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کافی اســتراتژیک نبود. از نظر آن ها تیم در حفظ جریان 
کاری شــرکت موفق بود، اما تأثیر زیادی در ساختارهای 
اســتراژیک یا ایده های تأثیرگذار در شــرکت نداشت. او 
واقعا تفکر استراتژیک داشــت، اما روش او نشان دهنده ی 
مهارت هایش نبود. درنتیجه این مدیر تصمیم گرفت تا در 
برنامه های آموزشی با هدف بهبود نمایش مهارت های تفکر 

استراتژیک شرکت کند.

  ارائه ی دیدگاه
رهبران برای درک شایستگی شما، نیاز به آشنایی با طرز 
تفکــر دارند. درواقــع باید به آن ها نشــان دهید که برای 
تصمیم های بزرگ تر آماده هستید و دیدگاه سازنده ای در 
موضوع های گوناگون دارید. تیم در داســتان باال تصمیم 
گرفت تــا برای جلب نظــر مدیران، دانــش مدیریتی را 
بیش ازپیش به نمایش بگذارد. او برای ارائه ی بهتر نظرات 

خود، ۳۰ دقیقه را قبل از هر جلسه ی کاری در تقویم خود 
خالی کرد تا پیش از ورود به اتاق، تفکر و ایده های خود را 
سازمان دهی کند. این رویکرد باعث می شد تا تیم در جلسه 

توانایی ترکیب و ارائه ی بهتر دانش خود را داشته باشد.
رویکــرد تیم به مرور موفقیت آمیز بود و او در جلســه های 
مدیریتی دیگــر به جای رویکردهــای عملیاتی، ایده های 
اســتراتژیک هم ارائه  می کرد. درواقع تیم توانســته بود تا 
ایده های خود را به چشــم اندازی برای ســازمان تبدیل و 
همکاران را به بحث پیرامون تأثیر چشــم انداز جدید روی 

حوزه های کاری خود ترغیب کند.

  نشان دهید که تفکر شما در جهت بهینه سازی 
رویکرد کل سازمان قرار دارد

شفافیت بیشتر در چشــم انداز به تیم کمک کرد تا تأثیر 
بیشتری هم به عنوان یک ناظر ســازمانی داشته باشد. او 

توانست کمبودهای مهارتی گروه خود در مسیر رسیدن 
به چشم انداز را نیز کشــف کند. درنتیجه به جای رفتار 
منفعالنه با تیم نیروی انســانی، پیشنهادهای راهبردی 
و استراتژیک در جذب نیروی جدید ارائه می کرد. نشان 
دادن تفکر استراتژیک در حوزه هایی همچون استخدام و 
توسعه ی مهارت، روشی مناسب برای جلب توجه مدیران 

رده باال محسوب می شود.

  نوآوری و تغییر استراتژیک
برای نشــان دادن تفکر اســتراتژیک، می تواند توانایی 
استفاده از دانش برای عملی کردن ایده ها را نشان دهید. 
صرف نظر از ســطح کاری، می ةوانید تفکر استراتژیک را 
با اجرا کردن یک پروژه ی نوآورانه نشان دهید که درک 
شــما از موقعیت را فراتر از وضعیــت کنونی به نمایش 

بگذارد.
تیم انرژی و چشم انداز جدید خود را به فرایند برنامه ریزی 
اســتراتژیک تبدیل کرد که درنهایت به پیشــنهادهایی 
رسمی برای گروه زنجیره ی تأمین تبدیل شد. او پروژه ها 
و نقاط عطف آ ن ها را با کل ســازمان در میان گذاشت و 
به نوعی نمایشــی قوی تر از برنامه های خود نشان داد. او 
قبال چنین برنامه هایی را در پشت صحنه و بدون نمایش 
کافی انجام می داد. پیشنهادهای جدی برای تغییرهایی 
بــا ارزش افزوده، برای تیــم و همکارانش نتایج مثبتی 
داشت. او احساس اعتماد به نفس بیشتری داشت، چون 

از حالت منفعالنه خارج شده بود.
تغییر مسیر تیم برای نمایش هرچه بیشتر توانایی تفکر 
اســتراتژیک، به زمان زیادی نیاز داشت؛ البته با گذشت 
زمان رئیس، همکاران و گــروه تحت مدیریتش متوجه 
تغییرات شــدند و آن ها را مثبت ارزیابی کردند. مســیر 
پیشرفت او نشان می دهد که تغییر از فضای منفعالنه به 
تالش برای ایجاد تغییرهای بنیادی، کلیدی اساسی در 
نمایش تفکر استراتژیک و تأثیرات آن محسوب می شود.
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تحول دیجیتال درکسب وکار لزوما به متخصص دیجیتال نیاز ندارد

دهیم؟  نمایش  را  خود  استراتژیک  تفکر  مهارت  چگونه 
فکر

بکـــــر

چرا این ســوال را می پرسند؟ مصاحبه گر به دنبال نکات 
منفی و چراغ قرمزهایی است که معامله را به هم می زنند، 
از جمله مواردی چون ناتوانی در همکاری خوب با همکاران 
یا ناتوانی در انجام کار در موعد مقرر. تیلور می گوید، »هر 
شغلی الزامات خاص خود را دارد، پس پاسخ های تان باید 
بیانگر توانایی های مربوط به آن شــغل باشد و در نقاط 
ضعف تان هم باید روزنه ی امیدی دیده شود؛ حداقل باید 
وانمود کنید که خصوصیات منفی به خاطر اقدامات مثبتی 

که اتخاذ کرده اید، کاهش یافته اند.

   چرا می خواهید در اینجا کار کنید؟
چرا این ســوال را می پرسند؟ مصاحبه گران این سوال را 
مطرح می کنند چون می خواهنــد بدانند چه موضوعی 
بیشــترین انگیز ه  را برای کار به شما می دهد، چقدر در 
مورد آنها تحقیق کرده اید و چقدر این کار را دوست دارید.

با چه نوع رئیس و همکارانی بیشترین و کمترین موفقیت 
را تجربه کرده اید و چرا؟

چرا این سوال را می پرسند؟ تیلور می گوید:مصاحبه گران 
سعی می کنند بفهمند آیا شما اصوال با افراد یا تیپ های 
شــخصیتی با مشکل برمی خورید. دوما، آنها می خواهند 
بدانند چطور می توانید در بهترین حالت خود کار کنید. 
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نیا

MDF سناتور طراح و 
مجری کابینت آشپزخانه ، کمد 
دیواری و ...با قیمت مناسب 

09152299803

ط
/9
81
33
40

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
40
5

لوله کشی گاز
ن��رده لول��ه ای، تعمی��رات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقس��اط / مدیریت کرمی

ط
/9
81
14
77

گازرسانی 
تفکیک کنتور گاز ، تعمیرات نرده

نقد و اقساط "سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9
80
04
42

ج
/9
80
89
06

گازرسانی
خرده کاری 

تعمیرات
نرده، حفاظ

09151118301

ج
/9
80
59
09

مشاورامالک مرکزی طرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه ،طرقدردورمیدان

خرید             فروش
طرقب��ه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

اراضی کاهو با درخت 20ساله  
داخل مجتمع ، دور دیوار ، آب 

و برق ، قطعات 2000متری 
فی 400م      09151104291

ط
/9
81
31
62

باغچه 800متری 
مجتمع ویالیی ماریان 
)رضایی( 09153078445

ط
/9
81
33
66

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
ط09153076425

/9
81
32
90

ط
/9
81
09
29

شاندیز
اراضی ششدانگ استانداری
با پروانه و امکانات و سایر 

تعاونی ها خرید و فروش
امانی 09155117664

09016362041

جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

ط
/9
80
81
70

خرید لوازم منزل و اداری
 فوری و بدون تعطیلی

09159247178-37276403 
09303261906

ط
/9
81
29
43

ج
/9
81
01
28

منصوریفرش 
خریدارفرش

دستباف وماشینی
..به باالترین قیمت..
بدون تعطیلی37243127
09151105036

ط
/9
80
08
12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ملتقالی شویی
شست وشو به
روش اس�المی
تحت پوش��ش
بیمه ای������ران
دارای مج����وز

رسمی
تلفن کارخانه:

3 6 6 6 6 3 3 0
3 6 6 5 2 8 2 0
322134 33

تلفن دفاتر:
3 6 6 1 1 1 1 6
3 2 2 2 0 2 3 3
3 6 0 9 8 5 8 4
09155134006
09155048595
36580457

/د
98
10
51
4

ط
/9
80
09
31

قدسقالی و مبل شوئی
38716277-38421086-37659429
37242125-36099035-36098693
32794264-32121288

آب کشی اسالمی
با ضمانت

بیمه سرویس سراسر شهر

ط
/9
80
24
11

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/9
80
08
17

ج
/9
80
06
21

 میالدقالیشویی
3731460037649518 37339600

شستشوی اسالمی

ط
/9
81
23
67

قالی شویی بازوبندی 
تمام اتوماتیک

33669746-36585700
37605614-32790601

36110502
09154020769
09014127700

6
امالک و مستغالت

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

8
خدمات منزل
 و تعمیرات

مشاورین امالک
601

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

فرش و موکت
703

قالی شویی
802

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519

پ
/9
81
24
56

ط
/9
80
08
16

قالی و مبل شوئی
امین

32424973-32762876-37292296
32133030-32252378
36570184-37348703 تحت پوشش بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09153000443

شستشو

 با ضمانت

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-32736506
36612586-35130474
32424972-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

ش
/9
81
29
87
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پ
/9

80
23

75

ط
/9

80
08

14

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه
ط

/9
80

08
09

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

ط
/9

81
27

11

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

پ
/9

80
23

78
/ج

98
01

99
0

لوله بازکنی 
مشهدالرضا

 وصل اگو
 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 ســجاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
مطهــری 37285670
 38764467 معلــم 
وکیل آباد 38764467

 37285670 عبــادی 
هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467

 ج
/ 9

80
96

74

رفع نم
لوله بازکنی

تشخیص نم زدگی 
رفع نم و بو

با مصالح و بنایی
30 سال سابقه

36909280سجاد – فردوسی  – خیام
37678076فلسطین- سناباد –کالهدوز
36911412سیدرضی- معلم –دانشجو
38902414هاشمیه –هفت تیر-صیاد
36910840الهیه-قاسم آباد-امام هادی
عبادی –عبدالمطلب –مطهری
36909280ابوطالب –هدایت –توس

 09151023831تیم سیار

وصل اگوی مطمئن
 0915  20  00092

36200013

ط
/9

80
65

34

تخلیه چـاه
09153131040
09151223530

ط
/9

80
31

08

 نـظافتـی آیـسـان 
خشکشویی فرش ، موکت 

مبلمان ، نظافت کلی ساختمان
راه پله و پیلوت اعزام کارگر

خانم و آقا ) تضمینی (
35228934 - 35228935

09151020764
09155573702

ش
/9

80
87

58
/ج

98
10

99
3

تعمیرات تخصصی 
 مبل در محل 

09153052587

 ج
/ 9

80
17

17

شستشوی اختصاصی 
پرده اریکه

همراه با خدمات باز ونصب
لطفا کیفیت را مقایسه کنید 

38446541
09156966640

تاسیسات پیرنیا
تعمیرات و نصب فوری پکیج، 
آبگرمکن، شوفاژ و لوله کشی

شبانه روزی 09156239939

ط
/9

81
10

55

تعمیر آبگرمکن
 و تعویض منبع 

09153184729
37390310-32112993

ط
/9

80
97

95

/ج
98

05
09

7

سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

ط
/9

80
52

76

مرکز اقامتی
بهبود و بازتوانی

 بهار زندگی مشهد 
درمان اعتیاد تخصص ماست
با مجوز رسمی از سازمان 

بهزیستی، کادر مجرب پزشکی، 
روانشناسی ، مددکاری

سالن مجزا برای نوجوانان دارای 
استخر، باشگاه، سالن غذا خوری، 

حسینیه و فضای سبز
برگزاری جلسات بهبود و مهارتی 

و گروه درمانی و مشاور خانوده
دفتر 36775361

عاقبت خواه09153186358

مرکز درمان اعتیاد بهــار
با مسئولیت فنی - دکتر قربانی
37684969-09154126414

ط
/9

80
22

45
/ج

98
10

44
7

مشاوره تخصصی 
رایــگان 

جهت اخذ دیپلم 
)تاسیسات ومعماری و کامپیوتر(

38331540
09155180726

شغل مناسب
 با کمترین هزینه

دوره تعمیرات تخصصی موبایل
و تبلت کامال کاربردی دوره 
سیستمهای ایمنی حفاظتی 

)دزدگیر،دوربین مداربسته،اعالم 
حریق،آیفون تصویری،دربهای 
اتوماتیک(،تعمیر لوازم خانگی، 

PLC دوره های برق صنعتی و
و تابلوهای روان،دوره مونتاژ 
کامپیوتر و تعمیرات تخصصی 

سخت افزار،دوره های 
ICDL،اتو کد،فتوشاپ و ..
دوره های حسابداری + 

نرم افزار،مهارت های دیپلم 
ویژه بازماندگان از تحصیل

آموزشگاه شهریار 
با گواهینامه فنی و حرفه ای 

37285662 مطهری جنوبی13

ط
/9

81
33

95
/ج

98
09

43
2

اجناس کرایه
 مصطفی 

صفارنجیب 
صندلی ، مبل ، میز ، ظروف 

 فرش ،Lcd ، رقص نور، باند و....

  0915  305  5600  
0939  739  5600  

دامداری مقدم
 32594258-09151135477

09159098896

ط
/9

81
31

28

11
پزشکی

سالمت و زیبایی

12
خدمات آموزشی

و فرهنگی

13
مجالس و مراسم

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

خدمات
پزشکی و درمانی

1101

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

موسسه آسیا ثبت 1767
نیروی حسابدار با حقوق و مزایا 

بعد از دوره عملی و تخصصی 
سریعا نیازمندیم 38444397

ط
/9

80
21

72

 ج
/ 9

80
40

27

مهرگستران
استخدام نیروجهت نگهداری از 
کودک یا سالمند،کاردرمنزل

نیمه وقت یا تمام وقت
با حقوق باالوامنیت شغلی

بین احمد اباد5و7
مجتمع نور واحد 13

38464894-38464893

به چند کارگر وارد به کار 
گاوداری شیری  و راننده 

تراکتور نیازمندیم
09151104505

/ع
98

13
22

1

تراشکار ماهر و نیمه ماهر 
نیازمندیم.

09157609986

ط
/9

81
35

35
/ج

98
02

56
2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی، چاپ اجسام،برش 
لیزر،هدایاتبلیغاتی 09154205729

کیش - قشم
تضمین پایین ترین نرخ تور  

آترینا پرواز
32231416-32235656

ط
/9

81
28

24

تخریب - خرید ضایعات 
درب و پنجره، جوشکاری سیار  

09370501006
09305828084

ط
/9

81
22

94
/ج

98
00

28
6

نعیمی
در،پنجره وکابینت
خورده ریز وغیره

09354604745
خرید ضایعات 

آهن ، آلومینیوم ، مس 
برنج ، کارتن ، الک

09035480162

ط
/9

81
34

19
ط

/9
81

08
31

خرید ضایعات 
حاضری 

آهن ، چدن ، مس  
برنج  ، آلومینیوم و 

خرده ریز انباری
بازدید و حمل بار رایگان 

09155044719
ضایعات فالح

خرید آهن،آلومینیوم،مس و...
شرکت در مزایده

09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20

خرید / فروش / تعویض
جعبه نوشابه ـ سبد میوه
09153085236

ت
/9

71
79

37
ط

/9
81

36
31

آگهي ابالغ
آقاي احمد صادقی پور فرزند 

رسول مجهول المکان به 
استحضار میرساند برابر دادنامه 

شماره  9809975114101058
مورخه1398/08/04شعبه 

6دادگاه خانواده مجتمع قضایی 
شهید مطهری مشهد همسردائمی 

شما خانم پریسا ناوشکی  طبق 
مقررات  مطلقه به طالق بائن 
غیرمدخوله گردید  لذا علقه 

زوجیت فی مابین ساقط گردید. 
 سر دفتر ازدواج 96 و طالق 10 کال 
زرکش مشهد  سید مجتبی ترحمی

14
استخدام

15
خدمات چاپ

و تبیغات

16
خدمات گردشگری

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

18
گوناگون

نیروی خدماتی
و خدمتگزار

1406

کارگرماهر
1409

تابلوسازی
1504

آژانس های مسافرتی
1601

خرید و فروش
ضایعات

1701

متفرقه
1802
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 ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      8

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

ها
ی 

ند
زم

نیا

نشانی سازمان آگهی ها:

مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد یک

سامانه تلفنی سازمان آگهی ها 37۰88

سامانه پیامکی سازمان آگهی ها 3۰۰۰37۰88 

تلفن: ۰51376282۰5/ ۰513761۰۰85

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی قدس  ) وابسته به آستان قدس رضوی(

Instagram @Rah.Kar  ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      

ج
/9
80
22
49

پ
/9
80
22
75

ج
/9
80
99
20

ط
/9
80
55
67

09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

/ه
98
03
87
0

ط
/9
80
90
63

خریدار
 روزنامه باطله

در محل
5000 ت

کتاب، دفتر 
ضایعات کاغذ و ...

09154747511

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
39
8


