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 رهبران واقعی لزوما از قدرت و 
اختیارات رسمی برخوردار نیستند

لطفا رهبری کنید،  نه 
رئیس بازی!
2

2

 
چقدر از اشتباهاتمان درس می گیریم؟

هدف این مجموعه تنها آموزش روش نوآوری نیست: بلکه بر 
کاربرد نوآوری هم تأکید می کند و با ارائه ی پروژه های جهان 
واقعی در برنامه های کارگاهی امکان پیاده سازی آموخته ها ...

 
دانستن پاسخ سواالت زیرکانه مصاحبه شغلی کاردشواری نیست! 
آنها می خواهند بدانند نه تنها می توانید شرایط پراسترس را 
مدیریت کنید، بلکه در زمان بروز مشکالت چگونه فکر می کنید، 
»مشکل« را چگونه تعریف می کنید و هنگامی که با هر نوع...

 
تصورات غلط درباره ی رهبری تیم کسب و کار 

گاندی، ماندال و لوترکینگ از نمونه های برجسته ی 
رهبری قدرتمند در قرن بیستم هستند اما این مسئله 

صرفا به قدرت مربوط نمی شود.

425

یکشنبه  

6 بهمن 1398 

 سال سی و سوم 

 شماره  9170

Instagram @Rah.Kar
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تصورات غلط درباره ی رهبری تیم کسب و کار 

بازی! رئیس  نه  کنید،   رهبری  لطفا 

مانــدال  گانــدی، 
از  لوترکینــگ  و 
نمونه های برجسته ی 
رهبری قدرتمند در 
قرن بیستم هستند 
اما این مسئله صرفا 
مربوط  قــدرت  بــه 

نمی شود.

احمـد  یوسـفی صـراف|  دبیـر  راهـکار

 رهبران واقعی لزوما از قدرت و اختیارات 
رسمی برخوردار نیستند 

نلسون ماندال می گوید: من هیچ وقت نمی بازم. بلکه 
یا پیروز می شوم یا از شکست ها درس می گیرم.

اغلب افراد به اشتباه اطاعت را رفتار مقابل رهبری 
می داننــد. آن ها نه تنها این دو مفهوم را اشــتباه 
می گیرند بلکــه دنباله روی یا اطاعت را مشــابه 
رهبری ارزش گذاری می کنند. آن ها ناخودآگاه هر 
روز به این مفهوم تن می دهند. تا جایی که حتی 
اگر به آن ها در این مورد هشدار داده شود، مخالفت 
می کننــد؛ اما وقتی با مثال ها روبه رو می شــوند، 
سکوت اختیار می کنند. این مثال را در نظر بگیرید:

والدین، معمــوال از اطاعت فرزنــدان خود لذت 
می برند؛ اما سرکشــی آن ها را تحمل نمی کنند؛ 
اما کودک خیلی زود متوجه می شود که تنها راه 
رســیدن به پاداش والدین، اطاعت از حرف های 
آن ها است. والدین هم همیشه فکر می کنند صالح 
فرزندان خود را می شناســند درحالی که متوجه 
نیستند با این رفتار فرزندان خود را صرفا دنباله رو یا 
مطیع بار می آورند. بااین حال باز هم امیدوار هستند 

رهبران خوبی را تربیت کنند.
چنین تصور غلطی با رفتن کودک به مدرسه هم 
تکرار می شود. در اغلب کالس های درس سراسر 
جهان، مطیع ترین دانش آموز، برای معلم عزیز و 
دوست داشتنی اســت. حتی معموال مطیع ترین 
کــودکان به عنوان الگوی بی نقــص یا نماینده ی 
کالس منصوب می شوند. در اینجا باز هم پاداش 

اطالعات مترادف با رهبری تلقی می شود.
در دنیای کســب وکار بعضی شرکت ها براساس 
مشــارکت کارمندان به آن ها پــاداش و ترفیع 
می دهند. پاداش این شرکت ها از روی حسن نیت 
است زیرا آن ها معتقدند برای رسیدن به رهبران 
خوب باید براســاس بازدهی به کارمندان پاداش 
بدهند؛ اما ارزیابی بازدهی رهبری براســاس آمار 
نظرسنجی مشارکت کارمند کار اشتباهی است. 
زیرا اگر امتیازها، ترفیع ها و پاداش ها دیگر براساس 
میزان مشارکت کارمند اختصاص پیدا کنند، باز 
هم رفتار دنباله روی و جلب رضایت در کارمندان 

تقویت می شود.
آن ها از تصمیم گیری های سخت که برای شرکت 
ضروری هستند اما در میان کارمندان محبوبیتی 
ندارند خودداری می کنند. جلب رضایت به معنی 
اطاعت است نه رهبری. این مشکل در نشست ها 
هم تکرار می شود. وقتی مدیرعاملی جهت گیری 
و طرح اســتراتژیک جدیــدی را ارائه می کند و 
از هیئت مدیره می خواهــد آن را تصویب کنند، 
هیئت مدیره این ســؤال ها را مطرح می کنند: این 
طرح بهترین اقدام ممکن اســت؟ چــه تعداد از 
صنایع دیگر چنین طرحی را تأیید می کنند؟ اگر 
مدیرعامل بتواند نمونه ای از موفقیت دیگران ارائه 
کند، هیئت مدیره به سرعت طرح را قبول می کنند؛ 
زیرا آن ها دنباله روی بهترین طرح ها هستند؛ اما اگر 
مدیرعامل بگوید هنوز کسی این طرح را اجرا نکرده 
اســت، عدم رضایت هیئت مدیره را در پی خواهد 

داشت. پیتر تیل، بنیان گذار پی پال می گوید:
بیل گیتس بعدی سیســتم عاملی نمی ســازد و 
لری پیج یا سرجی برین بعدی موتور جستجویی 
نخواهند ســاخت. کپی کردن از دیگران دنیا را از 
عــدد ۱ به n می برد و فقط بــه تعداد کپی های 
موجود در دنیا اضافه می کند اما وقتی دســت به 
خلق و ابتکار جدیدی می زنید از ۰ به ۱ می روید 
به این معنی که فقط یک نمونــه از آن طرح در 
کل دنیــا وجود دارد. قهرمان هــای فردا با رقابت 
ظالمانه در بازار کنونی برنده نمی شــوند؛ بلکه از 
رقابت با یکدیگر فرار می کنند زیرا کسب وکار آن ها 

منحصربه فرد خواهد بود.

در سراســر دنیا تعاریف متعددی از 
مفهــوم رهبری تیم وجــود دارد اما 
تنها تعداد کمــی از آن ها که معنی 
جهت گیری هویت فــردی را دارند، 
صحیح هستند.انســان از ۲۰۰ سال 
گذشــته تقریبا در تمــام زمینه ها 
بزرگی داشته است.  پیشــرفت های 
بااین حال، براساس نقص های موجود 
می توان گفت انسان هنوز در رهبری 
به مهارت نرســیده است؛ اما مشکل 
کجاســت؟ شاید مشــکل اصلی به 
روش تعریف و درک این کلمه مربوط 
باشــد. در ادامه به سه تصور غلط یا 
رهبری  درباره ی  بزرگ  سوءبرداشت 

اشاره شده است.

۱.رهبریبهمعنیتأثیرگذاریبر
دیگرانبرایدستیابیبههدفیاست

راجیو پشــاواریا نویســنده ی اصلی 
اوقات همایش های  اغلب  این مقاله، 
رهبری خود را با دســته بندی افراد 
حاضر بــه چند گــروه کوچک آغاز 
می کنــد و از آن هــا می خواهد این 
جملــه را در ۱۵  کلمــه یــا کمتر، 
تکمیــل کنند:»رهبری به معنی ...«. 
صرف نظــر از تعداد مخاطب یا محل 
برگزاری همایش، تقریبا تمام گروه ها 
تعریــف یکســانی را از رهبری ارائه 
می دهند. تعریف آن ها را می توان در 

این جمله خالصه کرد:
رهبری به عمل هدف گذاری مشترک 
و تشویق یا تحریک افراد به همکاری 
برای رســیدن به آن هدف مشترک 

اطالق می شود.
گرچه افراد در نقاط مختلف جهان به 
زبان های مختلفی صحبت می کنند 
اما جوهر تعریف تمــام آن ها تقریبا 
یکســان اســت. رهبــری به معنی 
وظایفی اســت که رهبر برای مردم 
انجام می دهد؛ اما آیا چنین تعریفی 

صحیح است؟ برای مثال رهبرهایی 
گاندی، نلســون  مانند مهاتمــا 
ماندال و مارتین لوتر کینگ جی . آر با 
هدف انجام وظیفه بــرای دیگران به 
این مقــام نرســیده اند. آن ها صرفا 
اهداف شــفاف و مشــخصی را برای 
خود تنظیــم کرده انــد؛ و انگیزه ی 
خود را برای نبرد بی پایان به ســمت 
هدف خود بــاال برده اند، درنتیجه به 
مدل های قدرتمندی تبدیل شــدند 
که در طول ســال ها الهام بخش افراد 
دیگر بودند و باعث شدند افراد زیادی 
به مسیر آن ها ملحق شوند. به گفته ی 

مهاتما گاندی:
»پیام من همان زندگی من است«

۲.رهبریبهمعنیداشتناختیار
برایایجادتغییراست

پشــاواریا در اقدام جالب دیگری از 
مــردم می خواهد رهبران و ســران 
کشــورهای خود را نام ببرند. آن ها 
بالفاصله پس از شــنیدن این سؤال 
یا نخســت وزیر  رئیس جمهور  نــام 
خود را به زبان می آورند. ســپس از 
آن ها می خواهد نام رهبر شــرکت را 
بگویند و آن ها بدون هیچ تردیدی نام 
رئیس، مدیرکل یا مدیرعامل خود را 
می گویند؛ اما با مطرح کردن ســؤال 
سوم با ســکوت حیرت آوری روبه رو 
می شود: آیا رهبری به معنی داشتن 

جایگاه و اختیار است؟ 
معموال اغلب افراد بــر این باورند، 
فردی که دارای رسمی ترین جایگاه 
و قدرت در گروه است همان رهبر 
است؛ اما آیا همیشه قدرتمند ترین 
افراد را بر عهده  شــخص، رهبری 
دارد؟ آیا رهبری به معنی جایگاهی 
است که شــخص اشغال می کند یا 

کاری که انجام می دهد؟
هــم   ۲ شــماره ی  سوءبرداشــت 

 ۱ شــماره ی  سوءبرداشــت  از 
این دلیل  به  سرچشــمه می گیرد. 
که افــراد معتقدند رهبری به معنی 
برای  دیگــران  بــر  تأثیرگــذاری 
دســتیابی به هدفی است، طبیعی 
اســت که فکــر کنند شــخصی با 
رســمی ترین اختیارات همان رهبر 
اســت. پشــاواریا یازده  سال پیش 
به عنوان »تعداد  دراین باره کتابــی 
زیادی رئیس، تعــداد کمی رهبر« 
نوشــته اســت. مجددا با بررســی 
رفتــار گاندی، مانــدال، لوترکینگ 
و رهبرهــای دیگــر در طول تاریخ 
متوجه می شــوید اغلب آن ها هرگز 
دفتری سیاســی نداشتند، حتی از 
برخوردار  اختیار رســمی  و  قدرت 
نبودند و هرگــز ارتش هایی را زیر 
سلطه ی خود نداشــتند. رهبرهای 
بزرگ، از اختیار و جایگاه رســمی 
چندانی برخوردار نبودند. بااین حال 
اغلب افراد نسبت به نبود اختیارات 
کافی بــرای ایجاد تغییر شــکایت 

دارند.
گانــدی، مانــدال و لوترکینــگ از 
نمونه هــای برجســته ی رهبــری 
قدرتمند در قرن بیستم هستند اما 
این مســئله صرفا به قدرت مربوط 
نمی شــود. قدرت الهام بخشی آن ها 
بــرای میلیون ها نفــر از باور قوی 
آن ها نســبت بــه مجموعــه ای از 
ارزش هــا سرچشــمه می گیرد که 
هرگز آن هــا را تســلیم نکردند و 
به هدفی بزرگ تــری از خود آن ها 
آن ها  ازآنجاکه هدف  است.  وابسته 
به شدت ریشه در عقاید آن ها دارد 
اولویت  از  اولویت هدف  ازآنجاکه  و 
خودشان باالتر بوده است، ترس را 
کنار گذاشــتند؛ بنابراین به خاطر 
شــجاعت باال، هرگز تسلیم نشدند؛ 

درنتیجه هرگز شکست نخوردند.

 مدل 
مو فقیت

 سارا ارجمند   
روزنامه   نگار
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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

طاها و یاسین بار 
بدون شعار 

32136393-4
09013563828

ط
/9
81
29
05

خریدار خودروهای فرسوده
و تصادفی به باالترین قیمت

حمل رایگان 09157137078 
09360833581

ط
/9
71
47
71

کنتیکس وصال
09155025909

/د
98
11
33
5

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

خراسان نما، محبوب 36519776
ط37665344-09158910589

/9
80
87
89

نقاشی پیمان 
روغنی   ، پالستیک 

پلی استر - مولتی کالر 
37671052-09153133758

/د
97
08
47
1

نقاشی نوین
فوری و ارزان

بازدید رایگان با رنگ الوان
09153161351

ط
/9
80
72
10

نقاشی نظری
09155038564

/د
98
11
81
5

نقاشی ساختمان هزار رنگ
قیمت مناسب- کیفیت باال

09388913491
/ع
98
12
74
0

ج
/9
80
89
08

میالد ُدر 
مجری کلیه سیستم های 

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

اتوماتیک مشهدنما
  خرید و فروش    

شیشه های نو و دست دوم 
پاینده 09151027016

ط
/9
80
64
10

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

09159072150-09351101482

ط
/9
80
24
13

داربست رحمتی
با بیمه مسوولیت 
نصب همین امروز

09157033742

ط
/9
80
80
99

داربست پردیس
با بیمه مسئولیت تخفیف ویژه 

جاده قدیم و سنتو
36667643-09153079215

ط
/9
80
97
96

ج
/9
81
04
45

داربست سعدی
پیچ و رولپالک

09153175356
09151240054

ج
/9
81
25
44

پیچ  و رولپالک
وداربست اترک

32117393-09153236979
خرید                  فروش

ج
/9
81
35
42

 داربست محمدپور   
نصب سریع تخته 

09155186843

ط
/9
80
39
93

 ایزوگام شرق
و انواع ایزوگام 

کلی و جزئی با قیمت کارخانه 
قیرگونی،آسفالت

محوطه سازی، لکه گیری 
پذیرفته میشود

09153092025
09156200291

ایزوگام شرق 
تعمیرات  ، رفع نم زدگی 
شریفی  09158599918

ط
/9
70
27
40

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 

ایزوگام شرق
ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت

لکه گیری حتی یک متر
09153030516 حاجی رمضانی

ط
/9
81
14
31

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

ج
/9
81
34
06

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

38824494

ج
/9
81
12
55

ساخت،تعمیر،اجاره باالبر
ساختمانی،ساخت انواع اسانبرها

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

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

09152299803

ط
/9
81
33
40

ج
/9
80
44
35

جنس ازشماکارازما 
کابینت چوب،وکیوم،هایگلس 
ام دی اف،مالمینه، کمددیواری 
09152462400-09017479120

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194

/د
98
11
40
5

لوله کشی گاز
نــرده لولــه ای، تعمیــرات گاز
33640007  /  09153182411
نقد اقســاط / مدیریت کرمی

ط
/9
81
14
77

خرید             فروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9
81
28
51

ش
/9
71
78
14

امالک سراسری قاسم آباد   
فقـط در یـک روز 

خرید ، فروش - رهن و اجاره 
36216588 - 36225588

امالک گلستان طرقبه
خرید، فروش، معاوضه

 باغ، ویال 35592265
آهنی  09155191566

ط
/9
81
35
31

کاهو - باغ 
900متری ویالهای شرکت برق 
شیک و فول امکانات فروش و 

معاوضه  09379031192

ط
/9
81
35
65

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
09153076425

ط
/9
81
32
90

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

و برق ، قطعات 2000متری 
فی 400م      09151104291

ط
/9
81
31
62

3
حمل و نقل

4
بازار خودرو

5
خدمات ساختمانی

6
امالک و مستغالت

حمل و نقل کاال
و اثاثیه

301

خدمات خودرو
411

مشاورین امالک
601

خرید و فروش
باغ و زمین

608

نقاشی و کاغذ دیواری
501

درهای اتوماتیک
504

شیشه و سکوریت
506

داربست
508

ایزوگام و عایق کاری
509

اجرای سقف
511

تخریب ساختمان
512

آسانسور
515

کابینت / ام دی اف
516

نرده و حفاظ
518

گازرسانی
519
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دانستن پاسخ سواالت زیرکانه مصاحبه شغلی کاردشواری نیست! 

سواالت زیرکانه که در مصاحبه  شغلی از شما می پرسند

چقدر از اشتباهاتمان درس می گیریم؟

اشتباهات رایج شرکت ها در یادگیری و توسعه

اگر سیاست های شرکت را قبول نداشته باشید، چکار 
می کنید؟ 

چــرا این ســوال را می پرســند؟ این ســوال توانایی 
تصمیم گیــری ، راحتی کار بــا دیگــران و مهم تر از 
همه، توانایی بیان ایده ها و نظرات خود در شناســایی 
حوزه هایی که نیازمند بهبود هســتند را در متقاضی 

شغل نشان می دهد.
چطور برای این مصاحبه شــغلی وقت خالی کرده اید؟ 

رئیس تان فکر می کند شما االن کجا هستید؟
چرا این ســوال را می پرســند؟ مدیران اســتخدامی 
می خواهند بفهمند آیا اولویت های تان در جایگاه درستی 
قرار دارد یا نه: شــغل فعلی در جایگاه اول، مصاحبه ها 
در جایــگاه دوم. تیلور می گوید: »آنها می دانند عاداتی 
که اکنون از خود بروز می دهید، گویای میزان درستی 

بــا وجود ســرمایه گذاری زیاد در بخــش یادگیری و 
توسعه، اغلب اوقات شــرکت ها روش های اشتباهی را 

برای آموزش کارکنان اتخاذ می کنند.
سازمان های سراسر جهان در سال ۲۰۱۶، مبلغ ۳۵۹ 
میلیون دالر روی آموزش ســرمایه گذاری کرده اند؛ اما 
آیا این سرمایه گذاری ارزشی داشته است؟ تا زمانی که 
شــرکت ها به این موارد دقت نکنند، ســرمایه گذاری 

روی آموزش، ارزشی خواهد داشت:
در پژوهشــی روی ۱۵۰۰ مدیر در ۵۰ ســازمان، ۷۵ 
درصد مدیران نســبت به عملکرد یادگیری و توسعه 

)L&D( در سازمان خود ابزار نارضایتی کردند.
تســلط  عــدم  کارمنــدان،  از  درصــد   ۷۰
بر مهارت های موردنیاز محیط کار را گزارش کرده اند.

تنهــا ۱۲ درصــد از کارمنــدان، مهارت هــای جدید 
برنامه های L&D را در محیط کار خود پیاده ســازی 

کرده اند.
براساس پرسشنامه ی جدید مکینیزی، تنها ۲۵ درصد 

به نقش آموزش در بهبود عملکرد اشاره کرده اند.
نه تنها اغلب برنامه های آموزشــی ســازمانی ناکارآمد 
هستند؛ بلکه هدف، زمان بندی و محتوای آموزش هم 

ناقص است.

یادگیریبهدالیلغلط
برایان کاپالن، اســتاد اقتصاد دانشگاه جورج میسون 
و مؤلف کتاب علیه آمــوزش در کتاب خود می گوید، 
هدف آموزش در اغلب شرکت ها یادگیری مهارت های 
شغلی مفید نیست بلکه هدف اصلی فخرفروشی است.

کارمندان امروزه از طریق مدارک آموزشــی شــغلی 
)CPE( می توانند ترفیع بگیرند. کارکنان L&D هم 
به جای تمرکز بر تأثیر آموزش بر کسب وکار، خود را با 
KPI های ناقص )شــاخص کلیدی عملکرد( از جمله 
مدارک CPE کارمنــدان مطرح می کننــد. ارزیابی 

مدارک CPE معموال کار آسانی است اما انگیزه های 
ناقص منجر به خروجی هــای ناقص مثل موارد ذیل 

می شود:
یادگیــری در زمان اشــتباه. مردم زمانی بهترین را 
یاد می گیرند که نیاز به یادگیری داشــته باشــند. 
پیاده سازی آموخته ها بر موقعیت های واقعی منجر به 
تقویت تمرکز و تصمیم قطعی به یادگیری می شود. 
ادوین لوک، روانشــناس، تأثیــر حلقه های بازخورد 
کوتــاه را در ســال ۱۹۶۸ در نظریــه ی انگیزه ارائه 
می دهــد، اما این نظریه هنوز در آموزش ســازمانی 
پیاده ســازی نشــده اســت.  امروزه اغلب کارمندان 
مفاهیم یکپارچه ای را براســاس برنامه ی L&D فرا 
می گیرند اما آموخته های جدید ارتباط کمی با نقش 

شغلی آن ها دارد.
یادگیــری موارد اشــتباه. برای پی بــردن به تأثیر 
یادگیری اشــتباه کافی اســت از کارمندان مشغول 
به کار بخواهید در جلســات آموزشــی غیرضروری 
مثل »مهارت های نوشــتاری در کسب وکار« یا »حل 
اختالف« شرکت کنند که تطبیق کمی با نیازهایشان 

دارد.
کــه  آموخته ها. همان طــور  ســریع  فراموشــی 
دانشــجوهای ســال اول دانشــگاه ۶۰ درصــد از 
می کنند،  فرامــوش  را  دبیرســتان  آموخته هــای 
 CPE کارمندانی کــه صرفا برای کســب مدرک

مطالعــه می کنند، به ســرعت آموخته هــای خود را 
فرامــوش می کنند. هرمان ابینگهاوس، روانشــناس 
آلمانــی، یکی از پیشــتازهای بررســی های تجربی 
حافظــه در اواخر قرن نوزدهم اســت که با منحنی 
یادگیــری بــه شــهرت رســید. براســاس منحنی 
یادگیــری، در صورت عدم اســتفاده از آموخته های 
جدیــد ۷۰ درصد از اطالعات پس از ۶ روز فراموش 

خواهند شد.

استفادهکنیاازدستبده
می توان بیولوژی یا میل تکاملی و ذاتی به بقا را مقصر 
اصلی فراموشــی آموخته ها دانست. متیو بوسگنتیر از 

آزمایشگاه رفتار مغز دانشگاه کلمبیا می گوید:
انســان از دیرباز برای بقا نیاز به حفظ انرژی داشــته 
است زیرا این انرژی، بازدهی او برای جستجوی غذا و 
پناهگاه، رقابت بر ســر جلب نظر جنس مخالف یا فرار 

از شکارچی های وحشی را بهبود می داد.
درنتیجه اگر از آموخته ها در عمل اســتفاده ای نشود، 

آنها می خواهند 
بدانند نه تنها 

می توانید شرایط 
پراسترس را مدیریت 

کنید، بلکه در زمان 
بروز مشکالت چگونه 

فکر می کنید، »مشکل« 
را چگونه تعریف 

می کنید و هنگامی که 
با هر نوع مسئله ای 

روبه رو شوید دست به 
چه اقدامی می زنید.

هدف این مجموعه 
تنها آموزش روش 

نوآوری نیست: بلکه 
بر کاربرد نوآوری 

هم تأکید می کند و 
با ارائه ی پروژه های 

جهان واقعی در 
برنامه های کارگاهی 

امکان پیاده سازی 
آموخته ها در زمان 

واقعی فراهم 
می شود،
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و صداقت تان اســت و اینکه شــما نسبت به شغل تان 
در شرکت شــان، حین جستجوی شــغلی بعدی تان 
چه رفتاری از خود نشــان خواهید داد. آنها همچنین 
می خواهند بدانند که در موقعیت های ناراحت کننده ای 
که نمی توانید به رئیس تان حقیقت را بگویید، چطور 
می توانید شــرایط را مدیریت کنید. پاسخ ایده آل این 
است که بگویید مصاحبه شغلی را در زمان استراحت 

بین ساعات کاری انجام می دهید.
می توانید دلیلی بیاورید که چرا ممکن اســت کسی 

دوست نداشته باشد با شما کار کند؟
چــرا ایــن ســوال را می پرســند؟ رئیس های آینده 
می خواهند اطمینان یابند مشکل شخصیتی نخواهید 
داشــت و به همین خاطر، چه  کاری بهتــر از این که 
مستقیما به خود منشاء رجوع شود؟ تیلور می گوید:آنها 

فکر می کننــد هیچ چیز از دروغ گویی تان بدتر نیســت 
و پیش خود احســاس می کنند هنوز هم در کشــف و 
شناسایی بی صداقتی مهارت الزم را دارند. لحن منفی این 
سوال می تواند جوهره ی حتی مجرب ترین حرفه ای ها را 

نیز به آزمایش بگذارد.
 اگر همین فردا ۵۰۰ میلیون تومان برنده شــوید، چکار 

می کنید؟
چرا این ســوال را می پرســند؟ آنها می خواهند بدانند 
اگر دیگر به پول نیازی نداشــتید، بــاز هم حاضرید کار 
کنید. پاســخ تان برای کارفرما می تواند گویای انگیزه و 
اخالق کاری تان باشد. مصاحبه گر همچنین ممکن است 
بخواهد بداند که چطور پول تان را خرج می کنید یا قصد 
سرمایه گذاری با آن را دارید. این امر می تواند بیانگر میزان 
مسئولیت پذیری  شما در قبال پول تان باشد و نشان دهد 
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چقدر از اشتباهاتمان درس می گیریم؟

اشتباهات رایج شرکت ها در یادگیری و توسعه
فکر

بکـــــر

مغز به ســرعت آن هــا را فراموش می کند. پیاده ســازی 
آموخته هــای جدید در کار یکی از روش های حفظ دانش 
اســت. روش دیگر هم تکــرار فاصله دار اســت که برای 
اولین بار توسط روانشناســی به نام سیسل الک میس در 
سال ۱۹۳۲ پیشنهاد شــد؛ در این روش، شخص به مرور 
زمــان مطلبی را یاد می گیرد )آموخته ها باید به تدریج در 
بازه های افزایشی یک روز، دو روز، چهار روز، هشت روز و 

به همین ترتیب مرور شوند(.
بــا روش تکرار فاصلــه دار می توان به تثبیــت آموخته ها 

پرداخت
روش یادشده، برگرفته از اثر فاصله گذاری در روانشناسی 
است؛ طبق این نظریه، رابطه ای قوی بین مرور دوره ای 
اطالعات و حفظ آن ها وجــود دارد. طبق پژوهش ها با 
اســتفاده از تکرار فاصله دار می توان تقریبا ۸۰ درصد از 
آموخته ها را پس از ۶۰ روز یادآوری کرد که پیشــرفت 
 ،L&D چشــمگیری است. متأســفانه اغلب برنامه های
واقعیت های بیولوژیــک را نادیده می گیرند و میلیاردها 
دالر روی آموزش هایــی ســرمایه گذاری می کننــد که 

خیلی زود فراموش می شوند

نیازبهتغییر
در چشم انداز متغیر کســب وکارهای امروزی، الزم است 
ســازمان ها و افراد، خود را با تغییرات سریع وفق دهند و 
همیشــه به یادگیری بپردازند. کوین کلی، هم بنیان گذار 

Wired می گوید:
در سطح مبتدی عملکرد خوبی داشته باشید، سؤال های 
احمقانــه بپرســید، خطاهــای احمقانه انجــام دهید و 

آموخته های خود را به دیگران منتقل کنید.
یادگیــری ناب )اصطالحــی برای یادگیــری صحیح در 
L&D( که برگرفته از سیســتم تولید ناب تویوتا اســت، 
بر اســتفاده از تالش در صورت نیــاز، بهبود خروجی ها و 
کاهش اتالف اشــاره دارد؛ روشی کوتاه و متناسب با نیاز 

است و اطالعات را به سرعت به روزرسانی می کند.
یادگیری ناب به موارد ذیل اشاره دارد:

۱. یادگیری هسته ی اصلی مطلب موردنیاز
۲. پیاده سازی فوری آموخته ها بر نمونه های جهان واقعی

۳. دریافت بازخورد لحظه ای و بهبود درک
۴. تکرار چرخه

یادگیــری ناب هــم مانند تولید ناب و اســتارتاپ ناب 
)روشــی مدرن بــرای توســعه ی کســب وکار با هدف 
کوتاه ســازی چرخه هــای توســعه( از تطبیق پذیــری 

سازمان ها برای رسیدن به مزیت رقابتی در بازار کنونی 
می کند. حمایت 

روش پیاده سازی یادگیری ناب
تفکر ۸۰/۲۰. تیــم فریس، کارآفرین و مؤلف مجموعه 
کتاب چهار ساعت، یکی از حامیان روش یادگیری ناب 
اســت که آن را DiSSSCaFE می نامد. او شناسایی 
واحد حداقــل یادگیری )MLU( و پیاده ســازی اصل 
پارتو را پیشــنهاد می دهد. برای مثــال اگر می خواهید 
ژاپنــی یاد بگیرید روی ۲۰ درصد از کلمات و جمالتی 
تمرکــز کنید کــه در ۸۰ درصد مواقــع کاربرد دارند؛ 
ســپس آموخته های خود را در مکالمه هــای واقعی با 

افراد ژاپنی یا مســلط به ژاپنی پیاده سازی کنید.
پیاده ســازی یادگیری در موقعیت هــای جهان واقعی.  
ســازمان های  ســایت Collective campus به 
سراســر جهان کمــک می کند تــا خود را با شــرایط 
متغیر جهــان تطبیق دهند. هدف ایــن مجموعه تنها 
آموزش روش نوآوری نیســت: بلکه بــر کاربرد نوآوری 
هم تأکید می کند و با ارائــه ی پروژه های جهان واقعی 
در برنامه هــای کارگاهی امکان پیاده ســازی آموخته ها 
در زمان واقعی فراهم می شــود، حلقه ی بازخورد کوتاه 
منتقل  به خوبــی  کســب وکار  خروجی های  می شــود، 
می شــوند و لحظات »آها« )لحظه ی ناگهانی پی بردن 

افزایش می یابند. به راه حل( 
بهبــود یادگیــری تعلیمی. یادگیــری تعلیمی به جای 
ارائــه ی آمــوزش در بازه هایــی مشــخص، یادگیری 
پیوســته را در برنامه های کاربردی تعبیه کرده اســت. 
یک نمونه از یادگیــری تعلیمی، پاپ آپ های صفحه ی 
نمایش است که از یادگیری ســریع، متمرکز بر زمینه 
و سفارشــی پشــتیبانی می کننــد. ایــن روش بــرای 
پیشــتازهای عملکردی، گروه بندی کارمندان، تیم های 

میان کارکردی، IT و آموزش کاربر نهایی مفید اســت.

که چقدر شخصیت بالغ و پخته ای دارید .
موفقیت را چگونه توصیف می کنید؟

چرا این سوال را می پرسند؟ تیلور می گوید:مصاحبه گران 
این ســوال را می پرسند تا بفمهند چه  چیزهایی به شما 
انگیزه می دهد، البته تا حدودی و اینکه جوهره و ُجربزه ی 
کاری تان را بســنجند. پاســخ های تان به آنها بینشی در 
مورد اولویت های  شــما می بخشــد: آیا انگیزه ی شــما 
حقوق باالســت؟ یا می خواهید به چالش کشیده شوید؟ 
می خواهیــد مهارت های جدیدی یاد بگیرید؟ یا شــاید 
هم مصاحبه گر در واقع دارد می پرســد آیا شما رویکرد 

شخصی تر و فردگرایانه  نسبت به موفقیت دارید؟ 
با چه شرایط سختی در کارتان مواجه بوده اید که آن را به 

نتایج مثبتی تبدیل کرده اید؟ بیشتر توضیح دهید؟
چرا این سوال را می پرسند؟ تیلور توضیح می دهد که این 
سوال به مدیران استخدامی اطالعات بسیاری را از جهات 
مختلف درباره ی شــما می دهد. آنها می خواهند بدانند 
نه تنها می توانید شرایط پراسترس را مدیریت کنید، بلکه 
در زمان بروز مشکالت چگونه فکر می کنید، »مشکل« را 
چگونه تعریف می کنید و هنگامی که با هر نوع مسئله ای 

روبه رو شوید دست به چه اقدامی می زنید.
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خریدارکلیه لوازم منزل 
منصف آهن آالت،ضایعات

09157700622
 09153030622

ط
/9
81
33
68

/ج
98
10
12
8

منصوریفرش 
خریدارفرش

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

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

ط
/9
80
58
40

قالیشویی و مبل شویی

تاژ
شستشو به روش 100% اسالمی

38924418 
32715374
38471584
37255454

7
خرید و فروش
لوازم و اثاثیه

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

فرش و موکت
703

قالی شویی
802

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

پ
/9
81
24
56

ش
/9
81
29
87

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
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 

ط
/9
80
08
12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

پ
/9
80
23
78

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

ملتقالی شویی
شست وشو به
روش اسـالمی
تحت پوشــش
بیمه ایــــــران
دارای مجــــوز

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

/ج
98
07
92
0

قالیشویی جهان
آستانه 

36514183
37130240
36519049
32138963
36618614

سریع، تمیز،ارزان وباضمانت
حتی تعطیالت

تحویل  48 ساعته 
آستانهمبل شویی جهان
36514183

09156172305
تاسیس:1384
دفتر مرکزی :آزادی 101

سرویس سراسر مشهد
 09155334029
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تخلیه چـاه
09153131040
09151223530

ط
/9

80
31

08
 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

/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

 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

تعمیر آبگرمکن
 و تعویض منبع 

09153184729
37390310-32112993

ط
/9

80
97

95

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

شبانه روزی 09156239939

ط
/9

81
10

55
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

با 1 میلیون مهارت 
دیپلم معتبر بگیرید

09153526269

ط
/9

81
30

96

باغ تاالر فانوس
آماده برگزاری باشکوه ترین 

جشن ها و مراسم شما عزیزان 
با دو باغ و دو سالن مجزا با 

کادری مجرب می باشد
آزادی 159 بین گلستان 3 و 1
35423877-8  
 09151153724

ط
/9

81
32

89
/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

به چند کارآموز و یک منشی 
خانم نیازمندیم .

آموزشگاه کرامت عبادی 41
09153136521

ط
/9

81
36

67

تراشکار ماهر و نیمه ماهر 
نیازمندیم.

09157609986

ط
/9

81
35

35

تعدادی کارگر ماهر
 بتونه کار کناف با سابقه باال 

نیازمندیم.
09153164827

ط
/9

81
36

50

به چند کارگر وارد به کار 
گاوداری شیری  و راننده 

تراکتور نیازمندیم
09151104505

/ع
98

13
22

1

/ج
98

02
56

2

تابلوسازصنعت آذین
LED،چلینیوم،استیل

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

12
خدمات آموزشی

و فرهنگی

13
مجالس و مراسم

14
استخدام

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم

803

ترک اعتیاد
1104

آموزشگاه های
تخصصی

1201

تاالرپذیرایی
و باغسرا

1304

کرایه چی
1306

قصابی و دامداری
1307

منشی و تایپیست
1402

کارگرماهر
1409

تابلوسازی
1504

خدمات نظافتی
804

پرده و مبلمان
806

کولرگازی، پکیج
و آبگرمکن

807

یر
 س

ش
05132282103آر

@charterme ارزانترین نرخ کیش

/ج
97

18
84

4

واز
پر

نا 
تری

32235656آ
32231416

تضمین پایین ترین نرخ تور
کیش
قشم

ط
/9

81
28

23

 ج
/ 9

80
35

42

درب وپنجره
آهن االت توس

ساخت ،خرید وفروش
انواع درب وپنجره 

حفاظ ،سایبان...
نوومستعمل وانواع فلزات
09151176273  مهرجو

 09155137032 دایی زاده

خرید ضایعات
کارتن، آهن، پالستیک

09155234752 خاکشور

ط
/9

81
25

01

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

ضایعات فالح
خرید آهن،آلومینیوم،مس و...

شرکت در مزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20

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

مفقود شده
 ازمورخــه 98/10/10 مدارک 
اینجانــب  بــه  متعلــق  ذیــل 
علــی درایتــی مفقود شــده 
تقاضــا  ازیابنــده  اســت. 
تلفــن   باشــماره  شــود  مــی 
س  0تمــا 9 1 2 5 3 4 4 0 3 3
یــک فقره  فرمایــد.  حاصــل 
دویســت  مبلــغ  بــه  چــک 
صاحــب  بــه  ریــال  ملیــون 
حســابی حجــی زاده و کارت 
دانشــگاه  مــداوم  آمــوزش 
علوم پزشکی وکارت ماشین 
به پــالک 25ق817ایــران 10 
و بیمــه ماشــین و دفترچــه 
و  دادگســتری  وکالــت 
کارت  پاسپورت،  شناسنامه، 
پایان خدمــت ، گواهینامه  و 
کارت هــای بانکی،کارت ملی 
و کارت نظام پزشکی و سایر 

مدارک.

/ع
96

15
79

4

17
خدمات صنعتی

و کشاورزی

خرید و فروش
ضایعات

1701

مفقود شده
1801

ط
/9

80
01

38

قالی شویی
گل افشــان

33713389  37315799
32787006  37411404
32564441  36615852
33427503  38712275
33666021  37583283
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 ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      8

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

ها
ی 
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نیا

نشانی سازمان آگهی ها:

مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد یک

سامانه تلفنی سازمان آگهی ها 37088

سامانه پیامکی سازمان آگهی ها 300037088 

تلفن: 05137628205/ 05137610085

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      
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ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه

حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194
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