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سان نیمهم تر شما به عنوان  ست؟یسازمان ک یمنبع ان ست، خود  ست ا بله در

 ی. اگر مدیسااااازمان خود هساااات یمنابع انسااااان نیو اثرگذارتر نیمهم تر ریمد

چطور  دیریبگ ادی دیابتدا با د،یکن تیریرا درساااات مد میافراد ت هیبق دیخواه

را  میافراد ت هیبق دیتوان ینم فتد،یاتفاق ن نی. اگر ادیکن تیریخودتان را مد

خود تسااالا داشاااته  جاناتیه یرو دیخود با تیری. در مددیکن تیریدرسااات مد

 .دیخود باش یو توسعه فرد یریادگیو همواره در حال  دیباش

 تیریخود، قدم اول در مد تیریمد

 یمنابع انسان
 تیم تحریریه اقیانوس آبی
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 خود به چه معنا است؟ تیریمد

. موضااوا اول من  دیبه دو نکته توجه داشااته باشاا دیخود با تیریحوزه مد در

رفتار کنند، ابتدا  یخاصاا وهیکارمندانتان به شاا دیخواهیخود شااما اساات، اگر م

شاااما  یبعد وجود ۳ یتوساااعه دا م ی. موضاااوا بعددیخودتان را اصاااکن کن دیبا

 یدارند م تیمخود اه تیریکه در حوزه مد یدموار حیاساات. در ادامه به توضاا

 :میپرداز

 

 یمن  شما در رفتار منابع انسان یرگذاریتاث

. دیو رفتار خود کنترل داشاااته و مسااالا باشااا جاناتیه یرو دیبا ریعنوان مد به

 یم دیشااااوند، آن گونه که هساااات ینم دیخواه یکارمندان شااااما آن گونه که م

شتر دیخواهیشوند. اگر م صم یان ها با م شند، اما  را در ارتباط  تیمیمهربان با

شود که  یصادر م مجوز نیندارد و ا یریخواسته شما تاث نند،ینب یشما با مشتر

 یشاااود. اگر م یساااازمان م یرفتار نکنند. من  شاااما الگو یدرسااات با مشاااتر

 دایهو زینظم در رفتار شما ن دینظم در سازمانتان وجود داشته باشد، با دیخواه

 جا است. یصورت خواسته شما از کارمندانتان کامک ب نیا ریغباشد. در 

 یسه بعد وجود یدا م توسعه

شااما اساات: رون،  یسااه بعد وجود یخود، توسااعه دا م تیریدر مد یبعد نکته

شاااده و  فیضاااع د،یخود را دا ما توساااعه نده یبعد وجود ۳جسااام و .هن. اگر 

متوقف  دیگاه نبا چیو توسااعه شااما ه یریادگیشااود.  یم فیضااع زیسااازمانتان ن
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 یم رکه پشاات شااما هسااتند همراه با توسااعه شااما بهت یتمام افراد رایشااود. ز

ص شخ شما و  سان تیشوند. اگر تخصص، مهارت  شما  یشما همزمان با منابع ان

 نکند آن ها شما را ترک خواهند کرد. شرفتیپ

 رون .1

 هم نوا و ... مثل کمک به ابد،ی یتوسعه م اتیدر حوزه معنو رون

 جسم .2

از حد از   یشااود. اگر ب یم یساارحال و پرانر  هیبا خواب، ورزش و تغذ جساام

کند. جسم خسته در  ینم یشما را همراه گرید ییجا کی د،یجسم خود کار بکش

 گذارد. یم یمنف ریدر سازمان شما تاث تیمن  شما و در نها

 .هن .3

 رد؛یگ یم ادیمتفاوت  یباشااد. هر فرد یریادگیدا ما در حال  دیبا زیشااما ن .هن

 د،یریگ یم ادیچطور  سااتی. مهم ننیبا ککس آنک یکیبا دوره،  یکیبا کتاب،  یکی

موضااااوا هم در منابع  نی. ادیشااااو روزیاساااات که هر روز داناتر از د نیمهم ا

 کند. یرقبا بهتر م انیشما را در م گاهیگذارد و هم جا یم ریشما تاث یانسان

 از مشاور کسب و کارگرفتن  کمک

تواند  یم تیریمشاااااور خوب در حوزه مد کیکردن  دایخود پ تیریحوزه مد در

 کند.  یبه شما کمک بزرگ
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 تیقاطع نیبودن در ع منعطف

 یبه شااااکل دیموفق اساااات. با ریمد کیبارز  یها یژگیاز و یکی یریپذ انعطاف

حال احترام شما  نیکه کارکنانتان شما را دوست خود بدانند اما در ع دیرفتار کن

 .دیزن یرا حفظ کنند و بدانند که حرف آخر را شما م

 یجانیهوش ه تیتقو

 انیخود و مشااااتر میت یبا اعضااااا دیبتوان دیمجموعه خود با تیریمد یبرا شااااما

اساات.  یجانیهمان هوش ه یژگیو نی. ادیداشااته باشاا رگذاریتأث یبالقوه رفتار

 دیتوان ینم د،یمشااکل دار گرانیدر ارتباط با د یول دیبا هوش هساات یاگر فرد

 .دیموفق باش ریمد کی

 یریگ جهینت

 نیو با ا دیبر کارتان دار یشااتریتساالا ب د،یریبگ ادیخود را  تیریشااما مد یوقت

 یشااااتریب یاما بازده د،یکن یکار م دیکرد یکه قبک کار م یکه به همان اندازه ا

که بر  دییشما نیا دیکنیحس م د،یدار یخوب یکار حال و هوا نیح ی. وقتدیدار

 تان بر شما!نه کار د،یکارتان تسلا دار
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