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ویژه مدیران

بسیاری از مدیران اثربخش، مدیرانی هستند که به تعمق و تأمل در مورد خود و جهان 
اطراف می پردازند: آن ها می دانند که چگونه از تجربیات خود بیاموزند؛ آنها به آزمون 
راه حل های گوناگون می پردازند؛ و اگر راه حلی موفقیت آمیز نبود، مسیر خود را تغییر 

داده و راه حل جدیدی را امتحان می کنند.
مدیراِن اثربخش می دانند چگونه باید در شغلی که به طور طبیعی تفکر در آن تضعیف 
می شود، به تفکر و تأمل بپردازند. در شغلی که به ندرت به مدیران، وقفه ای بدون 
مزاحمت برای پرداختن به مسائل پیچیده می دهد، مدیران متفکر به شکلی متناوب و 
اندک اندک، با اختصاص دادن زمانی به خود برای یادگیری )از طریق تفکر و تأمل( 

به این مسائل می پردازند.
ِهنری مینتزبرگ- کتاب مدیریت از خیال تا واقعیت

 Wمدیران را چگونه می توان آموزش و توانایی های آنان 
را توسعه داد؟

 Wمراحل اصلی دوره های آموزشی مدیران

ما در سال 1996 بر آن شدیم تا در مورد آموزش و تربیت مدیران، یک بازنگری 
و یک بازتفکر اساسی داشته باشیم. برخی از ما در دانشگاه مک گیِل مونترآل، 
نگرانی هایی جدی در مورد دوره های »MBA« داشتیم. دوره های MBA رایج، 
صرفاً در شناساندن بخش های مختلف کسب و کار به دانشجویان تبحر دارند، اما 
وقتی نوبت به ارتقای مهارت های شغلی مدیریت )تربیت مدیران بهتر( می رسد، 
به واقع حرفی برای گفتن ندارند. این دوره ها با ایجاد این تصور در دانشجویان که 
آن ها مدیریت آموخته اند و آماده  رهبری هستند، باعث ایجاد حس غرور در آن ها 
می شود. ما از سرتاسر جهان تیمی تشکیل دادیم تا دوره  آموزشی IMPM را 

طراحی کنیم که در ادامه به منطق موجود در پس این دوره اشاره می شود: 
1. شغل مدیریت، در »حین کار« و از طریق »مواجه شدن با انواع چالش ها« و 
»کسب تجربیات مختلف« فرا گرفته می شود. این شغل، ظریف تر، پیچیده تر و 
پویاتر از آن است که بتوان در کالس درس و قبل از عمل آموخت. پس نقطه 
آغازیِن منطقی برای طراحی یک دوره آموزشی تربیت مدیر این است که اطمینان 

حاصل شود دانشجو در معرض بهترین تجربه ممکن قرار خواهد گرفت. 
2. دوره های تربیت مدیر، از طریق تشویق دانشجو به تأمل و تفکِر شخصی و 
همچنین تأمل و تفکر گروهی )با همکالسان خود( می تواند به او کمک کند تا به 

استخراج معانی از تجربه های خود بپردازد.
3. تربیت مدیر زمانی به وقوع می پیوندد که او دائماً میان »فعالیت« و »تفکر 
در محیطی آرام« رفت و برگشت کند. سپس او می تواند در گروه های کوچِک 
متشکل از دانشجویان )که در کنار یکدیگر در پشت میزهای گردنشسته اند( با به 

اشتراک گذاشتن تجربیاتش با آن ها به تفکر و تأمل گروهی بپردازد.
یادگیری های  انتقال  مدیر،  تربیت  فرآیند  در  مهم  و  حیاتی  موضوع  یک   .4
آموخته شده به محل کار، برای تأثیرگذارِی مثبت بر روی سازمان است. درواقع 

از مدیر انتظار می رود که در سازمان خود به ایجاد و هدایت تغییر بپردازد.
البته تکرار این نکته الزامی است که شغل مدیریت، قابل آموزش نیست؛ توسط هیچ 
استاد دانشگاهی، توسط هیچ متخصص آموزشی، توسط هیچ مربی رسمی و حتی 
توسط مدیِر خوِد مدیر. مدیر می بایست اساًسا از طریق تالش های خود به یادگیری 
بپردازد. البته این کار ممکن است با کمک کالس درس نیز تسهیل شود، اما این 
یادگیری هنگامی که به صورت خودجوش و حین کار رخ دهد، بسیار قدرتمندتر 
خواهد بود چراکه مدیر می تواند به تأمل بر روی تجربیات خود بپردازد، از دیگران 
بیاموزد و همگی با کمک مدیران دیگر، موجب ایجاد بهبود در سازمان و جامعه 

خود گردند. 
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در مجموعه ای از دوره های آموزشی نوآورانه ای که ما برای آموزش مدیران طراحی 
کرده ایم )نظیر IMPM و Coachingourselves(، مهم ترین اصل، یادگیری مدیر 
از تجربه های خود است. در این دوره های آموزشی، مدیر روز خود را با آنچه ما »تأمالت 

صبحگاهی« نامیده ایم آغاز می کند، این تأمالت شامل سه مرحله است:
 در مرحله اول، هر مدیر در سکوت کامل و در کتابی با کاغذهای سفید تحت 
عنوان »کتاب بینش های من« که نام خود او نیز بر روی آن نوشته شده است، شروع 
به نوشتن درباره هر چه مربوط به یادگیری خود است می کند: ایده ها، افکار شبانه، 
نگرانی او درباره نظر یکی از دوستان در روز قبل و مانند این ها. این مرحله حدود ده 

دقیقه به طول می انجامد.
 در مرحله دوم، همه مدیران شرکت کننده درحالی که در گروه های کوچک و در 
اطراف میزهای گرد نشسته اند، به مدت پانزده دقیقه به اشتراک دیدگاه های خود با 

یکدیگر می پردازند.
 مرحله آخر، بیست دقیقه درنظر گرفته شده است اما اغلب، این مدت از یک 
ساعت فراتر می رود. ما اجازه می دهیم که هر چقدر الزم است این مرحله ادامه یابد، 
زیرا اعتقاد داریم که این مرحله همانند چسبی است که کل یادگیرِی صورت گرفته 

در مراحل مختلِف این برنامه  آموزشی را کنار هم قرار می دهد.
شرکت لوفتانزا )شرکت هواپیمایی مسافرتی( تا به حال چندین گروه از مدیران خود را 
برای شرکت در این برنامه اعزام کرده است. ابتدای هر سال جلسه ای برگزار می شود 
که در آن، فارغ التحصیالِن این برنامه به شرکت کنندگاِن جدید خوش آمد می گویند. 
یک سال سیلک لنهاردت )مدیر لوفتانزا( کتاب بینش های خود را در دست گرفت و 

اعالم کرد که: ”این کتاب، بهترین کتاب مدیریتی است که تا به حال خوانده ام!“
 آیا نباید بهترین کتابی که هر مدیر خوانده است کتابی باشد که او بر اساس تجربیات 

خود نوشته است؟
ِهنری مینتزبرگ- کتاب مدیریت از خیال تا واقعیت
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 W روایت برنامه از زبان برخی مخاطبان بین المللی

Coachingourselves یک راه حل خوب در زمان خوب 
معرفی  خود  مدیران  به  را  روش  این  وقتی  است، 
کردیم، از زبان آنها می شنیدیم که می گفتند این روش 
بهترین رویکردی است که در طول این سالها تجربه 
کرده اند و تا کنون دیده اند. این روش بسیار نزدیک 
به آن چیزی است که ما در واقعیت انجام می دهیم و 
به سادگی موضوع و محتوای مورد نیاز را در دستور 

کار قرار می دهد 
.)SAP ،مارلین واتلینگ، مدیریت منابع انسانی(

مشتاق  مفاهیم  و  و  ایده ها  آزمون  برای  ما  مدیران 
هستند اما این چالش همیشه وجود داشته است که 
چگونه یاد بگیرند و یادگیری خود را در عملیات روزانه 
به کارگیرند. رویکرد Coachingourselves  با احترام به 
تخصص و تجربه مدیران در محیط کار فعلی شان مانند 
یک محرک یادگیری عمل می کند و یادگیرنده را تشویق 
می کند تا تئوری را با عملیات روزانه در قالبی کارآمد و 

امکان پذیر، متصل کند 
.)Hazelden ،کارل ناگل، مدیر منابع انسانی(

تیم های  برای  عالی  روش  یک   ،Coachingourselves
ساعته   یک  برنامه  کمک  با  است.  سازمان  در  رهبری 
از  بیش  دستاوردی  می توانید   Coachingourselves

ساعت ها کارگاه و کالس داشته باشید 
)دیوید مارشال، مدیر توسعه فروش و بازاریابی جهانی، 

.)Sygenta

همیشه یکی از دغدغه های مهم و چالش های ما در 
یادگیری سازمانی این بود که چگونه یک ارتباط واقعی بین 

افراد خاص و نیازهایشان متناسب با فضا و نیاز خاص 
سازمان برقرار کنیم. Coachingourselves همان چیزی 

است که ما می خواستیم 
.)cathay pacific گراهام بارکوس، مدیر توسعه سازمانی(

جلسات Coachingourselves فضای گرانبهایی را 
فراهم می کند که مدیران به تنهایی و در گفت و گو 
با همکاران خود می توانند به تفکر عمیق درباره ی 

سبک های مدیریتی خود بپردازند 
 Fujitsu کنتارو لیجیما، معاون مدیر عامل(

Business Systems، ژاپن(.

این بهترین برنامه آموزشی بود که من در طول 30 
سال سابقه خود در این شرکت تجربه کردم 

)چیکو کامایا – شرکت نیسان موتور(.

نتیجه این برنامه برای ما، روابط کاری قدرتمندتر، 
مدیرانی بهتر و تصمیم گیرندگانی بهتر بود. عالوه 
سازمان  کارایی  یافتند،  بهبود  فرایندها  این،  بر 
افزایش یافت و سازمان وضعیت بهتری پیدا کرد. 
و  شگفت آور  خاطر  به   Coachingourselves از 

فوق العاده بودنش متشکریم 
 ،Brother سازمانی،  توسعه  مدیریت  بولت،  )دیانا 

کانادا(.

Coachingourselves یک روش ارزشمند و ساختار 
یافته است که امکان گسترش آن به تمام سازمان 
وجود دارد و به مراتب ارزان تر از اعزام یک نفر به 

دوره MBA است 
)MCGill جان هاول، مدیر توسعه سازمانی(

شاید باور نکنید و  شگفت زده شوید که چگونه روش 
 Coachingourselves به این سادگی کارآمد است؟
طریق  از  و  می کند  ایجاد  تفکر  برای  توقف گاه هایی 
روزانه شان  اقدامات  با  افراد  ذهن  کردن  درگیر 
توانایی رهبری آنها را بهبود می بخشد و یک زبان ساده 

از مدیریت را معرفی می کند 
 Alberta سابق،  مدیرعامل  ایگل،  کریس  )دکتر 

.)Health Services

واقعاً و بدون تردید می گویم، محتوا و اثر 
Coachingourselves در سازمان، ارزش هزینه و 

مبلغی که برایش پرداخت می شود را دارد. 
)آتنا هاریس اینگال، مدیر یادگیری و توسعه، 

AAT، دولت استرالیا(.

W درباره دوره 

از  از مشهورترین تئوریسین های دنیای مدیریت و   هنری مینتزبرگ، یکی 
برجسته ترین متفکران در قید حیاِت حوزه مدیریت، معتقد است: مدیریت 
یک علم نیست که بخواهیم آن را سر کالس درس تدریس کنیم؛ یک مدیر 
بزرگ یا یک رهبر بزرگ در کالس درس تربیت نمی شود و بسیاری از بهترین 
مدیران و رهبران، حتی یک روز نیز در این نوع کالس ها شرکت نکرده اند. 
از همین رو، مینتزبرگ از سال 2007 بر آن شد تا دوره هایی جایگزین برای 
 IMPM دوره های مدیریتی رایج طراحی کند که حاصل تالش های او دو دوره

و Coachingourselves بوده است. 
دارای   Coachingourselves به ویژه  و  این دو دوره  مینتزبرگ،  نظر  از 
پتانسیل بسیار زیاد در ایجاد روح گفتگو میان اعضای یک یا چند سازمان 
سازمان است و این موضوع از آن جا حائز اهمیت است که مهم ترین بستر 
ایجاد  استراتژی ها،  آن  اجرای  نیز  و  نوآورانه  استراتژی های  شکل گیری 
همین بستر گفتگو میان میان کارکنان و به ویژه مدیران میانی است؛ اگر 
به سازمان هایی نظیر گوگل، پیکسار، IBM و ... نگاهی بیندازید بیشتر به 

صحت این جمله پی خواهید برد.

اکنون »کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران« این آمادگی را دارد تا با همکاری 
نماینده  به عنوان  شریف«  صنعتی  دانشگاه  سیاست گذاری  »پژوهشکده 
انحصاری Coachingourselves در ایران، اقدام به برگزاری این دوره کاماًل 
متفاوت، پرهیجان، و مشارکتی )به جای دوره های استادمحور مرسوم( برای 
مدیران شرکت های عضو کانون نماید تا عالوه بر ارتقای مهارت های مدیریتی 
و رهبری شرکت کنندگان، بستری جهت ایجاد فضای گفتگو و یادگیری میان 

اعضای کانون و مدیران آن ها فراهم آورد. 

 همچنین در پایان این مدرسه تابستانی، به مدیران محترم شرکت کننده، 
مدرک معتبر از Coachingourselves کانادا و نیز دانشگاه صنعتی شریف 

اعطا خواهد شد. 

این برنامه در بسیاری از شرکت های بزرگ بین المللی به اجرا درآمده است. در 
زیر نظر برخی از برجسته ترین مدیران را درباره این دوره مالحظه می کنید:


