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گــزارش

فواید در آغوش گرفتن عزیزان 
برای سالمتی

در زمان مدرن انسان ها بیش از پیش تنها شده 
اند. با خودتان صادق باشــید. از آخرین باری که 
مادر، پدر، همســر، خواهر، برادر یا دوستتان را 
در آغــوش گرفته  اید چند وقــت می  گذرد؟ در 
آغوش کشیدن عزیزان نه تنها یکی از شیوه  های 
خوب برای ابراز محبت است، بلکه باعث ارتقای 
سالمتی نیز می شود. به همین دلیل الزم است 

به طور مرتب عزیزان  تان را در آغوش بکشید.
باعث کاهش  در آغوش گرفتن همدیگــر 

استرس می شود
آیا به طور مداوم احساس نگرانی و اضطراب می 
کنید؟ در آغوش کشــیدن راهــی برای خالص 
شدن از فشارهای روحی روانی است، چون فشار 

خون و ضربان قلب را پایین می  آورد.
تماس بدنی که با مالیمت و محبت همراه باشد، 
باعث کاهش اســترس و ایجاد آرامش می  شود. 
چرا؟ چون باعث افزایش تولید هورمون آندورفین 
می  شــود. یک آغوش گرم در مقابله با استرس 
های روزمره به اندازه برخی داروهای ضداسترس 

موثر است.
را  افســردگی  همدیگر  گرفتن  آغوش  در 

کاهش می دهد 
باز هم مسئله به میزان ترشح هورمون  ها مربوط 
می شود. در آغوش کشیدن همدیگر باعث تولید 
هورمون های آندورفین، اوکسی  توسین )هورمون 
عشق( و دوپامین می  شــود. افزایش ترشح این 
هورمون ها نیز سالحی برای مقابله با افسردگی 

محسوب می شود.
حال که زمســتان در پیش رو اســت افسردگی 
فصلی نیز رواج خواهد یافت، چون نور خورشید 
نقش مهمی در خلق و خوی ما دارد و با کاهش 

نور اکثر افراد احساس افسردگی پیدا می کنند.
در روزهــای کوتاه زمســتان نباید بــه امید نور 
 D خورشــید بمانید. عالوه بر مصــرف ویتامین
توصیه می شــود بیشــتر همدیگر را در آغوش 
بکشــید. این کار باعث می شود حتی در سرمای 
زمستان نیز احســاس آرامش، گرما و اعتماد به 

نفس بیشتری داشته باشید.
در آغوش گرفتــن همدیگر امکان ابتال به 

بیماری ها را کاهش می دهد
محققــان و متخصصــان حوزه ســالمت بر این 
عقیده هســتند که در آغــوش گرفتن همدیگر 
نه تنها فواید قلبــی عروقی دارد، بلکه با ابتال به 
برخــی بیماری ها مقابله کــرده و ویروس های 
فصل ســرما را نیز ضعیف می  کند. واقعیت این 
است که تماس پوست با پوست آنتی بادی  های 

بدن انسان را تقویت می  کند.
اگر روزانــه بین 5 تا 10 دقیقــه عزیزان تان را 
در آغوش بگیرید به انــدازه مصرف مکمل برای 
تقویت بدن تان تالش کرده اید. محققان بر این 
عقیده  اند که نوازش و محبت کردن مکرر روزانه 
باعث افزایش مقاومت بدن انسان در برابر ویروس 

های فصلی می  شود.
در آغوش گرفتن همدیگر احساس تنهایی 

را کاهش می دهد
برای داشتن آغوشی پرمهر و محبت نباید حتما 
همسر داشــته باشید. پدر و مادرتان را، خواهر و 
بردارتان را، دوستان  تان را و حتی غریبه  ای که 
نیاز به محبــت دارد را در آغــوش بگیرید. این 
تماس بدنی محبت  آمیز باعث ترشــح هورمون 

 های آرامبخش می  شود.
آغــوش تنهایــی و خال عاطفی را پــر می  کند. 
بخصــوص این روزها که دنیــای مجازی هر روز 
بیش از پیش انســان ها را تنهــا و در خود فرو 

رفته می سازد.
بهبود  باعث  همدیگــر  گرفتن  آغوش  در 

رابطه زناشویی  می شود
با وجود اینکه داشتن رابطه زناشویی منظم برای 
سالمتی مفید اســت، اما تمام زندگی زناشویی 
صرفا در رابطه جنســی خالصه نمی  شــود. هر 
رابطه  ای نیاز بــه مهر و محبت طرفین دارد. در 
آغوش کشــیدن همدیگر راهی فوق العاده برای 

نشان دادن محبت زناشویی است.
مهربانی باعث احســاس خوشبختی و نشاط می 
 شود. البته در آغوش کشیدن کسی که عاشق آن 
هســتید با بغل کردن افراد دیگر تفاوت دارد. در 
آغوش گرفتن همســر باعث افزایش میل و شور 
جنسی طرفین می  شود. خوشبختانه در آغوش 
گرفتن از نظر روحی و جســمی اعتیادزا است و 
اگر به آن عادت کنیــد نمی توانید این عادت را 

رها کنید.
در آغوش گرفتــن همدیگر باعث افزایش 

طول عمر می شود
محققــان معتقدند که در آغــوش گرفتن برای 
ســالمت قلب به عنوان یک ارگان حیاتی مفید 
اســت. زمانی که در آغوش کسی آرام می  گیرید 
یا کســی را در آغوش می  فشارید، قلب  تان آرام 

تر می  زند.
همچنیــن میزان هورمــون کورتیــزول که به 
هورمون اســترس نیز معروف اســت کاهش می 
 یابد. اگر مــی  خواهید در کنارهمســرتان عمر 
طوالنی داشــته باشــید، هر روز چندین مرتبه 

همدیگر را در آغوش بگیرید.
بدانید که بر اساس نظرسنجی های انجام شده در 
ایاالت متحده آمریکا زوج  هایی که به طور مرتب 
همدیگر را در آغوش می  گیرند، بیش از دیگران 
زندگی عاشقانه را تجربه می  کنند و رابطه  شان 
طوالنی تر اســت.بدانید که یک آغوش کوتاه به 
اندازه 10 دقیقه گرفتن دست طرف مقابل باعث 
کاهش اســترس می شــود.بدانید که هر فردی 
روزانــه به طور متوســط نیــاز دارد 8 مرتبه در 
آغوش گرفته شود، اما نیازش برآورده نمی  شود.

سالمــت

چگونه در پاییز و زمستان دچار 
کمبود ویتامین D نشویم؟

با کوتاه تر شدن روزها در فصل پاییز افراد فرصت 
کمتری برای حضــور در فضاهای بــاز و تامین 

ویتامین D مورد نیاز بدنشان دارند.
 ویتامین D یک ویتامین محلول در چربی است 
که عمدتا از طریق تماس پوســت با نور خورشید 
در بدن تولید می شود و برای جذب مواد معدنی 
ضروری از جمله کلســیم و فسفر مفید است اما 
تامیــن آن در فصل پاییز و زمســتان که روزها 
کوتاه تر و تاریک تر می شــوند اندکی مشکل ساز 

است.
منبــع اصلی تامین ویتامین D مــورد نیاز بدن 
نور خورشــید است که در تماس پوست با آفتاب 
در بدن ســاخته می شــود. ویتامین D به جذب 
کلســیم و فسفر کمک می کند، موجب استحکام 
اســتخوان ها می شــود، عملکرد مغــز را تقویت 

می کند و میزان التهاب را کاهش می دهد.
عــدم تامیــن ویتامین D مــورد نیــاز بدن به 
کمبودهایی از قبیل نرمی اســتخوان در کودکان 
و بزرگســاالن منجر می شود. دیگر عالئم کمبود 
ویتامیــن D خود را به شــکل مشــکالت رایج 
جسمی از قبیل سرفه های مداوم، سرماخوردگی، 
خســتگی، سستی اســتخوان هان و از بین رفتن 

سالمت دندان ها نشان می دهد.
به گــزارش روزنامه ایندیپندنــت، به این ترتیب 
پزشکان به افراد توصیه می کنند در صورتیکه در 
فصل های ســرد و روزهای ابرِی سال نمی توانند 
میــزان ویتامین D مورد نیاز بدن را از طریق نور 
خورشید تامین کنند می توانند برای جبران آن از 
منابع اصلی خوراکی حاوی این ویتامین مصرف 
کنند که مهمترین آنها شامل ماهی، غالت کامل، 
آب پرتقال، گوشــت قرمز، پنیر، زرده تخم مرغ و 

نیز غذاهای غنی شده با این ویتامین است.

تحقیق و تفحص از موسسه 
همشهری در دستور کار

 شورای شهر
سخنگوی شورای اسالمی شهر تهران از در دستور 
کار قــرار گرفتــن تحقیق و تفحص از موسســه 
همشهری در خصوص استخدام ها، پرداخت های 
مالی به مدیران عالی و میانی این موسســه خبر 

داد.
 علی اعطا گفت: جزییات طرح »ساماندهی نحوه 
واگذاری اموال و امالک شهرداری تهران« که در 
جلســه پیشین کلیات آن به تصویب رسیده بود، 
مورد بررســی و به تصویب اعضای شورای شهر 
تهران رسید. وی افزود: این طرح در راستای بند 
6 ماده 55 قانون شــهرداری ها ارائه شده بود که 
بــه واگذاری امالک و اموال شــهرداری تهران به 
صورت رایگان و یا با شــرایط معین اشاره داشت. 
ایــن واگذاری ها در راســتای مقاصد عام المنفعه 
خواهد بود و به هیچ عنوان شــامل موارد تجاری 
نمی شــود. این طرح برای ساماندهی کمک هایی 
که به موسســات غیرتجاری توســط شهرداری 
تهران می شــود ارائه شد چرا که می توانست سوء 

استفاده هایی در این بخش انجام شود.

کانال تلگرامی صندوق 
بازنشستگی کشوری 

راه اندازی شد
روابــط عمومــی و امور بیــن الملــل صندوق 
بازنشستگی کشوری از راه اندازی کانال تلگرامی 
صندوق بازنشســتگی کشوری در راستای انتشار 

اخبار رسمی این صندوق خبر داد.
 کانال تلگرامی صندوق بازنشســتگی کشــوری 
به نشــانی @cspf_news برای اطالع رسانی 
خدمــات و انتشــار اخبار رســمی مرتبط با این 

صندوق، راه اندازی شد.
به منظــور ارتباط گســترده تر بــا مخاطبان و 
بازنشســتگان کشوری در داخل و خارج از کشور 
و اطالع رســانی برخط، رسمی و قابل اعتماد در 
فضای مجازی، روابــط عمومی و امور بین الملل 
صندوق بازنشستگی کشوری اقدام به راه اندازی 
کانال تلگرامی با عنوان »بازنشستگان کشوری« 

به نشانی @cspf_news کرده است.
کاربرانی که در پیام رســان تلگرام فعالیت دارند، 
می توانند کانال »بازشستگی کشوری« به نشانی 
@cspf_news را در ایــن رســانه اجتماعی، 
جســت و جو کرده و از این پس از آخرین اخبار، 
اطالعیه هــا و گزارش های مربــوط به صندوق 
بازنشستگی کشوری، مطلع شوند. در حال حاضر، 

این کانال بیش از 1800 نفر عضو دارد.

آکسفورد اولین شهر عاری از 
آالینده کربن می شود

مقامات آکسفورد در انگلیس به دنبال آن هستند 
تا سال 2035 این شهر اولین شهر عاری از انتشار 

گاز کربن در جهان شود.
مقامات محلی آکسفورد برنامه دارند با ممنوعیت 
تردد تمامی خودروهای دیزلی و بنزینی در مرکز 
این شهر طی 20 سال آینده، آکسفورد را به اولین 

شهر عاری از کربن در جهان تبدیل کنند.
این طرح در فازهای مختلفی اجرا خواهد شد که 
اولین برنامه آن در ســال 2020 اجرایی می شود. 
این اقــدام تا حدودی در واکنــش به میزان گاز 
نیتــروژن دی اکســید )NO2( در مرکز شــهر 
آکسفورد است. با وجود اینکه سطح این آالینده 
کاهش پیدا کرده اما همچنان به میزان خطرناکی 
باالست.گاز نیتروژن دی اکسید از طریق احتراق 
مواد سوختی تولید می شود و مشکالت تنفسی و 

دیگر ناراحتی های ریوی را ایجاد می کند.
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مواد، دکتری حرفه ای مدیریت استراتژیک 
)DBA(

ما آگاهانــه یا نا آگاهانه، مدیریــت را در زندگی 
خــود تجربه می کنیــم؛ خــواه مدیریت کردن 
وظایف شغلی در پست یک کارمند ساده باشد یا 
مدیریت کردن یک ســازمان بزرگ در پست یک 
مدیر ارشد و یا مواجه شدن با تصمیمات مدیران 
دیگر، همچنین ممکن اســت در زندگی شخصی 
و خانوادگــی یک مدیر خوب یا بد باشــیم؛ مثاًل 
تربیت کــردن فرزندان و یا مدیریت کردن ذهن، 
زمان و هزینه های زندگی. اما مدیریت چیســت؟ 
دانش اســت یا مهارت؟ ذاتی اســت یا اکتسابی؟ 
سخت است یا آســان؟ و اصاًل مدیر کیست؟ یک 
فرد پشــت میزنشــین با رفتــار و ظاهری خاص 
یا فــردی زحمتکش و خاکی، همــدم کارمند و 
کارگر؟ مدیر باید جوان و پرانرژی باشــد یا مسن 
و با تجربه ؟ اینها از جمله پرســش های متعددی 
اســت که در جامعه پاسخ های متفاوت برای آن 
شــنیده می شود و این عدم وجود درک و تعریف 
مشــترک از موضوع، یک مشــکل بزرگ اســت؛ 
چگونه کاری را درســت و مطلوب انجام خواهیم 
داد و یــا چگونه کیفیــت آن را مطالبه نمائیم در 

حالی که برای ما بدرستی شناخته شده نیست؟
در این مقاله ســعی داریم تا بــا ارایه یک تعریف 
از مدیریــت و بســط دادن آن، اطالعاتــی برای 
مقایســه موقعیت خــود و یا واقعیــات جامعه با 
تعاریف علمی ارایه نماییم. همانگونه که در ادامه 
خواهیم دید این مدیر اســت که باید منابع را به 
عملکرد تبدیل نماید، وقتی با وجود منابع فراوان 
از نتایج ناراضی هســتیم ، متشــاکی مدیر است. 
مدیریت جایگاهی اســت که کیفیــت زندگی و 
سرنوشت جامعه با آن گره خورده است. در کشور 
ما با توجه به مشــکالتی از قبیل پائین بودن بهره 
وری و عدم اســتفاده بهینه از منابع، پرداختن به 
موضوع مدیریت یــک ضرورت فردی و اجتماعی 

به نظر می رسد.
مدیریــت فراینــد آگاهانه بــه کارگیــری مؤثر 
و کارآمد منابع مادی و انســانی بــر مبنای یک 
نظام ارزشــی پذیرفته شــده اســت که از طریق 
برنامه ریزی، سازماندهی و بسیج منابع و امکانات، 
هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف 
تعیین شــده به طور مســتمر، صورت می گیرد. 
طبق این تعریف؛ 1-مدیریت یک فرایند مســتمر 
و آگاهانه اســت. 2- بر هدایت تشکیالت انسانی 
داللــت دارد. 3- مدیریت مؤثر، مبتنی بر تصمیم 
گیری مناســب و دســتیابی به اهــداف و نتایج 
مطلوب است. 4- مدیریت کارا، متضمن تخصیص 
و مصــرف مدبرانــه منابع اســت. 5- مدیریت بر 

فعالیت های هدف دار تمرکز دارد.
هر علم داراي اهدافي اســت. برای علم مدیریت 
اهداف خاص و عام تعریف شــده اســت؛ اهداف 
خاص اهداف تعریف شده و متعلق به هر سازمان 
هستند اما اهداف عام مدیریت که مستقل از نوع 
و اندازه سازمان اســت، عبارتند از ؛ افزایش بهره 
وری پایدار، افزایش خالقیت و نوآوری و افزایش 
کیفیت زندگی. در همه جوامع بشري، بهره وري 
کلید اصلي خوشــبختي و رفاه است. تمرکز یک 
مدیر خوب بر اجرای امور بشــکل اثربخش و کارا 
اســت ، یعنی رسیدن به اهداف در زمان الزم و با 
کمترین هزینه که همان بهره وری است. خالقیت 
یعني ارائه فکــر و طرح نوین براي بهبود و ارتقاء 
کمیــت یا کیفیت فعالیتهاي ســازمان. منظور از 
نوآوري، خالقیت متجلي شــده و به مرحله عمل 
رســیده اســت. کیفیت زندگي کاری، ســومین 
هــدف عام مدیریت اســت. کیفیت زندگی کاری 
اشاره دارد به مجموعه اي از نتایج براي کارکنان 
امنیت  نظیر رضایتمندي شغلي، فرصتهاي رشد، 
شغلي، روابط مناسب کارفرما و کارکنان و میزان 
پایین بودن حــوادث. بطور کلی در جامعه تامین 

کیفیت زندگی و رفاه وظیفه مدیران است.
در تفکــر فرایندي، مدیریت شــامل ســه مؤلفه 
برنامه ریزي، اجرا و کنترل اســت. با این رویکرد 
در تعریف ارایه شــده از مدیریت، ســازماندهی و 
بســیج منابع و امکانات به مؤلفه اجرا اشاره دارد. 

برنامه ریزي شامل مقصد و مسیر است. در
برنامه ریزي مقاصد یا اهداف مشــخص شــده و 
در کنار آن، مســیرهای  دستیابی نیز تعیین مي 
شوند. وقتی سابقه رســمی مدیریت را در کشور 
بررســی می کنیم به ســال 1317 یعنی تشکیل 
شــورای برنامه ریزی کشور می رسیم. در پی آن 
برنامه های نا تمام هفت ســاله تا ســال 1357 و 
شــروع برنامه های پنج ساله از ســال 1367 تا 
کنــون. در ســطح کالن و راهبردی ؛ افق 1404 
و  سیاســت های اقتصاد مقاومتی، چشم اندازها، 
خط مشــی ها و سیاســت های جامع و منحصر 
بفردی را نشــان می دهند، هرچند در این اسناد 
به موضوع مدیریت بشــکل مستقیم اشاره نشده 
اســت و احتماالً پرداختن به این مهم به مفسران 
و برنامه ریزان ســپرده شده اســت. همچنین در 

ســطح عملیاتی با حجم قابل توجهی از شعارها، 
چشم اندازها و برنامه ها در سازمان های مختلف 
مواجه می شویم. پس به نظر می رسد در مرحله 

برنامه ریزی فعال هستیم. 
مؤلفه اجرا به ایجاد زمینه الزم برای تحقق برنامه 
اشــاره دارد. اجرا پیچیده تر و بســیار گســترده 
تر از مؤلفه برنامه ریزی اســت و اینجا اســت که 
نقش دولت ها و مدیران در ســازمان های بزرگ 
و کوچک نمایان می شــود؛ یعنی افرادی که در 
ســطوح مدیریتی مختلف منابع را در اختیار می 
گیرند و باید به عملکرد مناسب تبدیل نمایند. اما 
همانگونه که می دانیم نتایج آنچنان رضایتبخش 
نیســت. البته بعضی مدیران معموالً دلیل اصلی 
ناکامــی هــا را عوامل خارجی و فراتــر از حیطه 
اختیارات خود می داننــد؛ مثال ضعف در قوانین 
و امکانات، وجود ســازمان های مــوازی و یا در 
ســال های اخیر تحریم های بیــن المللی. البته 
محدودیت ها و مشــکالت همیشه وجود دارد اما 
در مورد تحریم ها این ســوال وجود دارد که چرا 
در مواردی که تحت فشار مستقیم تحریم ها بوده 
ایم بســیار موفق تر عمل نموده ایم؟ پیشرفت در 
صنایع نظامی و هسته ای کشور از مثال های بارز 
در این مورد است. شاید دلیل این باشد که شیوه 
مدیریت و عملکرد افــراد در این حوزه ها دارای 

الگوی دیگری بوده است.
از مؤلفــه اجرا کــه بگذریم، گزارش ها و نشــانه 
های ضعیفی در کشــور از وجــود و تاثیر مؤلفه 
ســوم، یعنی ارزیابی و کنترل، در فرایند مدیریت 
به چشــم می خورد . ارزیابی و کنترل به صحت 
برنامه ریزی و اجرا مــی پردازد. هدف از ارزیابی 
و کنترل؛ پایــش و یافتن نقاط ضعف، پندگرفتن 
از اشــتباهات گذشــته و انجام اقدامات اصالحی 
اســت تا همواره چرخه بهبود و توسعه به سالمت 
بچرخد. شاید بتوان گفت میزان ارزیابی و کنترل 
نســب مســتقیمی با میزان تعهــد و جدیت یک 
سازمان و جامعه در برنامه ریزی و اجرای درست 
برنامه ها جهت رســیدن به اهداف دارد همچنین 
بــا ارزیابی می توان عملکرد مدیران را به شــکل 

کمی مورد سنجش و قضاوت قرار داد.
بــه اعتقاد صاحــب نظران عضو اصلــی و حیات 
بخش هر ســازمان مدیریت آن است و سازمانها 
بــراي نیل به اهداف و اجــراي برنامه ها و تأمین 
منابع بــه مدیراني نیاز دارند کــه آنها را در این 
جهت هدایــت کنند . برای یک مدیر، دانســتن 
تئــوری های علم مدیریت و هنــر یا توانایی بکار 
بستن آن ها با توجه به شرایط متغیر، محدودیت 

ها و انتظارات ذینفعان الزامی است. 
در این میان مدیرانی کــه بتوانند حداقل نتیجه 
قابل قبول را با استفاده از ابزارهایی نظیر جریمه 
و پــاداش به دســت آورند » مدیــران موفق« و 
مدیرانــی که موفق به تغییر داوطلبانه دیگران در 
راستای اهداف شــوند و از این طریق از حداکثر 
توانایــی های افراد اســتفاده نمایند را مدیران » 
مؤثر« و بــا »رهبر« می نامنــد. مجموع عواملی 
از قبیل؛ ویژگــی های فردی، مطابقــت توانایی 
ها، نگرش ها و انگیزه های فرد با شــغل، عوامل 
ســازمانی، نحوه ارزیابی مافوق و میزان همکاری 
کارکنان، همچنین رخدادهای و محدودیت های 
پیش بینی نشده عواملی هستند که میزان موفق 

و مؤثر بودن هر مدیر را تعیین می نمایند.
اگــر فــردی بخواهــد در پســت یــک مدیر به 
تعریف مدیریت جامه عمل بپوشــاند، بســته به 
حساســیت و یا ســطح مدیریتی که در آن قرار 
دارد، بایــد دارای دانــش و مهارت های کافی در 
زمینــه مدیریت و کســب و کاری که به آن می 
باشــد همچنین خصوصیات شــخصیتی  پردازد 
متناســب با شغل از الزامات اســت تا فرد بتواند 
در چارچوب مســئولیت ها و اختیاراتش وظایف 
خود را بــه خوبی انجام دهد. یکــی از ابزارهایی 
که در شناخت شــخصیت افراد و انطباق شغل و 
شاغل استفاده می شــود؛ ابزار مایرز-بریگز است 
کــه در آن افراد با رویکرد شــیوه های تعامالت 
اجتماعی، جمع آوری اطالعات، ارزیابی و تصمیم 
گیری و شــیوه هدایت درون و بیرون به شانزده 
تیپ شخصیتی تقسیم می شوند. برای مثال افراد 

دارای تیپ شــخصیتی »برون گرا - شــهودی - 
احساســی – قضاوتی » رهبرانی کاریزما و الهام 
بخش هستند و یا افراد با تیپ شخصیتی » درون 
گرا – شــهودی – منطقــی – قضاوتی« معموالً 
اندیشمندان استراتژیک با قوه تصور زیاد هستند 

که برای هر موضوعی برنامه دارند. 
در کنــار خصوصیات شــخصیتی؛ مهــارت های 
تکنیکی، انســانی و ادراکی از مهارت های ســه 
گانــه مدیران شــناخته می شــود. مهارت های 
تکنیکــی ویــا تخصصــی و فنی، مهــارت هایی 
هســتند که مدیران آن هــا را از طریق آموزش، 
تجربه و آزمایش فرا می گیرند. مانند مهارت کار 
با تجهیزات و دســتگاه ها، حسابداری، بازاریابی، 

تولید و غیره.
مهارت انســانی ، یعنی داشــتن توانایی و قدرت 
تشخیص در زمینه ایجاد محیط تفاهم و همکاری 
و انجام دادن کار با و به وســیله دیگران، فعالیت 
مؤثــر به عنوان عضو گروه، درک انگیزه های افراد 
و تأثیرگذاری بر رفتار آنان. مهارت های انسانی به 
آسانی قابل حصول نیســتند. علوم روان شناسی، 
روان شناســی اجتماعی و مردم شناســی و تجربه 
و کارورزی در شــرایط گروهــی و اجتماعی، به 
طور غیرمســتقیم زمینه دستیابی به مهارت های 
انسانی را فراهم می سازند. کنش و واکنش متقابل 
با مردم و حساسیت نسبت به انگیزه ها، انتظارات 
و رفتارهای آنان کمک می کند تا شخص به مرور 
بتواند علل و عوامل شــکل  دهنــده رفتار افراد را 
درک کــرده، راه و رســم  کار کــردن با مردم و 

اثرگذاری بر رفتار آنان را بیاموزد. 
مهــارت ادراکی، مهــارت مفهومــی و طراحی و 
حل مساله اســت؛ مدیر باید تصویر بزرگی از کل 
ســازمان در ذهن داشته باشــد و اجزای سیستم 
تحت سرپرســتی خود همچنیــن روابط بین آن 
اجــزا را درک کند و به عبارتــی جامع نگر بوده، 
نگرش سیســتمی داشته باشــد. مدیر باید درک 
کند و تشــخیص دهــد کارکردهــای گوناگون 
ســازمان به یکدیگر وابسته اســت و تغییر در هر 
یــک از بخش ها، بخش های دیگــر را تحت تأثیر 

قرار می دهد.
 برای طبقــه بندی وظایف و حــدود اختیارات، 
مدیران به ســه الیه یا ســطح مدیریتی تقســیم 
می شــوند؛ ســطح عملیاتی یا سرپرستی، سطح 
میانی و ســطح ارشد. مدیران سطح سرپرستی به 
مهــارت  های فنی قابل مالحظه ای نیاز دارند زیرا 
وظایــف آنها غالباً ایجاب می کند که زیردســتان 
خود را راهنمایی کنند یا آموزش دهند. در مقابل 
مدیــران رده باالی ســازمانها چنــدان نیازی به 
بلکه وظایف تصمیم گیری،  ندارند  مهارتهای فنی 
برنامه ریزی و ســازماندهی ایجاب می کند که به 
مهارت ادراکــی قابل مالحظه ای مجهز باشــند. 
مهارت هــای انســانی تقریباً الزمــه انجام دادن 
همه وظایف در همه ســطوح مدیریت است زیرا 
که مدیــران صرفنظــر از نوع وظایف یا ســطح 
مســئولیت و مقام با افراد ســر و کار داشته برای 
جلــب همکاری و اثرگذاری بــر رفتار آنها باید از 
مهارت های انســانی برخوردار باشند. امروزه، در 
مدیریت ســازمان ها، تأکید بر مهارت های انسانی 
اولویت ویژه یافته اســت و می توان این مهارت را 

مهم ترین مهارت برای یک مدیر قلمداد نمود. 
امــا این مهارت ها کافی نیســت؛ تصمیم گیری، 
مهــارت های ارتباطی و تســلط کافی بر فناوری 
اطالعات را از دیگر مهارت های مهم برای مدیران 
می دانند همپنین مدیر الزم اســت دارای نگرش 
هــای فرایندی، اقتضایی و اســتراتژیک باشــد؛ 
در نگــرش فرایندی  وظایــف کارکنان  بصورت 
مستقل مورد توجه نیســت بلکه مجموعه آنها را 
که به خواسته ذینفعان جامه عمل می پوشاند در 
نظر می گیرند و همه دســت اندرکاران بایســتی 
کوششــهای خــود را در جهت هــدف همگانی 
و اصلــی بســیج کننــد. مدیر باید به شــرایط و 
تغییرات محیط، همچنین خط مشــی های کلی 
جامعه توجه کرده و بــه عبارتی جامعه نگر بوده 
و دارای نگــرش اقتضایــی باشــد، همچنین یک 
مدیر بایــد  دارای نگرش آرمانگرایانه و راهبردی 
)اســتراتژیک( باشد؛ یک مدیر اســتراتژیک باید 

بتواند بــا تصمیم هــا و اقدامات خــود عملکرد 
بلند مدت ســازمان را تعیین کنــد. او با نظارت 
و ارزیابی بر فرصت هــا و تهدیدهای خارجی در 
ســایه توجه به نقاط ضعف و قوت سازمان تاکید 
دارد. او با توجه به اسناد باالدستی برای مجموعه 
خود چشــم انداز، ماموریت و ارزش تعریف نموده 
و دارای استراتژی و برنامه برای رسیدن به اهداف 

خرد و کالن است.
ناگفته پیداست که آموزش می تواند نقش مهمی 
در ارتقــای مهارت های مدیران داشــته باشــد. 
ممکن اســت مدیران و یا صاحبان کســب و کار 
الزاماً  دارای تحصیالت عالی مدیریت و یا مهارت 
های الزم در این زمینه نباشــند. اغلب ســازمان 
ها برای رفع این مشــکل اقدام به برگزاری دوره 
های آموزشــی کوتاه مدت برای کارشناســان و 
مدیران خود می نمایند امــا برگزاری دوره های 
آموزشــی بشــکل پراکنده و بدون رعایت کردن 
پیش نیازهــای الزم و درنظر گرفتن عوامل مؤثر 
بریادگیری، مؤثر نیست و خود باعث اتالف منابع 
و سرمایه اســت. بنابراین دانشگاه های برتر دنیا 
متناســب به نیــاز مدیران دوره های آموزشــی 
کاربردی را طراحی و بشکل مؤثر اجرا می نمایند. 
دوره های آموزش عالی مدیریت که در دانشــگاه 
هاروارد اجرا می شود مثال خوبی از آموزش مؤثر 
در تربیت مدیران برای کســب و کارهای مختلف 
است. قبل از هرچیز بیانیه ماموریت این دانشگاه 
جلب توجه مــی کند. در متن ایــن بیانیه آمده 
است؛ ما رهبرانی را آموزش می دهیم که در دنیا 
تفــاوت ایجاد کنند. در یکی از دوره های آموزش 
مدیریت در این دانشــگاه، دانشــجویان در طول 
دوســال اقامت خود در یک محیــط کاماًل حرفه 
ای و آموزشی، با شــرکت در کالس های تئوری 
دانش الزم در زمینه هــای؛ مالی، رهبری، رفتار 
ســازمانی، بازاریابی، تکنولــوژی، تجارت، اقتصاد 
بین الملل، مدیریت اســتراتژیک، ارتباطات و کار 
آفرینی را کســب نموده و با حضــور در تورهای 
آموزشــی در نقــاط مختلف دنیا، با مشــکالت و 
نمونه هــای واقعی و بــه روز مدیریت و رهبری 
دســت و پنجه نرم مــی کنند. دانشــجویان هر 
روز را با شــعار« چه کاری انجــام خواهی داد؟« 
خود را برای یک ســوال بزرگتــر آماده می کنند 
؛ »چــه تفاوتی در جهان ایجــاد خواهی کرد؟«. 
روش آموزش؛ تجمیع تئــوری، تمرین، تجربه و 
اســتعدادهای افراد در یک نقطه اســت. در این 
دوره آموزشــی دانشجویان مدیریت طی دو سال، 
بیش از پانصد مورد کاربردی را، که ممکن اســت 
حاوی اطالعات کامل نباشند، در فضای خالقیت 

مورد بحث و بررسی قرار می دهند. 
حال باید از خود بپرســیم آیا در زندگی شخصی 
و حرفــه ای خود دارای برنامه های کوتاه مدت و 
بلند مدت هستیم؟ یا اینکه هنوز برای تدوین آن 
به وقت کافی و مشاوران مختلف نیاز داریم؟ آیا از 
اهداف راهبردی سازمان خود آگاهیم؟ آیا متناظر 
با اهداف راهبردی سازمان دارای اهداف عملیاتی 
در محل کار خود هستیم و یا نشانه های آن ها را 
در قالب اهداف وظیفه ای در شــرح وظایف خود 
می بینیم؟ آیا عملکرد مدیران و کارکنان ارزیابی 
می شود؟ آیا مسیر پیشرفت شغلی افراد مشخص 
اســت؟ آیا ارتقای کارکنان و مدیــران از الگوی 
منطقی مبتنی بر عملکرد و میزان دســتیابی آن 
ها به اهداف ســازمانی تبعیت مــی کند یا اینکه 
به ناچار از معیارهای غیر مؤثر در تعالی ســازمان 
و جامعــه و بیگانه با شایســته ســاالری از قبیل 
ســنوات خدمت، ارتباطات دوستانه و یا سوگیری 
های سیاســی اســتفاده می کنیم؟ اگر پاسخ ها 
منفی اســت متاســفانه باید بگوئیم نه تنها نقش 
موثری در اســتفاده درست از منابع و رسیدن به 
اهداف سازمان و یا جامعه نداریم بلکه با پرداختن 
به روزمره گی در حال اتالف منابع و سرمایه های 
ملی هســتیم. این روزها که نگاه کالن در کشور؛ 
حرکت در مســیر اقتصاد دانــش بنیان، درون زا 
و برون نگر و مردمی مطرح اســت نیاز بیشــتری 
به رعایت اصــول مدیریت و برخورد علمی با این 
مقوله داریم تا بتوانیم تصمیمات درستی را اتخاذ 
نموده و آن ها را درســت انجام دهیم. جامعه ما 
برای بهبود شرایط تولید و اشتغال و برون رفت از 
مشکالت موجود، به کارکنان و مدیران عالم، توانا 
و دارای وجــدان حرفه ای و رفتار ســازمانی باال 
نیاز دارد و این نکته بســیار مهم را نباید فراموش 
کنیم کــه جذب و تربیت مدیــران مؤثر، با همه 
ویژگی هایی که در این مقاله ذکر شــد، خود نیاز 
به برنامه ریزی و یک مدیریت راهبردی قوی دارد 
که جا دارد مســئوالن کشور چاره ای جدی برای 
آن باندیشــند.منابع : تئوری های مدیریت، دکتر 
محمــود محمدیان، جواد حســینی؛ برنامه ریزی 
استراتژیک، سید محمد اعرابی، عباس خدادادی؛ 
مبانی مدیریت اســتراتژیک، جــی. دیوید هانگر، 
تومــاس ال. ویلن، ترجمه ســید محمد اعرابی و 
داود ایزدی؛ 16personalities.com.www؛ 
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رئیس مرکــز ملی خشکســالی و مدیریت بحران 
سازمان هواشناســی وضعیت خشکسالی کشور را 
در بازه 12 ماهه و 84 ماهه منتهی به شــهریورماه 
تشــریح کرد و اســتان های دچار خشکســالی را 

برشمرد.
شاهرخ فاتح با اشاره به آخرین وضعیت خشکسالی 
 SPEI کشــور اظهار کــرد: با توجه به شــاخص

دوارده ماهه منتهی به پایان شــهریور ماه ۹6، در 
اغلب مناطق کشــور شاهد خشکســالی خفیف و 

متوسط هستیم.
وی افــزود: در بــازه کوتــاه مــدت دوازده ماهه، 
اســتان های خوزستان و جنوب ایالم با خشکسالی 
بســیار شــدید مواجه و شــمال بوشــهر، جنوب 
کهگیلویــه و بویراحمــد، بخش هایــی از فارس، 

خراســان شــمالی، گلســتان، زنجان، آذربایجان 
شــرقی، آذربایجان غربی، خراســان رضوی، یزد، 
شمال و شرق کرمان، خراسان جنوبی، سیستان و 
بلوچستان، دچار خشکسالی شدید هستند و حتی 
در برخی موارد خشکســالی بسیار شدید مشاهده 
می شــود.رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت 
بحران سازمان هواشناسی در ادامه گفت: بر اساس 

شــاخص خشکســالی کوتاه مــدت، 88.7 درصد 
مســاحت کشــور با درجات مختلف خشکســالی 
مواجه اســت که 24.5 درصد خشکسالی خفیف، 
35 درصــد خشکســالی متوســط، 21.7 درصد 
خشکسالی شــدید، 7.5 درصد خشکسالی بسیار 
شدید است و تنها حدود 10 درصد مساحت کشور 

در شرایط طبیعی قرار دارد.
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معضلی بنام مدیریت !

تداوم خشکسالی بسیار شدید در ۱۲ استان


