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  .کند  میمدیر فضاي مناسب را براي مشارکت کارکنان ایجاد   3
  .دیر موجب رفع ابهام و حل مشکالت شده استشفافیت سازي م  4
حل هاي بهتر براي حل مسائل و مدیر ارزشیابی انتقادي را به منظور پیدا کردن راه  5

  . دهد میمشکالت مورد تشویق قرار 
مدیر اگر متوجه شود که کار اشتباهی مرتکب شده است به سادگی و خلوص نیت   6

  .کند  میبه آن اعتراف 
  .کند  میمدیر در رفتار خود با کارکنان عدالت و انصاف را رعایت   7
  .مدیر شنونده و سنگ صبور مسائل و مشکالت کارکنانش است  8
  یردگ میها صورت واگذاري مسئولیت به کارکنان بر اساس لیاقت و کاردانی آن  9

  .نانش گفتگو می  کندمدیر بر سر انتظارات مشترك به طور صادقانه با کارک  10
  .داند میمدیر تضاد و تعارض را فرصتی براي یادگیري و اداره بهتر سازمان   11
  .کند  میمدیر آنچه را از دیگران انتظار دارد خود نیز به آن عمل   12
  .روابط مدیر با کارکنان صمیمانه و دوستانه است  13
  .حساس است مدیر نسبت به نیازهاي کارکنان  14
  کند  میمدیر جهت کمک به رشد دیگران به عنوان مربی عمل   15
  .هاي الزم برخوردار استمدیر در انجام وظایف خود از مهارت  16
مدیر هر یک از کارکنان خود را به عنوان یک فرد قابل احترام، مورد توجه قرار   17

  .دهد می
  .کند  میاي مناسب و در عمل رهبري و هدایت مدیر افراد را با رفتاره  18
مدیر به تناسب تالش و زحمات کارکنان از آنها قدردانی نموده و به آنها پاداش   19

  .دهد می
مناسب با همکاران خود اولویت قائل سانی نامدیر همیشه و همه جا براي روابط   20

  .است



  .ت و صادقانه استگفتار و کردار مدیر با دیگران روراس  21
ي کارکنان را بارور ساخته و سعی در مشارکت دادن آنها در ها همدیر اندیش  22

  .ي سازمان داردها تفعالی
  .گذارد مینمدیر مشکالت و تنگناهاي سازمان را با کارکنان در میان   23
  .کند  میلقی مدیر تضاد و تعارض در آراء و عقاید را تحمل کرده و آنرا فرصت ت  24
واهد که استانداردها و قوانین و مقررات را دقیقا خ میمدیر از اعضاي سازمان   25

  .رعایت کند
  .کند  میمدیر از نوآوري و ابتکار عمل کارکنان حمایت   26
  .مدیر از تنگ نظري و تعصب جاهالنه بدور است  27
  .کند  میمساوي ایجاد  مدیر براي ارتقا و رشد کارکنان شرایط  28
  .حضور بیشتري در کنار کارکنانش داشته باشد کند  میمدیر سعی   29
  .شود  میغالبا مدیر پذیراي انتقادات بوده و از شنیدن آن ناراحت ن  30
  .دهد میمدیر محیطی را بوجود می آوزد که به هر فردي اجازه رشد و یادگیري را   31
  .دهد میارهاي منحرف از قانون را سریع و فوري مورد رسیدگی قرار مدیر رفت  32
که تعارض یک پدیده طبیعی در سازمان است و از آن براي رشد  داند میمدیر   33

  .کند  میارتقاي کارکنان استفاده 
زیردستان مدیر را به عنوان الگو پذیرفته و می کوشند تا رفتارهاي خود را با او   34

  .ندسازي کنندهمان
  .دهد میو نظرات کارکنان به دقت گوش  ها تمدیر به صحب  35
  .سازي مدیر از ایجاد فضاي ناسالم در سازمان جلوگیري کرده استشفافیت  36
  .انند باشند برسندتو میتا به آنچه  کند  میمدیر کارکنان را تشویق   37
  .ري در ارتقاي کارکنان داردمدیر سعی در رعایت شایسته ساال  38
مدیر از طریق آموزشهاي مستمر زمینه رشد و بالندگی و تعالی زیردستان خود را   39

  .فراهم کرده است
اش از همکاري با او ي تخصصیها تمدیر کسی است که کارکنان به دلیل صالحی  40

. ندکن میاحساس غرور 
مداري و رعایت آن خود را ملزم و متعهد انونمداري به قمدیر به جاي رابطه  41

  .داند می




