
 

 

 یک مدیر باشید؟ توانیدمیآیا 

 شدم. روروبه سؤالبا این  کردممیدر مورد آماده شدن برای بررسی عملکرد ساالنه برگزار  ASCEدر طول وبیناری که برای  اخیراً

 شما ندارد. این موضوع ممکن هیچ ربطی به آمادگی یتعمران به مدیر یاز مهندستغییر موقعیت شغلی شما خواهم گفت که  اوالً

است به این بستگی داشته باشد که چه زمانی شرکت شما نیاز دارد که این تغییر را انجام بدهد؛ یعنی شما باید همیشه آماده 

 باشید.

مدیر  که برای تبدیل شدن به یک هاییمهارترا با بهبود پیوسته  آمادگی خود توانیدمیباید بگویم که  سؤالسخ به این اما در پا

 نشان دهید. ،موفق نیاز دارید

 کسببرای توضیح بیشتر نحوه  هامحدودیتاجازه بدهید از تصویر زیر که در موسسه مدیریت مهندسی بر اساس نظریه 

 ، استفاده کنم.ایمکردهتهیه یک مدیر برای  الزم هایمهارت

 

 هایمهارتفنی،  هایمهارتنیاز دارید:  هاآنخوب به سه دسته مهارت اصلی وجود دارد که برای تبدیل شدن به یک مدیر 

 وکارکسبتوسعه  هایمهارتته چهارم دس توانیدمی کنیدمیاگر در بخش خصوص کار  .افرادمدیریت  هایمهارتمدیریت پروژه و 

 اضافه کنید.را هم 

 هایدستهمهندس عمران و آموزش به هزاران مهندس عمران، به نظر من هر کدام از این  عنوانبهبر اساس تجربه شغلی من 

: کنندمی بندیاولویترا  هاآن ترتیباینبه( مهندسی عمران) CEبیشتر متخصصان  حالباایندارند.  خاصی مهارتی اهمیت

 .افراد مدیریت مهارتمدیریت پروژه و پس از آن  هایمهارتفنی،  هایمهارت

فنی و مفاهیم را یاد  هایدستورالعمل کنیدمی؛ زیرا وقتی کار خود را شروع رسدمیاین ترتیب تا حدودی منطقی به نظر 

. کنیدیمو در نهایت با اعضای تیم، دیگر مشاورها و مشتریان بیشتر تعامل  شویدمیآشنا  هاپروژهجریان  باو سپس  گیریدمی

 هایمهارت پس از کسب ( این است که مهندسان عمراندهدمی)و تصویر فوق هم آن را نشان  افتدمیاتفاق  معموالًچیزی که 

 کسبرا به کمی زمان مهندسان عمران  حالبااین. گیرندمیرا یاد پروژه  تمدیری هایآموزش ی مهندسیهاشرکت در فنی

 مدیریتمهارت 

 افراد

مدیریت  هایمهارت

 پروژه
 فنی هایمهارت

فعلی  هایموفقیت

در مدیریت 

 مهندسی

 بالقوه هایموفقیت

در مدیریت 

 مهندسی



 

 

در موقعیت موفقیت رسیدن به  برای محدودکنندهعامل  بااست که نتیجه این . دهندمیاختصاص  افرادمدیریت  هایمهارت

 روبرو خواهید شد. مدیریت مهندسی

فراد ا مدیریت مهارتباشد.  در مدیریت مهندسیکلیدی موفقیت شما  عامل تواندمیتوانایی شما برای تعامل و مدیریت افراد 

 :استشما در موارد زیر  هایتواناییشامل 

  تعیین شفاف انتظارات ازجمله دیگرانبا  مؤثرارتباط 

 یک پروژه در یک جلسه عمومی ارائه 

  وکارکسبتوسعه برای کمک به  رابطهایجاد 

  انجام دهند تمرکز  توانندمیروی انجام بهترین کاری که  هاآن کهاینافراد و اطمینان از  بررسیزمان با  مؤثرمدیریت

 کنندمی

 انتقال تخصص فنی خود به افراد 

  بمانند متمرکزکه همیشه روی کارهای درست  ایگونهبهمحول کردن کارها به افراد مختلف 

 .در خود تقویت کنیدرا  افراد مدیریت هایمهارتهستید،  ه موقعیت مدیریت مهندسینشان دهید که آماد خواهیدمیپس اگر 

 شما باشند. محدودکنندهعامل  ،مدیریت افراد مهارتاجازه ندهید 

 خلیلی اکبرعلیمترجم: 

 منبع:

https://news.asce.org/ask-anthony-how-can-i-show-that-i-am-ready-to-transition-from-civil-

engineer-to-manager/ 
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