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7 септември

Как да развиваме хората

Всяка организация развива хората си; тя или ги формира, или ги деформира.

Всяка организация развива хората си; тя няма друг избор. Или им 
помага да израстат, или спира изкуствено растежа им. Какво знаем 

за развитието на хората? Много малко. Със сигурност знаем какво не 
трябва да правим, като това не трябва е по-лесно да се определи от 
това, какво трябва. Първо, не трябва да се опитваме да градим върху 
слабостите на хората. Очаква се възрастният човек да развие начин 
на държане и поведение и да придобие умения и знания. Но трябва да 
използваме личностите на хората такива каквито са, а не такива ка-
квито искаме да бъдат. Второ, не трябва да използваме тесногръд 
и късоглед възглед за развитието на хората. За специфичната работа 
трябва да се научат специфичните умения. Но развитието е нещо 
повече от това: то важи за цялостната кариера и живот. Специфич-
ната работа трябва да отчете тази дългосрочна цел. Другото, което 
знаем, е да не изграждаме принцове. Следете представянето, а не обе-
щанията. С фокусирането върху представянето, а не върху потенциа-
ла, мениджърът може да постави високи изисквания. Стандартите 
не бива да се изоставят, а трябва да се покачват. След това мениджъ-
рът трябва да се научи да използва силните страни на хората.

Развивайки хората, фокусирането трябва да е върху силните им 
страни. След това трябва да има строги изисквания и да се отделят 
време и усилия (това е тежка работа) за контрол върху представяне-
то. Седнете заедно с хората и им кажете: „Ангажирахме се да правим 
това преди година. Как се справяте? Какво сте свършили добре?”

ПРЕПОРЪКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ: Развивайте вашите хора. Фокусирайте 
се върху силните им страни. След това имайте високи изисквания, 
основани на силните страни на човека. И накрая, периодично разглеж-
дайте представянето.

Мениджмънт на организацията с идеална цел


