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اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۶
ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﯾﺮان ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﻫﺎﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺷﺘﺒﺎه ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺿﺮرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎر و روﺣﯿﻪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻀﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﺠﻠﻪ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ﻫﺎروارد ،ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺎزه وارد در ﮐﻤﺘﺮ از  18ﻣﺎه ،ﭘﺴﺖ ﺧﻮد را رﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ در اﯾﻦ اﻣﺮ دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد در ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺎزه ﮐﺎر ﻣﺘﺪاول ﺗﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ
ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ:
دﺳﺖ ﮐﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ وﺟﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﻣﺪﯾﺮان ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺎزه ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.
اﻣﺎ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 18 ،درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﻣﺪﯾﺮان دروﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻐﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دﺳﺖ زده و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﻓﻀﺎی ﮐﺎری ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮔﺬارﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺎزه ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺟﺎی اﻧﺠﺎم اﻣﻮر دﻟﺨﻮاه ،از ﺧﻮد
ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ »ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؟« .در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﻣﺪﯾﺮان رده ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻫﺪف و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز

داﺷﺘﻦ ﻫﺪف و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺸﺨﺺ ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن

ﻫﺎﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺪف و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮدن وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮدﺳﺘﺎن اﺣﺴﺎس اﻋﺘﻤﺎد و
ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺎزه ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﻫﺪف و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﻌﯿﻦ وارد ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﺪه و رﻫﺒﺮی اﻓﺮاد را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺗﺮس ﺑﺎ اﺧﺮاج ﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ

ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻮﻋﯽ اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد
ورود ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ً
آورده و ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺑﺖ آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎً در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﺪﯾﺮان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮو و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺎزه وارد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻨﯿﺪه ﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺧﺮاج اﻓﺮاد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ

ﮐﺎرﻣﻨﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮوﻧﺪاد ﮐﺎری ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﺠﺎد
ﻓﻀﺎی ﺗﺮس و ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺷﻐﻠﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش اﻧﺠﻤﻦ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺣﺪود  500ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺸﺎر ﮐﺎری ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ،ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ

ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ  50درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ

ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ روش ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﺸﺎوره ای ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ؛ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای
ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺎزه ﮐﺎر از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ آﻧﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﯾﺸﺎن ﺷﻮد.
»دون ﻓﯿﺸﺮ« ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺒﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮﺷﺎک  Gapدر اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ده ﻫﺎ
ﺳﺎل ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﯿﻤﯽ از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﺶ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ آﻗﺎی ﻓﯿﺸﺮ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در دو ﻫﻔﺘﻪ اول آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺮاد ،ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ ﺑﻮدن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را
ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و در ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻗﺪام ﻻزم را اﻧﺠﺎم
داده اﺳﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

