آراﻣﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﻣﺮوز ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ؛ ﺗﻐﺮات ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺣﻞ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﺑﺎﭘﻮر | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دوﻟﺖ دوازدﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ،در ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎری در ﺧﺼﻮص ﺗﻐﺮات در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ

درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺗﻐﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻮدهاﯾﻢ وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ
ﺗﻐﺮات ﺑﻪ ﺟﺰ ﻫﺪر رﻓﺖ وﻗﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﺎﺻﻠﯽ را در ﭘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﺳﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺧﻮدرو ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار دارد.

در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ روی ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪه

اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺎم اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺎم اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
وزارت ﺻﻤﺖ .ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺎمﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﻗﺪﯾﻤﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺒﺮی ﻣﻄﺮح
ﺷﺪهاﺳﺖ.
اﮔﺮ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ دو ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  99را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﺎرغ از ورود ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻫﺎی آﻣﺎری،
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ دو ﺧﻮدروﺳﺎز ﺗﻼش ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﭼﺮاغ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ُﭘﺮﻧﻮر ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﮐﺸﻮر ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ دوران را از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪل ﺷﺪهاﺳﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ داﺧﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﺗﺎرا ،ﺷﺎﻫﯿﻦ ،اﻃﻠﺲ ،دﻧﺎﭘﻼس ﺗﻮرﺑﻮ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  6ﺳﺮﻋﺘﻪ ﻧﯿﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻧﺸﺎن از ﺑﺮﻧﺪه
ﺑﻮدن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﯿﻢ ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص دارد.

ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﺷﮑﺎﻻت ﺑﺰرگ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻼن ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ،ﺗﻐﺮ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﯿﻢﻫﺎی

ﺑﺮﻧﺪه و ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻼﻃﻢ در اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی
ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺧﻮد را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻧﻤﻮدار ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮان راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد.

ﺑﯽﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ درﺳﺖ اﻓﺮاد،
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ارﮔﺎن ﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﻠﺦ ﺣﻀﻮر ﺷﻮرای رﻗﺎﺑﺖ در ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری
ﺧﻮدرو ،ﺗﻼش ﺑﻌﻀﯽ از ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺎزان ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن ﺧﻮدروﺳﺎزان ،ﺣﺘﯽ
ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﻧﺎمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ وزارت ﺻﻤﺖ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از دﺳﺖ
اﻧﺪاز ﻫﺎی راه ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﺮه وری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﮔﺮ ﭘﺎی ﺳﺨﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور دو ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ ،درد دل
ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن ﺗﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮان دارﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺮﺗﺲ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻤﺮﮐﺰ درﺳﺖ در ﺳﻄﻮح ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.

اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آراﻣﺶ دارد .آراﻣﺸﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ آن
ﻫﻤﻪ اﻫﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﭘﺎرک ﮐﺮدن ﺧﻮدروی ﺧﻮد در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد
ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﺎدرﺳﺖ در ﺻﻨﺎﯾﻊ و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ،رﻓﺖ و آﻣﺪ اﻓﺮاد و ﺗﻐﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ
ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﻌﺠﺰه ﻟﺤﻈﻪ ای ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد .اﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻬﺮهوری ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮای ﺗﻦ ﺑﯿﻤﺎر ،اﻣﺎ رو ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو اﻣﺮوز آراﻣﺶ ﺑﺎﺷﺪ .آراﻣﺸﯽ ﮐﻪ از
وزارت ﺻﻤﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ آن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻤﯿﻪ آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪارﻧﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺳﻬﻢ

ﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺎ از ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺧﻮدروﺳﺎزان و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻐﺮات ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ درﺧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﻟﺴﻮزان ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو از وزارت ﺻﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،آراﻣﺶ و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎی ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ وﻗﺖ آن

رﺳﯿﺪه وزارت ﺻﻤﺖ در ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﯿﻢ ﺑﺮﻧﺪه را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

