
 «مذیریت اوتساعی عامل ضعف رَبری در سازمان»
 

 (((.گًیذ مرگ یک اوسان مصیبت است اما مرگ یک میلیًن اوسان آمار است استالیه می))) 

گیشی کشد کِ هشگ غذّا اًساى دس یک حولِ تشٍسیستی یا یک حادثِ  ًتیجِتَاى  اص ایي غحثت ایٌگًَِ هی

تَاًٌذ تِ اًذاصُ داستاى ٍاقؼی ٍ قاتل هطاّذُ یک اًساى ها سا تحت تاثیش قشاس دٌّذ. ها قادسین  قثیؼی، ًوی

ػلت  ّا ّوذلی کٌین. تٌْا تشای هشگ یک اًساى ّوذلی کٌین اها قادس ًیستین تشای هشگ غذّا اًساى تا آى

تَاًین چیضّایی سا پیگیشی  ّا تػشی هحَس ّستین. ها هی ایي اهش چیست؟ ػلت ایي اهش آى است کِ: ها اًساى

ّا اص اػذاد تضسگ استفادُ  ّا سا تا چطن خَد تثیٌین پس ٍقتی ها دس تَغیف اًساى ٍ دًثال کٌین کِ آى

 .دّین یّا اص دست ه کٌین، تَاًایی خَدهاى سا تشای ّوذلی کشدى تا آى هی

ري  بٍ در جُت مذیریت تفکر اوتساعی ري از وگاٌ سایمًن سیىکایىجا با پىج قاوًن مُم برای مذیران  در

 :اوذ از شًیذ کٍ عبارت می

 : ارتباطات ري در ري با َمکاران خًد ایجاد کىیذ۱قاوًن شمارٌ 

صًٌذ، ػلت ایي اهش آى است کِ تیي ضخػی  ّای سکیک ٍ ٍحطتٌاکی تِ ّن هی دس فؿای هجاصی افشاد حشف

تیٌٌذ. تٌاتشایي  دّذ، فاغلِ صیادی ٍجَد داسد ٍ ّشگض ّوذیگش سا ًوی گزاسد ٍ فشدی کِ ًظش هی کِ پست هی

 فحاضی هاًٌذ تلخی اتفاقات  فاغلِ یک هفَْم اًتضاػی ٍ غیشقاتل فْن است ٍ هٌجش تِ ٍجَد ّوچٌیي

ای ّن ایجاد کٌٌذ.  استثاـ دٍستاًِضَد. هوکي است ایي دٍ اگش ّوذیگش سا اص ًضدیک تثیٌٌذ ضایذ تا ّن  هی

دس ایٌجا هوکي است کِ دٍستذاساى فؿای هجاصی اػتشاؼ کٌٌذ کِ فؿای هجاصی تْتشیي اتضاس استثاقی 

  .است

تش کشدُ، اها آیا فؿای هجاصی توام ّش آًچِ کِ اص  ضکی دس آى ًیست کِ فؿای هجاصی استثاقات سا سشیغ

تش کشدُ است؟ اگش ایٌگًَِ است،  تش ٍ تا کیفیت ا استثاقات ها سا قَیدّذ؟ آی خَاّین تِ ها هی استثاقات هی

لزتی کِ دس یک استثاـ چْشُ تِ چْشُ تا یک دٍست قذیوی ٍجَد داسد، تیطتش است یا یک گفتگَی دُ 

ّای  سفتین ٍ تِ ضٌیذى فایل ّای کٌسشت ًوی ای دس فؿای هجاصی تا اٍ؟ یا ایي کِ دیگش تایذ تِ سالي دقیقِ

گاُ ًثایذ ػالقِ تِ فَتثال تاصی کشدى داضتِ تاضین ٍ دس  کشدین. یا ّیچ ّا تسٌذُ هی ٍ تػَیشی خَاًٌذُغَتی 

 .ّای فَتثال سا ًگاُ کٌین خاًِ خَدهاى تٌطیٌین ٍ تاصی

پس هذیشاى تشای آًکِ تتَاًذ تْتشیي استثاـ سا تا ّوکاساى خَد داضتِ تاضٌذ، تایذ ایي فؿای تِ ٍجَد آهذُ 

ّا استثاقات سٍدسسٍیی ضکل دٌّذ ٍ فقف هٌَـ تِ استثاقات تلفٌی، ایٌتشًتی ٍ یا  تثشًذ تا آى سا اص تیي

 .استثاقات غیشهستقین هاًٌذ استثاـ تا هذیش تاالدستی آى کاسهٌذ ًثاضذ

 

  م.ریسی شذٌ با َمگی کارکىان ارتباط ایجاد کىی : سعی کىیم بٍ صًرتی بروام۲ٍقاوًن شمارٌ 



ّای کاسی اًجام داد ٍ ایطاى دسیافت کِ  ّا ٍ تین ای سا دس خػَظ گشٍُ تحقیقات گستشدُپشٍفسَس داًثاس 

ًفش(  ۰۷۱تي حفظ سٍاتف غویواًِ کاس تسیاس دضَاسی است. ایي ػذد جادٍیی ) ۰۷۱ّای تیص اص  دس گشٍُ

 .تؼذّا تِ ػٌَاى ػذد استثاقات ًام گشفت

ّا خیلی  ضَین کِ ػولکشد آى ًفش ًگاُ کٌین، هتَجِ هی ۰۷۱ّای کوتش اص  اگش تا دقت تِ دالیل ػولکشد گشٍُ

ساػتِ  ۴۶ًفش است. ایي اهش دٍ دلیل داسد: یکی ایٌکِ یک سٍص فقف  ۰۷۱ّای تیطتش اص  تْتش اص ػولکشد گشٍُ

 ضٌاخت ّا آى ٍ اگش ها تخَاّین تشای ّش فشدی دٍ دقیقِ صهاى اختػاظ دّین قادس ًخَاّین تَد ًسثت تِ

تَاًین تِ  دلیل دٍم ظشفیت هغضی هاست. ها ًوی .تگزاسین کافی ٍقت ّوِ تشای تَاًین ًوی ٍ کٌین پیذا خَتی

ّا سا تِ خَتی  ساحتی ّوِ چیض سا تِ خاقش تیاٍسین ٍ قادس ًیستین کاسکٌاًواى سا تِ دسستی ّذایت کٌین یا آى

گیشد، تِ ّویي  ضکل هیضًَذ، استثاقات سخت  ًفش هی ۰۷۱ّای کاسی تیطتش اص  دسک کٌین. پس ٍقتی گشٍُ

ػلت است کِ دس فؿاّای هجاصی افشادی کِ فالٍَسّای تسیاس صیادی داسًذ قادس ًخَاٌّذ تَد تا ّوگی 

 ذ.تثاـ ًضدیک ٍ تٌگاتٌگی ایجاد کٌٌّا اس آى

ّای اهي ایجاد  ّا تشای ایٌکِ استثاقات قَی ضکل گیشد ٍ حلقِ تَاى ًتیجِ گشفت کِ: دس ساصهاى تٌاتشایي هی

تحقیقی  ،ًفشی تقسین ضًَذ. آقای داًثاس ۰۷۱ّای  ًفش تِ گشٍُ ۰۷۱ّا تا اػؿای تیطتش اص  تایذ ساصهاى ضَد،

ًفش ّوکاس داسًذ، خیلی  ۰۷۱ّایی ّستٌذ کِ تیطتش اص  سا اًجام داد ٍ ًطاى داد کِ کاسهٌذّایی کِ دس ضشکت

 .اد کٌٌذ تا تا افشاد دسٍى خَد آى ساصهاىتیطتش توایل داسًذ کِ تا افشاد غیش اص ساصهاى استثاقات ًضدیکی ایج

 .: بٍ خذمات کارکىان عیىیت ببخشیم۳قاوًن شمارٌ  

ها هَجَدات اجتواػی ّستین کِ تایذ تاثیش ٍاقؼی ٍ هحسَس تالضواى سا تِ چطواى خَدهاى تثیٌین تا اًگیضُ 

کٌین. پس ٍقتی  تیطتشی پیذا هیّایواى هؼٌی هی دّذ، اًگیضُ  کوک سساًی پیذا کٌین. اگش تثیٌین کِ تالش

گَیٌذ کِ کاسضاى چقذس هْن است تِ ّیچ ٍجِ آى قذست تاثیشگزاسی سا ًذاسد تا ایٌکِ  سّثشاى تِ کاسکٌاى هی

 .گزاسد خَد کاسکٌاى تا چطواى خَدضاى تثیٌٌذ کِ کاس آًْا چِ تأثیشی تش استاب سجَع هی

 تخشد خَتی خاًِ تتَاًذ اٍ کِ ضذ تاػث تاًک کٌاىکاس ّای کوک کِ کٌذ ػٌَاى هطتشی تِ قَس هثال: اگش 

 داس خاًِ تاػث ٍ است هَثش ّا آى کاس کِ تگَیذ ّا آى تِ هذیش کِ صهاًی تا ضَد هی تیطتش خیلی کاسکٌاى اًگیضُ

  .سسذ ای تگَیٌذ کِ ایي اهشی قثیؼی است ٍ تذیْی تِ ًظش هی َد. اها ضایذ ػذُض هی هطتشیاى ضذى

تحقیقی سا دس ایي صهیٌِ اًجام داد، ًطاى داد کِ فقف یک دسغذ اص هذیشاى اجشایی تا  ،گشاًتاها ٍقتی آقای 

داًستٌذ کِ تایذ تِ کاسکٌاى خَدضاى تِ  دسغذ ًوی 99ایي قاًَى آضٌا تَدًذ ٍ آى سا اجشایی هی کشدًذ ٍ 

 .گزاس استضاى تاثیش قَس ػیٌی تفْواًٌذ کِ فؼالیت

 دیگشاى تا ّویاسی ٍ ّوکاسی تِ توایل راتاً ٍ ّستین اجتواػی ػلت ایي اهش چیست؟ چَى ها هَجَدات 

 .داسین



ّا هتاسفاًِ اًتظاس تش ایي است کِ افشاد ًسثت تِ اػذاد، اسقام ٍ  پس ًتیجِ کلی ایي است کِ دس اکثش ساصهاى

ساصهاى احساس داضتِ تاضین ٍ تِ اػذاد ٍ  ًوَداسّا احساس داضتِ تاضٌذ، دس حالی کِ ها تایذ تِ ریٌفؼاى

 .اسقام تیاًذیطین

 .: زمان ي تًجٍ ارزشمىذتر از پاداش است۴قاوًن شمارٌ 

کٌین ٍ تشای ها ّیچ اسصش  پَل هفَْهی اًتضاػی است. چَى پَل هساٍی تا چیضی است کِ تا آى هثادلِ هی

ذ تِ حساب ًیایذ. اها ٍقت ٍ اًشطی کاهالً تَاًذ آى قَس کِ تایذ اسصضوٌ حقیقی تیطتش اص آى ًذاسد ٍ هی

اسصش تیطتشی داسًذ. چشا کِ صهاى ٍ تالش افشاد داسای اسصش هكلق ٍ کاهل است. چَى هوکي است یک 

سٍص  ۵۸۷ساػت ٍقت داسًذ ٍ  ۴۶ّا  ای کن تاضذ، اها ّوِ اًساى هیلیَى تَهاى تشای ػذُ ای صیاد ٍ تشای ػذُ

دّین، اًگاس داسین اص  گزاسین ٍ تِ اٍ تَجِ ًطاى هی ی ٍقت هیدس قَل سال صهاى ٍ ٍقتی تشای کس

 .پزیش ًیستٌذ ٍ ایي سشهایِ تشای ّوِ یکساى ٍ هكلق است کٌین کِ تشگطت ّایی خشج هی سشهایِ

ضایذ اگش دٍستی تِ ها پَلی سا تشای کوک تذّذ، اثش آى تِ هشاتة کوتش اص دٍستی تاضذ کِ یک سٍص کاهل 

ها غشف کٌذ. ایٌجا غحثت اص صهاى ٍ اًشطی است، ّویي کِ ٍقت خَدهاى سا تِ آى خَد سا تشای کوک تِ 

جا کشدى  تَاًذ تسیاس اثشگزاستش اص جاتِ فشد اختػاظ دّین ٍ ّن تِ آى تَجِ کٌین ٍ اًشطی تِ خشج دّین هی

ًذاسم ٍ تیطتش پَل اص قشیق دستگاُ ػاتش تاًک تشای دٍستی تاضذ. الثتِ دس ایٌجا هي تا کویت هثلغ پَل کاسی 

 .هٌظَس تٌذُ هفَْم پَل دس هقاتل ٍقت ٍ اًشطی است

ّا  ًتیجِ گیشی کلی: پس تشای ایٌکِ هذیشاى تتَاًٌذ تؼْذ ٍ ٍفاداسی کاسکٌاى سا افضایص تذٌّذ تایذ تشای آى

ّا تاػث  ّن صهاى تگزاسًذ ٍ ّن تِ آًْا تَجِ ًطاى دٌّذ ٍ غشف دادى پاداش ٍ پَل ًسثت تِ ػولکشد آى

ضَد،  گفتِ هی «ضشکت» ضایص ٍفاداسی ًخَاّذ ضذ، پس ضایذ تِ خاقش ّویي است کِ تِ یک کسة ٍ کاساف

 .تَاًذ یک قلوشٍ اًساًی تِ حساب آیذ پشداصًذ ٍ هی چشا کِ افشاد تا ّن دس آى تِ هطاسکت ٍ ّوکاسی هی

 .ل(سا 7ريز ي  7یذ )قاوًن صبر پیشٍ کى: در اعتمادسازی ۵قاوًن شمارٌ  

گَیذ کِ الصهِ کیفیت استثاقات سپشی ًوَدى صهاى کافی ٍ تِ اًذاصُ است. اگش ضوا یک کاسهٌذ  ایي قاًَى هی

هشد تاضیذ ٍ تِ خاقش یک فؼالیت کاسی یک سٍص غثح تا هطتشی خاًوی هالقات داضتِ تاضیذ ٍ تِ هحؽ 

تَاًذ اهشی خٌذُ داسد ٍ  یذ ٍ قػذ کٌیذ کِ فشدا تا ٍی اصدٍاج کٌیذ، هیدیذى آى خاًن تِ ٍی ػالقِ ًطاى دّ

ضَد، اها اػتواد تا یک ًگاُ  گَیٌذ ػطق تا یک ًگاُ ضشٍع هی ای هیدسحالی کِ ػذُ. گاًِ تِ حساب آیذ تچِ

 .گیشد ٍ تِ ّویي ػلت است کِ اکثش سٍاتف ایي چٌیٌی، ػاقثت خَضی ًذاسًذ ضکل ًوی

اًذ اٍلیي  سال آضٌا است، ٍلی تا ّن اصدٍاج ًکشدُ ۹دٍست ضوا تِ ضوا تگَیذ کِ تا یک خاًن یا ایي کِ اگش 

سَالی کِ هوکي است ضوا تپشسیذ ایي است کِ چِ هطکلی ٍجَد داضتِ کِ ایي قذس ایي ساتكِ قَالًی ضذُ 

 ٍ تِ اصدٍاج ختن ًطذُ است؟
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ّا سا  ها دس استخذام افشاد تالفاغلِ تا یک ًگاُ آىتَاًذ ٍجَد داضتِ تاضذ. ایٌکِ  ّا هی ایي اهش دس ساصهاى

تَاًین  جزب ساصهاى کٌین ٍ احساس کٌین کِ ًیشٍی خَتی ّستٌذ، تسیاس اضتثاُ ٍ غلف است. صیشا ًوی

ّا پیذا کٌین ٍ یا ایٌکِ اگش ّفت سال کاسهٌذ خَد سا داسین اها تا اٍ استثاـ  ضٌاخت خَتی ًسثت تِ آى

 . ایذ، ایي یک ؾؼف ٍ یک هطکل خَاّذ تَد د ًکشدُای ایجا ًضدیک ٍ ساصًذُ

سٍص کافی است ٍ ًِ ّفت سال. تلکِ تستگی تِ خَد استثاقات ٍ افشاد داسد ٍ  ۹پس تشای ساخت اػتواد ًِ 

سٍص ٍ تِ تثغ کوتش اص ّفت سال تاضذ!!!. ػلت ایي اهش آى است کِ: دًیای ها دًیای  ۹قكؼاً تایذ تیطتش اص 

ًاضکیثایی است ٍ َّسهَى دٍپاهیي تش آى حاکن است )َّسهَى دٍپاهیي َّسهًَی غثَسی ًیست، دًیای 

ّا ضکل  ّا دس ها اًساى است کِ تِ هحؽ احساس پیطشفت ٍ هَفقیت دس صًذگی ٍ یا دستیاتی تِ خَاستِ

 .(گیشد ٍ تایذ خاقش ًطاى کشد کِ تسیاس تسیاس اػتیادآٍس است هی

دّذ، سشچ ّای ها سا  ّای ها سا جَاب هی ؟ گَگل تالفاغلِ پاسخچشا ایي دًیا دًیای ًاضکیثایی ضذُ است

تَاًین اص ایٌتشًت خشیذ کٌین، قادس  خَاّین سا هی دّذ، ها تالفاغلِ ّش چیضی کِ هی تالفاغلِ جَاب هی

هاًین  خَاّین تَد تالفاغلِ تِ اقالػات خَدهاى دس اسشع ٍقت دست پیذا کٌین ٍ دیگش یک ّفتِ هٌتظش ًوی

 .کٌین هاى ضشٍع ضَد ٍ اٍى سٍ اص ایٌتشًت تالفاغلِ داًلَد هی تؼذی سشیال هَسد ػالقِتا قسوت 

کٌین کِ دس سٍاتف ّن تایذ سشیغ  اها ّویي ًاضکیثایی ها تش سٍاتكواى ًیض تأثیش گزاضتِ است، ها احساس هی

است ٍ اػتواد تٌْا تا  ّای اهي ٍ قاتل اػتواد دس ساصهاى ًیاصهٌذ صهاى اقذام کٌین، دس حالی کِ ایجاد حلقِ

کطذ، اها قكؼاً تا یکی دٍ سٍص ٍ یک  اػتواد هطخع ًیست چِ هذت قَل هی ،گیشد گزس صهاى ضکل هی

ّفتِ ضکل ًخَاّذ گشفت ٍ سٍاتكی ّن کِ سالیاى سال ٍجَد داسًذ، اها ّیچ گًَِ حلقِ اهي ٍ اػتوادی دس 

 .ّا ّن سٍاتف هٌاسثی ًخَاٌّذ تَد ّا ٍجَد ًذاسد، آى آى

 


