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 مقدمه -1

 ي ماهيت بدون شك مديريت كار بسيار پر دردسر و مشكلي است، اما آيا تمام مشكالت زاييده
مديريت است؟ يا مديران نيز نقشي در ايجاد برخي از اين مشكالت دارند؟ به عبارت ديگر مديران 

معلول مقتضيات شغلي و چه ميزان  ،مديريت بايد به اين سوال پاسخ دهند كه چه ميزان از مشكالت
  است؟» مدير«معلول شرايط فردي و ويژگهاي شخصي 

كند و  ن استعاره هاي مختلفي را مطرح ميبراي سازما) 1986( 1مورگان در كتاب سيماي سازمان
در يكي از آنها سازمان را به مثابه يك موجود زنده تعبير مي كند و از اين منظر نگاهي متفاوت به 

ما در اينجا به ! اما مديران به واقع يك موجود زنده هستند و اين يك استعاره نيست . سازمان دارد
 باشدر ممكن است در مديريت كسب و كار خود به آنها مبتال بررسي بيماريهايي كه يك مدي

  .هاي درمان را نيز اشاره خواهيم كرد ي تشخيص بيماري راه ن معرفي نحوهپردازيم و ضم مي

  :اين بيماريها در سه نوع كلي هستند 

  .بيماريهايي كه موجب مي شود، مدير به خود ضربه بزند –اول 

  .بيماريهايي كه موجب ضربه زدن مدير به همكاران و كارمندان مي شود –دوم 

  2.بيماريهايي كه موجب ضربه زدن مدير به سازمان و كسب و كارش مي شود –سوم 

   

                                                            
1 - Images of Organization 

ي چارلز آستن و  نوشته Management's Self-Inflicted Woundsاز كتاب  نامه در اين ويژه -2
با توجه به اين كه كتاب  .ي سيروس پرهام بهره گرفته شده است ي آن كتاب بيماريهاي مديريت ترجمه ترجمه

مربوط به سالهاي گذشته مي باشد، برخي از بيماريها كه موضوعيت نداشتند حذف شده و متن نوشته ها اصالح 
 .گرديده است
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 هاي مدير بر خود زخم -2

  :كنيم  بيماري كلي را معرفي مي 19در اينجا 

  مدير چوب به دست اي مدير مالنقطه
  مĤب مدير رياست  همدير همه كار

  مدير دودل مدير تكنواز و تكرو
  مدير جاهل  مدير غافل

  مدير مقرراتي مدير نزديك بين
  مدير ساعتي مدير خوش بين

  مدير يكطرفه  مدير دوپهلو
  مدير تشريفاتي  مدير منزوي
  مدير مستجرب  مدير دربسته

   مدير حيثيت باز
  

  اي مدير مالنقطه

. نگرفتن از كارهاي كارمندان را دون شأن خود مي دانندمديران بسياري وجود دارند كه ايراد 
بنابراين همواره نامه ها و نوشته هاي كارمندان خود را اندكي تغيير مي دهند تا مبادا كارمند او را 

اين تمايل عجيب به اصالح و تغيير چيزهايي كه نيازي به تغيير ندارند . بيسواد يا ناوارد تلقي كند
ن در ارائه ي پيشنهادها و انجام كارها مي شود چون آنها مي دانند كه شما موجب دلسردي كارمندا

  .به هر حال برتري خود را نشان خواهيد داد

  طرز تشخيص

براي تشخيص كافي است نامه ها يا گزارشهاي اخيري كه براي شما آورده شده است را مجدداً 
تغييرات و اصالحات شما شده است، شما آنها مشمول % 50بررسي كنيد اگر در اين موارد بيش از 

  .اي هستيد دچار بيماري مدير مالنقطه
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  طرز درمان

احساس تمايل به اصالح هر نوشته و گزارشي را كه دستتان مي رسد سركوب كنيد و كارمنداني كه 
  .نوشته ها و گزارش هايشان نياز به اصالح ندارد را تشويق كنيد

  رئيس چوب به دست

آورند و مدل برخورد آنها با  ي بحراني درمي شركت خود را همانند يك منطقهبرخي مديران، 
آنها همه چيز را از كارمندان فوري و فوتي مي ! كاركنان همچون افسرهاي سربازخانه ها است 

بديهي است كه مديريت به ضرب چوبدستي، كارمندان را . خواهند و اساساً كارمند فرصت تفكر ندارد
  .و فرسوده مي كند پس از مدتي خسته

  طرز تشخيص

اگر براي انجام كارهاي اخيري كه در 
شركتتان دستور انجام آنها را داده ايد، فرصت 
كافي در اختيار كارمندان نگذاشته ايد و از 
قضا كارهايتان با كيفيت مناسب انجام نگرفته 

  !است، بله شما مدير چوب به دست هستيد 

  درمانطرز 

جند . راي تصميمات و دستورات خود برنامه ي متناسب و معقولي تنظيم كنيداز اين به بعد براي اج
فقط كارهايي را كه واقعاً اولويت . ساعت يا چند روز به مهلت انجام كارها بر حسب مورد اضافه كنيد

و فوريت دارد را يك كاري فوري تلفي كنيد تا كارمندان تفاوت كارهاي با اولويت باال و ديگر كارها 
  .خيص دهندرا تش

  همدير همه كار

حتماً شما هم از اين مديران ديده ايد، مديراني كه وظايف ساير افراد را كم اهميت مي شمارند و 
  .تمام امور و وظايف را مربوط به خود مي دانند
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  طرز تشخيص

معموالً در شركتهايي كه مدير همه كاره در آنجا حضور دارد، از ايده ها و فكرهاي جديد خبري 
بنابراين سايرين فرصتي براي ايده ! نيست، زيرا تمام امور در دست يك نفر و آن هم مدير است 

به عملكرد، هفته هاي اخير نگاه كنيد، آيا ايده ي جديد از سوي ديگران . پردازي پيدا نمي كنند
مطرح شده است ؟ اگر ايده ي جديدي مطرح نشده باشد، احتماالً شما مبتال به اين بيماري 

  !ديريتي هستيد م

  طرز درمان

به همكارنتان بگوييد كه مايل هستيد نظرات و ايده هاي آنها را براي رشد كسب و كار بدانيد، از انها 
بخواهيد كه نظراتشان را به صورت مكتوب در اختيارتان بگذارند، به آنها اطمينان دهيد كه حتي 

  .ترين ايده ها مورد مطالعه قرار خواهد گرفت نامربوط

  مدير رياست مĤب

رياست مĤب بودن .منظورمان كسي است كه بيش از اندازه پايبند تشريفات و آداب مقام رياست باشد
به عنوان يك بيماري اداري، عواقب و عوارض يه همراه دارد كه مهمترين آنها كوتاه فكري و كم 

  .ظرفيتي است

  طرز تشخيص

خودتان را بيرون از شركت يا رفتار در داخل رفتار .تشخيص اين بيماري مديريتي بسيار ساده است
ببينيد مثالً وقتي وارد شركت مي شويد، ژست خاصي مي گيريد؟ . شركت مورد مقايسه قرار دهيد

يا وقتي كه از پشت ميز با تلفن صحبت مي كنيد، لحن متفاوتي داريد ؟ اگر پاسخ شما به اين 
  !سواالت بلي است، شما مبتال هستيد 

  طرز درمان

د اين حقيقت را بپذيريد كه آن چه شما را يك مدير مورد احترام و محبوب مي سازد، شخصيت و باي
  !اخالق واقعي شما، افكار و تصميمات منطقي شما و دستورات معقول شماست نه ژست و امثال آنها 



 

 

5   بيماريهايي كه مديران مبتال مي شوند

  بيماريهاي مديريتي

www.myindustry.ir 
 

 ويژه نامه پايگاه اطالع رساني صنعت

  و تكرو مدير تكنواز

مدير تمام كارهاي در مديريت اگر يك . ي هنري آن مدنظر ما نيست تكنواز به مفهوم پسنديده
مديريت به جاي يك . دانند سخت و دشوار را به تنهايي انجام دهد، او را يك مدير برجسته نمي

  .خواهد نوازنده ي تكنواز يك اركستر كامل و يك رهبر تمام عيار مي

ي به خصوص تخصص دارند و جز آن از همه  مديران تكنواز معموالً مديراني هستند كه در يك زمينه
اين مديران به جاي اين كه مجموعه اي متناسب و هماهنگ از واحدهاي اداري را . بي خبرندچيز 

  .كنند ي جدا از هم را هدايت مي چند واحد پراكنده و چند نوازنده. رهبري كنند

ي عمودي واحدها  ي اين نوع مديريت، رواج سيستم سلسله مراتب و رابطه مسلماً يكي از علل عمده
به هر حال اين مديران اصل تقسيم كار را . سازد است كه ارتباط افقي را دشوار ميو مقامات اداري 
  .ناديده مي گيرند

  طرز تشخيص

اند،  كرده ي مسائلي سواي تخصص شما صحبت مي آيا تا كنون چندبار سخنراني كساني را كه درباره
ي كار شما  ستقيماً با رشتهايد كه هر چند م ي مسائلي مطالعه كرده ايد؟ يا چند مقاله درباره شنيده

ها شركت  ارتباط ندارد اما با شركت شما بي ارتباط نيست ؟ آخرين بار كه در اين گونه سخنراني
اگر شما چندان تمايلي به  ايد چند وقت پيش بوده است ؟ داشته ايد يا اين گونه مطالب را خوانده

ساز خودتان را بزنيد و همچنين  شنيدن يا خواندن مطالبي اين چنين نداريد و ترجيح مي دهيد
مبتال هستيد » تكنوازي « حرفهاي همكارانتان را هم ناديده مي گيريد، احتماالً به بيماري مديريتي 

!  

  طرز درمان

ي تخصصي  اگر فرصت كافي براي شركت در سمينارها و كنفرانسهايي كه به موضوعاتي غير از حيطه
ست كم اقدام به مطالعه ي اين كتابها و مطالب كنيد و از نداريد، د –كه بر آن تسلط داريد  –شما 

  .همه مهمتر سعي كنيد حرفهاي همكارانتان را بيشتر مورد توجه قرار دهيد
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  مدير دودل

تصميم گيري از اساسي ترين اركان مديريت است و بايد گفت كه تصميم درست است كه يك مدير 
گيري و يا تصميم گيري نابجا موفقترين مديران را در دودلي يا تاخير در تصميم . را موفق مي كند

  .معرض شكستي مهلك قرار مي دهد

  طرز تشخيص

در . براي تشخيص دقيق اين بيماري بايد ميان تصميمات اصلي و تصميات عادي تفكيك قائل شد
اگر . ي اول سه پرونده را كه به تصديق خودتان محتوي تصميمات عادي شماست، بررسي كنيد وهله

الحظه كرديد كه براي اخذ تصميمات عادي به همان اندازه ي تصميمات اساسي مكاتله و صرف م
وقت كرده ايد، مطمئن باشيد كه ميكروب بيماري مدتهاست كه در وجود مبارك مقام محترم 

  !رياست رخنه كرده است 

ريد كه منتج بعد از تجزيه و تحليل تصميمات غيراساسي خود،به بررسي سه پرونده كه اطمينان دا
اگر مالحظه كرديد كه حتي يكي از پرونده ها . به تصميات اساسي و دامنه دار شده است، بپردازيد

هم محتوي اقدامات و مطالبي نيست كه حاكي از بررسي عميق و دقيق جنبه هاي مختلف موضوع 
  .باشد بي درنگ درصدد معالجه ي خود برآييد

  درمانطرز 

اساسي، از اين  غيراساسي و يا تاخير بيش از حد در اخذ تصميماتاز لحاظ كش دادن تصميمات 
پس سعي كنيد قبل از اخذ تصميم، ابتدا شرايط و مقتضيات موضوع مورد تصميم را تجزيه و تحليل 

  .كنيد و به تناسب شرايط و مقتضيات تصميم بگيريد

شروحي متكي بر از لحاظ تصميمات اساسي، هميشه از همكاران خود بخواهيد كه گزارشهاي م
بررسي هاي دقيق موضوع مورد تصميم و محتوي نظريات موافق و مخالف باشد، براي شما تهيه 

همچنين از آنها بخواهيد گزارشي از مشكالت اساسي كه طي چند ماه آينده در حوزه ي . كنند
  .مسئوليت خود با آن مواجه خواهند شد، براي شما بفرستند
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  رئيس غافل

ي مي كنيم كه علي رغم تسلط ماشين و دستگاه هاي الكترونيك هنوز وقايع غير ما در عصري زندگ
هنوز مسير حوادث و تحوالت اجتماعي و اقتصادي . مترقبه و پيش بيني نشده  فراوان اتفاق مي افتد

  .و اداري تحت تاثير عواملي تعيين مي شوند كه جنبه ي غير منتظره دارند

و انتظاراتش به وقوع . معموالً توان خوبي براي پيش بيني ندارد در اينجا مدير غافل فردي است كه
  .نمي پيوندد

  طرز تشخيص

اگر حافظه ي خوبي داريد، نتايج جلسات و مذاكرات و تصميمات خود را در دو هفته ي گذشته مرور 
حد كنيد و ببينيد كه چه مقدار از اين نتايج بر اثر وقايع و تحوالت پيش بيني نشده پايين تر از 

با اين ترتيب مي توانيد به قدرت پيش بيني خود از يك تا بيست تمره دهيد، . انتظار شما بوده است
  !باشد، بايد فكري به حال اين وضعيت بكنيم  15اگر نمره ي شما كمتر از 

  طرز درمان

كار سعي كنيد كه از هم اكنون عوامل ناشناخته اي را كه مي تواند در تصميمات و برنامه ها و طرز 
ببينيد كه سازمانهايي كه با آنها سر و كار دداريد و همكاران و زير . شما موثر باشد را بشناسيد

دستان شما چه منافع و انگيزه ها و تمايالتي دارند كه ممكن است يك رشته عمل و عكس العمل 
توجه . بسنجيد خود را به جاي آنها بگذاريد و نتيجه ي اين تغيير و تبديل فرضي را. تازه ايجاد كند

كنيد كه آيا پيشرفت كارهاي شما به همان طرز خواهد بود كه قبالً و پيش از توجه به عكس العمل 
  ديگران بوده است ؟

  مدير جاهل

كمتر مديريت است كه بتواند به همه ي امور حوزه ي مديريت خود شخصاً و چنان كه بايد و شايد 
اين ناتواني يا نارسايي به خودي خود عيب . مايدرسيدگي كند و با هيچ گونه مشكلي برخورد نن

  .عيب و نقص وقتي شروه مي شود كه مدير نداند كه چنين ناتوانايي ها را دارد. نيست
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مدير كاردان نبايد هيچ گونه « مديران جاهل چه بسا فريب اين جمله ي مشهور را خورده اند كه 
ردان كسي است كه از نقاط ضعف خود با حقيقت آن است كه مدير كا» .نقطه ي ضعفي داشته باشد

  .خبر است و مي كوشد آنها را برطرف كند

  طرز تشخيص

يكي دو ساعت وقت صرف كنيد و حوزه ي مسئوليت و حيطه ي نظارت خود را به ترتيب زير تقسيم 
  :بندي كنيد 

  چه مقدار  از وظايف خود را به تنهايي و در كمال اطمينان مي توانيد انجام دهيد ؟ –الف 

چه مقدار از وظايف شما بايد با همفكري و همكاري ديگران و يا با تصويب قبلي مافوق انجام  –ب 
  گيرد ؟

  چه مقدار از وظايف شما تناسبي با تخصص و امكانات شما ندارد ؟ –پ 

» مديران جاهل « خود را به ترتيب فوق تفكيك كنيد، متاسفانه شما در صف اگر نتوانستيد وظايف 
  .قرار داريد

  طرز درمان

وظايف و مسئوليتهاي مختلف خود را طبقه كنيد و براي اجراي هر يك برنامه هاي مشروحي كه 
ها هر گاه براي اجراي يكي از برنامه . مشتمل بر جزييات مراحل اجرايي نيز باشد تنظيم نماييد

احتياج به كمك ديگران و يا مشورت و صالح انديشي داشتيد، ترديد نكنيد و از كساني كه مي 
  .توانند شما را راهنمايي كنند، كمك بخواهيد

  نرديك بين مدير

نرديك بيني در مديريت مانند نزديك بيني چشم درجات و انواع مختلف دارد ولي معموال مديراني 
بعضي از مديران اگر هرروز به . هستند ، دچار اين بيماري مي شوند » بصيرت مديريت « كه فاقد 

نفر اتاق ها و محل كار كارمندان خود سركشي نكنند ، خيالشان ناراحت است و يا در مواردي چند 
صرف نظر از روش هاي مختلف كسب اطالع . از زير دستان را به جاسوسي و خبرچيني مي گمارند 
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كه در كارمندان حس مسئوليت و وظيفه  اينها به جاي آن. ، اين مديران همگي نزديك بين اند 
ته الب. شناسي ايجاد كنند بيهوده تالش مي كنند با ايجاد رعب و سوءظن  اوضاع را مديريت كنند 

هاي  نظارت و بازرسي در مديريت الزم ايت ولي اگر تا حد سرك كشيدن تنزل پيدا كند و در فاصله
  .زماني كوتاه تكرار شود نشانه ضعف مديريت خواهد بود 

  طرز تشخيص

ركشي كرده ايد ؟ آيا در هفته گذشته يا ماه گذشته بارها بي جهت به امور مختلف كارمندان خود س
فاً به اتكاي اطالعات شفاهي درباره كارمندان خود تصميم گرفته ايد ؟ پاسخ به اين آيا چندين بار صر

  .سواالت درجه نزديك بيني شما را مشخص مي كند 

  درمانطرز 

تالش كنيد نظارت خود را از طريق ساز و كار هاي اداري اعمال كنيد و كمتر به اطالعات شفاهي 
براي ارزيابي مي . دهيد و از آن ها مسئوليت بخواهيد به كارمندان خود حق تصميم ب. متكي باشيد 

دقت كنيد كه حضور و مراقبت دائمي شما نبايد . توانيد از گزارش هاي پيشرفت كار استفاده كنيد 
دقت كنيد به خود شيريني كساني كه كارهاي كوچك را نيز طوري انجام . الزمه انجام كارها باشد 

د و يا خبر آن به گوش شما برسد ، ميدان ندهيد و بيشتر مي دهند كه چشمان شما آن را ببين
  .مراقب كارمندان بدون تظاهر باشيد 

  مدير علي االصولي

. اين مديران تصور مي كنند براي مديريت به مقادير زيادي خصايص ، اصول و معيارها نياز است 
يط خاصي كه آن اصل اعتبار آن چه به عنوان يك اصل مسلم پذيرفته شده به شرا: الول مي گويد 

بنابراين تنها كوهي از اصول و قواعد براي مديريت كافي . در ان به كار گرفته مي شود بستگي دارد 
  .نياز به به كارگيري صحيح در شرايط مناسب دارد . نيست 
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  طرز تشخيص

اگر در مواقع دشوار و در هنگام يافتن راه حل ها تمايل به پيدا كردن 
عمل كنيد تا بتواند توجيه كننده عمل ن آمبناي  اصلي داريد كه بر

  .يا عكس العمل شما باشد به احتمال قوي شما علي االصولي هستيد 

  طرز درمان

بايد با دقت و حوصله اعتقادات . بي پرده بايد گفت درمان بيماري علي االصولي قدري مشكل است 
پس از بررسي دقيق موارد زائد را حذف و و افكار خود را روي كاغذ بياوريد و آن ها را بسنجيد و 

  .اصول و ضوابط خود را اصالح كنيد 

  مدير مقرراتي

او در چارچوب تنگ مقررات اداري . مدير مقرراتي حالت شديدتر بيماري علي االصولي را دارد 
  .شده است  سمحبو

  طرز تشخيص

اگر در دستورات شما  .آخرين گزارش هايي كه براي شما امده است را مورد بررسي قرار دهيد 
موردي را ياقتيد كه قصد اصلي تنها رعايت مقررات معيني بوده است و يا اينكه در پاسخ به 

  .ها را به مقررات حواله كرده ايد ، بايد بگويم ميكروب بيماري در بدن شما وجود دارد  نآكارمندان 

  طرز درمان

ترين ان عدم توانايي در تصميم گيري و اظهار  شايع. اين بيماري مي تواند علل مختلف داشته باشد 
بنابراين پيشنهاد مي شود به جاي تكرار و ارجاع به مقررات قدرت تصميم گيري .  نظر منطقي است

  .خود را تقويت كنيد 
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  خيال مدير خوش

كاش اينطور نشده : كم و بيش همه مديران هنگامي كه كارشان گره خورده است ، با خود گفته اند 
ولي وقتي كه يك مدير به جاي جستجوي راه حلي براي مشكل خود ، اختيار را به دست خيال . بود 

مي سپارد ، اكنون بايد خيال پردازي او را يك نقطه ضعف مديريتي تلقي كرد و او را يك مدير 
  .خوشخيال دانست 

  طرز تشخيص

ناگهاني موقعيت هاي نامطلوب را اگر شما در مراحل دشوار خدمت اداري خود چند بار آرزوي تغيير 
  .كرده ايد ، يك مدير خوشخيال هستيد 

   درمانطرز 

بايد بدانيد كه موقعيت هاي ناگواري كه بر حسب تصادف براي شما ايجاد شده است بدون كوشش 
براي حل اين چنين مشكالتي بايد خيال پردازي و آرزو را كنار بگذاريد و در . شما از بين نمي روند 

  .اساسي براي مشكل را بيابيد  3واقعي به تجزيه و تحليل و بررسي موقعيت بپردازيد و راه حلفضاي 

  مدير ساعتي

با اينكه برنامه ريزي و تدوين جداول زماني از عناصر اساسي مديريت است ، اما بروز مشكالت اداري 
نيروي . ل شده است مغز انسان از دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه تشكي. تابع قوانين زماني نيست 

خودآگاهي را مي توان تابع زمان و مكان كرد اما محدود كردن فعاليت فكري به قسمت خودآگاه 
بارها اتفاق افتاده است راه حل مورد نياز را . مترادف است با باطل كردن نيروي عظيم ذهن بشري 

نتيجه همان فعاليت  اين. هنگامي كه به اداره مي رفته ايم يا هنگام دوش گرفتن يافته ايم 
  .ناخودآگاه ذهني است كه از جداول زماني پيروي نمي كند 

  

  

                                                            
3 ‐ Solution 
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  طرز تشخيص

را » هشت ساعت كار ، هشت ساعت تفريح ، هشت ساعت خواب « در صورتي كه برنامه كالسيك 
خيلي جدي گرفته ايد و در خارج از وقت اداري حاضر نيستيد حتي چند دقيقه به امور اداري 

  .الزم است روش خود را تغيير دهيد به اين دليل كه شما مديري ساعتي هستيد بپردازيد ، 

  درمانطرز 

اما به نيروي ناخودآگاه . كماكان به برنامه ريزي و زمان بندي ها ارزش دهيد و آنها را رعايت كنيد
وزانه ذهن خود نيز امكان فعاليت بدهيد و به خاطر داشته باشيد اگر بتوانيد قبل از خواب مسائل ر

قدري . خود را طبقه بندي كنيد ،احتماالً حين خواب نيروي ناخودآگاه شما به كمكتان خواهد آمد
اين خط كشي محكم بين زمانهاي كار، استراحت و خواب را به فواصل طيف گونه ي غير پيوسته 

  .نزديك كنيد

  مدير دوپهلو

ابهام ، موجب كاهلي و تن پروري مديران دوپهلو عموماً تصور مي كنند كه دستورات صريح و بدون 
آنچه اين مديران نديده مي گيرند اين است كه كارمندان يك رئيس اين چنيني . كارمندان مي شود 

تيجه كسي جواب سرراست به كسي ، به تدريج صفت رك و راست بودن را كنار مي گذارند در ن
  .دهد و خود مدير نخستين قرباني اين دوپهلو بازي است  نمي

  تشخيصطرز 

آيا هميشه منظور خود را در لفافه بيان مي كنيد ؟ آيا در جلساتي كه با همكارانتان تشكيل مي 
دهيد همه مشكالت را مطرح مي كنيد و ايا انچه براي بحث مي گذاريد واقعا مسئله مورد نظر 

ه داريد ، شماست ؟ آيا وقتي كار گره خورده اي به شما محول مي شود و شيوه باز كردن گره را آماد
مدتي اين دست و آن دست مي كنيد ؟ اگر پاسخ شما به اين قبيل پرسش ها مثبت است ، لطفا 

  .را مطالعه كنيد  درمانطرز 
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  درمانطرز 

براي عالج اين بيماري الزم است با زيردستان خود صادق و روراست باشيد و بهتر است قبل از صدور 
جلسه ، مقاصد اصلي خود را روي كاغذ بياوريد و مطمئن هر تصميم و دستور اداري يا تشكيل هر 

  .شويد همه آن هارا با همكارانتان د رميان مي گذاريد 

  مدير يكطرفه

مديران يكطرفه مديراني هستند كه عادت كرده اند هميشه از همكاران خود توقع حمايت و وفاداري 
وآنان نيز به موقع در مقام دفاع ار  داشته باشند ، بدون اينكه اين وفاداري و حمايت متقابل باشد

  .كارمندان خود برايند

 طرز تشخيص

از خود بپرسيد تا به حال چند بار خود را سپر بال كرده و از كارمندان خود در برابر اتهامات دفاع 
كرده ايد ؟ جند بار مسئوليت اشتباهات زيردستانتان را به عهده خود گرفته و عواقب آن را هم 

د ؟ اگر دراين آمارگيري رقم قابل مالحظه اي به دست نياورده ايد ، شما به بيماري متقبل شده اي
  .يكطرفه بودن دچار هستيد 

  درمانطرز 

نخستين شرط الزم براي فرماندهي : اين كالم سيمون بوليوار را به ياد بسپاريد و به آن عمل كنيد 
رط الزم ، وفاداري نسبت به زيردستان آن است كه فرمانده در كار خود تبحر داشته باشد و دومين ش

  .است 

  مير منزوي

اين مديران ، مسئوليت خود را بد تعبير مي كنند و تصور مي كنند مدير در تصميم گيري خود 
آن ها تصور مي كنند نشست و برخاست با . تنهاست و به ناچار بايد در انزواي كامل به سر ببرد 

دار آن ها كاسته شود در حالي كه گاهگاهي صحبت كردن همكاران اداري موجب مي شود كه از اقت
  .با زيردستان ، موجب باال رفتن كارآيي سازمان مي شود 
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  طرز تشخيص

آخرين باري كه در وقت اداري چند دقيقه به طور خودماني با زيردستان خود صحبت كرده ايد ، 
باشد ، نشانه » هفته پيش « يا » همين ديروز « چند روز پيش بوده است ؟ اگر جواب شما غير از 

  .شروع انزوا و ابتال به بيماري است 

  درمانطرز 

. اگر بتوانيد ديگران را با خود برابر بدانيد ، گفتگو هاي صميمانه حتي با دربان دشوار نخواهد بود 
اگر توانايي اين نوع برخورد هاي غير رسمي را پيدا كنيد ، هم لذت خواهيد برد و هم موقعيت اداري 

  .بهتري پيدا خواهيد كرد 

  مدير تشريفاتي

ولي » درهاي اتاق من هميشه به روي شما باز است « برخي از مديران به كارمندان خود مي گويند 
رايج ترين وسيله بري بستن درهاي . ترتيبات خاصي براي رسيدن به اين درهاي باز مقرر مي كنند 

مراجعين مي گويند كه بايد وقت قبلي داشته  باز ، منشي ها و مستخدمان هستند كه معموالً به
اگر شما از اين سياست پيروي مي كنيد و كارمندان به . باشند يا اينكه رييس اآلن در جلسه هستند 

ندرت سراغ شما مي آيند ، بدانيد كه قطعا مانعي وجود دارد و كسي جز شما قادر به برداشتن آن 
  .نيست 

  طرز تشخيص

نفر از كارمنداني كه مستقيماً و به طور مستمر با شما تماس ندارند ، براي در طي هفته گذشته چند 
مطرح كردن يك پيشنهاد يا شكايت به دفتر شما آمده اند ؟ اگر تعداد اين افراد بيش از يك نفر يا 

ولي اگر هيچكس سراغ شما نيامده است ، بدانيد شما . حتي يك نفر باشد ، جاي نگراني نيست 
  .ي هستيد مديري تشريفات

  درمانطرز 

اگر كار شما ايجاب مي كند كه ساعات معيني در روز به كسي وقت مالقات ندهيد ، مواقعي را كه 
به . مي توانيد بدون تعيين وقت قبلي كارمندانتان را بپذيريد به منشي خود و كارمندان اطالع دهيد 
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مان باالخره گريبان گير شما ياد داشته باشيد درهاي بسته چيزي را حل نمي كند و مشكالت ساز
  .خواهند شد 

  مدير دربسته

مدير دربسته ، تمام معايب مدير تشريفاتي را دارد با اين تفاوت كه مدير تشريفاتي واقعا دلش مي 
خواهد در اتاق او رو به همه باز باشد و تشريفات مانع مي شود ولي مدير دربسته نه تنها چنين 

» اوقات مقام رياست گرانبهاتر از آن است كه با كارمندان تلف شود « تمايلي ندارد بلكه معتقد است 
ترديد نداشته باشيد چنين مديري نه فقط محبوب نيست ، بلكه منفور و چه بسا ناموفق نيز هست . 
  طرز تشخيص.

تاكنون چند بار زيردستان شما بدون آنكه احضار شده باشند ، به مالقات شما آمده اند ؟ اگد تعداد 
ديدار ها در مقايسه با دفعات احضار كم تر از نسبت يك به ده باشد ، شما يك مدير دربسته  اين

  .هستيد 

  درمانطرز 

مواردي كه در مورد مدير تشريفاتي گفته شد ، اينجا هم صدق مي كند و اين را هم بايد اضافه كرد 
كار بدون تماس نزديك با كه يك مدير خوب بايد واقعا بداند كه در دستگاه او چه خبر است و اين 

  .كارمندان مشكل است 

  مدير مستجرب

مدير مستجرب مديري است كه به علت اعتقاد بيش از حد به تجربيات خود نيروي خالقيت فكري و 
چنين مديراني هنگامي كه يكي از كارمندان كم سابقه پيشنهادي . نوآوري را از دست داده است 

  .شما كه تجربه نداريد ، تجربه بزرگترين سرمايه است : گويند براي بهتر شدن كارها مي دهد ، مي 

  طرز تشخيص

سه عدد از اخرين تصميمات اساسي خود را مرور كنيد و ببينيد كه در اتخاذ اين تصميمات ،  
در اين بررسي همواره اين نكته را درنظر داشته . تجربيات گذشته شما تا چه حد موثر بوده است 

در . وزي ممكن است شبيه مسائل گذشته باشند اما هرگز يكسان نيستند باشيد كه مسائل امر
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صورتي كه نتوانستيد تفاوت هاي مشكل امروزي با مشكل ديروزي پيدا كنيد و درنتيجه براي هر دو 
  .يك راه حل واحد به نظرتان رسيد ، شما مديري مستجرب هستيد 

  درمانطرز 

دا تفاوت آن را با مشكالت گذشته معلوم كنيد و بعدا به محض روبرو شدن با يك مشكل اداري ، ابت
  .راه حلي را كه در بر گيرنده اين تفاوت باشد ، به كار ببريد 

  مدير حيثيت باز

. اين مديران ، حيثيت و شئون اداري را طوري تعريف مي كنند كه متناسب با وضع خودشان باشد 
لي هستند براي تامين مصالح شخصي كه هيچ درواقع حيثيت و شئون اداري براي اين مديران ، وسائ

  .گونه ارتباط واقعي با مصالح سازمان ندارند 

  طرز تشخيص

با بررسي شرافتمندانه تصميمات اساسي كه در مواقع بحراني زندگي اداري خود گرفته ايد ، مي 
را به توانيد ميزان گسترش و عمق اين بيماري را در خود تشخيص دهيد و ببينيد تا چه حد اصول 

اگر از سه مورد خالف رويه ، در دو مورد . خاطر منافع شخصي و روابط خصوصي زير پا گذاشته ايد 
آن فشار بيش از آن بوده است كه امكان انتخاب داشته باشيد ، شما هنوز مديري شرافتمند هستيد 

  .در غير اينصورت ، متاسفانه شما حيثيت باز هستيد 

  درمانطرز 

ه ملعبه كردن و به بازي گرفتن فضيلت ها جزء طبيعت بشري است و درست به الزم است بدانيد ك
همين دليل شما مي توانيد با اندكي به خود آمدن و آگاهي و همت و شهامت اخالقي مي توانيد هر 

  .وقت كه اراده كنيد ، ورق را برگردانيد 
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 هاي مدير بر همكاران زخم -3

  :كنيم بيماري كلي را معرفي مي 18 در اينجا

  زورگومدير چي مدير انحصار
  بزرگنمامدير  كار طلبمدير 
  بددهنمدير خاصيت بيمدير 
  سرمستمدير  قلدرمدير 
  وحشتناكمدير  رفتار كجمدير 
  گير زهرچشممدير  بخيلمدير 
  مكانيكمدير  محرمانهمدير 
  بازيگرمدير  ماشينيمدير

  دستورالعمليمدير 
   يادداشتيمدير 

  

  مدير انحصارچي

مدير انحصارچي ، مديري است كه زحمات كارمندان خود را به حساب خود مي گذارد ، درست 
  .مانند استادي كه نتيجه تحقيقات و پژوهش هاي دانشجويان را به نام خود چاپ مي كند 

  طرز تشخيص

ماه گذشته در سازمان شما ضمن بررسي اقدامات موفقيت آميزي كه در طي چند هفته يا چند 
انجام گرفته است ، به باد آوريد در چند مورد نقش موثر همكاران و كارمندان خود را در اين اقدامات 
به مقامات باالتر گزارش كرده ايد ؟ چند بار اتفاق افتاده است كه عليرغم سهم به سزايي كه در 

سهم كار خود را نديده گرفته ايد ؟ اگر پيشرفت برنامه هاي خاصي داشته ايد ، در گزارش پيشرفت 
  .تا به حال چنين اقداماتي نكرده ايد ، بدانيد شما يك مدير انحصارچي هستيد 
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  طرز درمان

اين بار هنگام پرداخت پاداش كاركنان و زيردستان، فارغ از آن كه آيا مديران باالدستي شما يا 
سعي كنيد با زيردستان و شوند يا نه،  هيئت مديره، متوجه نقش بي بديل شما در پيشرفتها مي

اين اطمينان را به خود بدهيد كه مديران باالدستي، اگر همين ماه متوجه . كارمندان روبرو شويد
 .تاثير شما در موفقيت كاركنان نشوند حتماً ماه بعد اين اتفاق خواهد افتاد

  مدير طلبكار

كار مي داند و معتقد است كه كارمندان نبايد اين مدير ، هميشه خود را در برابر كارمندان خود طلب
به خاطر انجام دادن وظيفه خود مستحق تقدير باشند زيرا كه كارمند حقوق مي گيرد كه براي 
سازمان كار كند و اگر آن را خوب انجام دهد ، در واقع وظيفه خود را انجام داده و توقع ديگري جز 

  .ناقص انجام گيرد ، كارمند بايد جريمه شود  دريافت حقوق نبايد داشته باشد اما اگر كار

  طرز تشخيص

طرز رفتار خود را در قبال كارمندانتان از لحاظ تشويق و توبيخ ، اظهار رضايت و عدم رضايت ، 
قدرداني و انتقاد بسنجيد و از خود بپرسيد در چند مورد انتقاد شما از طرز كار همكارانتان غير 

انقدر كه از كارمندانتان انتقاد مي كنيد ، آن ها را تشويق نيز مي ضروري بوده است ؟ آيا شما هم
  كنيد ؟

  درمانطرز 

هميشه قبل از انتقاد و توبيخ ، اندكي فكر كنيد كه آيا ابراز عدم رضايت شما واقعا ضروري است و آيا 
خود اين امر نتيجه اي مثبت خواهد داشت ؟ به همين ترتيب خود را چنان تربيت كنيد كه در جاي 

  .قدرداني و تشويق را نيز مغتنم شماريد 

  مدير بي خاصيت

بعضي از مديران از ديدگاه كارمندان خود بي خاصيت هستند به اين دليل كه همه خط ها را 
مستقيم مي بينند و انعطاف پذيري در قاموس آن ها معنايي ندارد و حاضر نيستند براي حل 
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جزو « دم بردارند به اين دليل كه چنين اقدامي مشكالت غير اداري كارمندان خود حتي يك ق
  .او نيست » وظايف اداري و قانوني 

  طرز تشخيص

تاكنون چند بار در مقام مديريت وقت خود را صرف رسيدگي به مسائل زندگي داخلي كارمندان 
نزد خود كرده ايد ؟ آيا اصوال به كارمندان خود دل و جرئت آن را داده ايد كه اين قبيل مسائل را 

شما مطرح كنند ؟ و در اين صورت آيا آن ها را راهنمايي و ارشاد كرده ايد و قدمي هم براي آن ها 
برداشته ايد ؟ در صورتي كه پاسخ شما به اين قبيل پرسش ها اكثرا منفي است ، شما مديري بي 

  .خاصيت هستيد 

  درمانطرز 

را بپذيريد كه رابطه رئيس و مرئوس سعي كنيد از اين پس روش خود را تغيير دهيد و اين حقيقت 
قبل از هر چيز يك رابطه انساني است كه مانند همه روابط انساني نمي تاند يكسره تهي از عواطف 

پس سعي كنيد روابط سرپرست و كارمند را در چارچوب روابط اداري و وظايف اداري . انساني باشد 
  .محدود نكنيد 

  مدير قلدر

ماري شده است ، مقام اداري خود را جايگزين صالحيت خود در امر مديري كه مبتال به اين بي
اين . رهبري و مديريت مي كند و اصوال نيازي نم بيند فنون رهبري و مديريت را به كار گيرد 

مديران به محض اين كه با عدم اطاعت يا اعتراض زيردستان روبرو شوند ، آنان را محاكمه و اخراج 
  .مي كنند 

  طرز تشخيص

د ببينيد در انجام امور تا چه حد به جاي اعمال رهبري و جلب همكاري زيردستان بر اعمال باي
اين اصل را هم به ياد داشته باشيد كه موفقترين رهبران و مديران كساني . قدرت تكيه مي كنيد 

هستند كه از اختيارات قانوني خود كمتر استفاده مي كنند و بيشتر سعي مي كنند كه حس احترام 
  .يردستان را نسبت به خود برانگيزند ز
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  درمانطرز 

سعي كنيد كه استفاده از اختيارات قانوني خود را در جهت پيش بردن وظايف اداري روزانه به 
حداقل برسانيد و بيشتر از توانايي خود در امر هدايت و ارشاد و متقاعد ساختن همكاران خود 

  .استفاده كنيد 

  مدير كج رفتار

او كارمندان خود را به منظور . از هر كاري كه مي كند نتيجه بر عكس مي گيرد  مدير كج رفتار
اصالح و افزايش ميزان كارآيي ، مورد مالمت قرار مي دهد ولي اين اقدام نتيجه مطلوب به بار نمي 

  .آورد و در حقيقت نتيجه به جاي اينكه مثبت باشد ، منفي است 

  طرز تشخيص

،ببينيد كدام يك از اين اقدامات به نفع سازمان شما خود را بررسي كنيدات توبيخ آميز آخرين اقدام
يا كارمندان يا ساير مديران تمام شده است؟ در صورتي كه تعداد قداماتي كه به نفع سازمان بوده 

  .رفتاري در مديريت مبتال هستيد است، يقين بدانيد كه شما به بيماري كج

  طرز درمان

را كه در باال براي تشخيص توصيه شد، قبالً و پيش از اقدام به توبيخ، به براي درمان مي توان روشي 
از خود بپرسيد كه اقدام توبيخ آميزي كه در پيش داريد به نفع چه كسي تمام خواهد شد؟ . كار برد

توجه داشته باشيد كه چه بسا قبل از اقدام شما، كارمند يا كارمندان خطاكار يا سهل انگار ممكن 
خبط و خطاي خود شده باشند و خودشان را مالمت كرده باشند، و در بيشتر موارد  است متوجه

  .شود همين آگاهي و ناراحتي وجداني موجب پيشگيري از تكرار اشتباه و سهل انگاري مي

فراموش نكنيد كه هدف از توبيخ، تحقير و ضربه زدن به كارمند نيست، بلكه ما توبيخ مي كنيم تا از 
  .ات مجدد جلوگيري كنيمرخ دادن اشتباه

  مدير محرمانه
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وقتي كه مديران شما طرز كار شما را ارزيابي مي كردند، بدون آن كه نتيجه ي ارزيابي را با شما در 
ميان بگذارند، چه حالي به شما دست مي داد؟ بله بايد از ارزيابي هاي مشكوك و محرمانه و ايجاد 

  !يك فضاي مملو از عدم اطمينان اجتناب كنيم 

  طرز تشخيص

در صورتي كه بنابرا مقررات شركت خود نشان دادن گزارش ارزيابي كار به كارمند ذينفع ممنوع 
و گفتار و برخودتان با كارمندان نتيجه ي ارزيابي را نشان نمي دهد، شما يك مدير محرمانه  باشد

  .هستيد

  طرز درمان

بار پس از آن كه پيش نويس گزارش اين ! ي شما آسان است و به كار بردنش مشكل  پيچيدن نسخه
ارزيابي كار يكي از كارمندانتان تهيه شد، و قبل از آن كه گزارش نهايي تنظيم شود، آن را با آرامش 

  .و صميميت با كارمند ذيربط در ميان بگذاريد

  مدير ماشيني

او . مي زندي تقسيم كار در ميان كارمندان به زيردستان آسيب  اين بيماري مديريتي از طريق نحوه
مسئوليتهاي را چنان تفويض مي كند كه يكي از كارمندان مسئوليتش بسيار بيشتر از ديگران است 
و از اين طريق در ميان كاركنان مشكالتي را ايجاد مي كند و در سازمان ايجاد تشنج و اختالف مي 

  .از نظر او تنها پيشبرد كارها اهميت دارد و ساير مسائل ديده نمي شود. كند

  طرز تشخيص

اگر مادامي كه كار پيش مي رويد، هيچ اهميتي نمي دهيد كه چه كسي يا كساني براي پيشبرد آن 
  .تالش مي كنند، جناب عالي به بيماري مديريتي ماشيني بودن مبتال هستيد

  طرز درمان

بررسي قرار ايد را مجدداً مورد  براي درمان، الزم است تمام مسئوليتهايي كه تا امروز تفويض كرده
  .دهيد و اگر نقصي در آن ديديد، آن را مورد اصالح قرار دهيد
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  مدير دستورالعملي

مديران دستورالعملي ، مديراني هستند كه خود را داناتر و كاردان تر از زير دستان خود مي دانند و 
ا نيز اين حق ر براي خود قائل هستند كه حين ارجاع كار به زيردستان ، طرز انجام دادن آن ر

  . در حقيقت كم و بيش همه مديران در گروه روساي دستورالعملي قرار مي گيرند . متذكر شوند 

 طرز تشخيص

اگر عادت داريد كه توضيح نحوه انجام دادن هر كار را پشتوانه اجراي آن كار بكنيد، شما مبتال به 
  !اين بيماري هستيد 

  طرز درمان

زيردستان خود يادآوري نكنيد كه كار مورد نظر شما را  چگونه بايد از امروز سعي كنيد كه دائماً به 
اگر كارمند شما به عقيده شما كاردان است، دست او را باز بگذاريد و به او فرصت دهيد . انجام دهند

  .اي نو ابداع نمايد كه در صورت اقتضا روشهاي معمول يا مورد نظر را با يكديگر تلفيق كند و شيوه

  تيمدير يادداش

  :اند  مديران يادداشتي دو دسته

ها  مديراني كه به جاي دستورات شفاهي، دستورات خود را يادداشت وار و در نامه ها و گزارش-1
  .بيان مي كنند

  .مديراني كه اصرار دارند كه عدم موافقت خود را به صورت مكتوب ابراز كنند-2

  طرز تشخيص

به . ون تبادل نظر با كارمندان مسئول اجرا شده استچه مقدار از دستورهاي كتبي يا شفاهي شما بد
مورد با يك ابالغ كتبي يا شفاهي خشك و قاطع اجرا شده  5مورد بيشتر از  10طور مثال اگر از 

آخرين گزارشها و پيشنهادات كتبي . است، شما از گروه مديران يادداشتي نوع اول هستيد
ئه دهندگان پيشنهاد را به نزد خود خواسته ايد و با دقت كارمندانتان را به ياد آوريد در چند مورد ارا
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و حوصله علل مخالفت خود را تشريح كرده ايد؟ اگر اين اتفاق تا به حال رخ نداده است، شما مديري 
  .يادداشتي هستيد

  طرز درمان

به ضمن صدور دستور و ارجاع يك امر كارمند مربوط را كتباً يا شفاهاً دعوت به مذاكره كنيد، سپس 
همچنين بايد وقت كافي پيدا كنيد و . كارمند خود اطمينان دهيد كه مايل هستيد نظر او را بدانيد

 .پيشنهاد دهندگان را براي تشريح علل مخالفت خود به اتاقتان دعوت كنيد

  مدير زورگو

يص يا اين نوع مديران ، غالبا از عقده هاي رواني در عذابند و تحمل آن را ندارند كه سليقه يا تشخ
اراده ايشان به مانع برخورد كند و از ميان برداشتن اين موانع جز از طريق زير پا گذاشتن قوانين و 

ايم كه كارمندان  به همين دليل است كه بار ها شنيده. پايمال كردن حقوق افراد امكان پذير نيست 
  .بركنار شده اند  برجسته به واسطه مخالفت اصولي با نظريات غير اصولي روساي خود ، از كار

  طرز تشخيص

با اندكي انصاف مي توانيد قضاوت كنيد كه كدام يك از تصميمات شما كه دقيقاً منطبق با قوانين 
الزم به تاكيد است اگر شما . نبوده است ، به واسطه مصلحت و موقعيت شخصي خودتان بوده است 

، بهتر است  ها از قانون شده است در زمره مديراني هستيد كه انگيزه هاي مالي موجب انحراف آن
  .پرونده هاي ديوان كيفر را مطالعه فرماييد 

  طرز درمان

اين بيماري تا حدي صعب العالج است و كنار زدن منافع و تمايالت شخصي و راه باز كردن براي 
راي با اين حال شما اگر بتوانيد اين حقيقت را كه قانون ب. قانون و حقوق ديگران كار آساني نيست 

آن وضع مي شود كه سليقه شخصي و اراده فردي در تشخيص حقانيت افراد دخالت نكند ، معالجه 
  .شما كار دشواري نخواهد بود 
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  مدير بزرگنما

يك مدير بزگنما ، چنين مي پندارد كه قامت كوتاه و جثه ضعيف تقص است و رفتار تحقيرآميز آنان 
ايه و عنصر اوليه مديريت و رهبري ، تحكم و درشتي زاييده چنين پنداري است و تصور مي كند  م

همين نوع مديران هستند كه ترجيح مي دهند در دفتر كار خود و در پناه ميز عظيم رياست . است 
كل با كارمندان خود روبرو شوند و دائماً اختيارات قانوني و قدرت اداري خود را به رخ اين و آن مي 

  .كشند 

  طرز تشخيص

. و صميمي ترين دوست همكار خود بخواهيد برخورد شما با كارمندان را تشريح كند  از نزديك ترين
اگر پاسخ او اين بود كه رفتار شما ناشي از عقده حقارت يا بزرگنمايي است ، متاسفانه شما مديري 

  .بزرگنما هستيد 

  طرز درمان

ديگر هيچ عيب نيست و سعي كنيد اين حقيقت را بپذيريد كه كوتاهي قد يا نارسايي هاي جسماني 
  .حقارت جسم رابطه اي با حقارت شخصيت ندارد 

  مدير بخيل

مدير بخيل ، توجهي به پيشرفت و اعتالي كارمندان خود ندارد و گاه حتي مانع پيشرفت آن ها نيز 
  .مي شود و در امر پيشرفت زير دستان كارشكني مي نمايد و به آن ها لطمه مي زند 

  طرز تشخيص

برنامه آموزشي خاصي براي ارتقاي سطح معلومات كارمندان خود داريد ؟ آيا ضمن امور  آيا هيچگونه
جاري درباره مواردي كه ميزان پيشرفت كار ها رضايت بخش نبوده است با زير دستان تبادل نظر 
مي كنيد ؟ ايا وقتي يكي از زير دستان شما مي تواند در سازمان ديگري به مقام باالتري نائل شود با 
انتقال او موافقت مي كنيد ؟ اگر جواب شما به پرسش ها فوق منفي است ، شما مبتال به اين 

  .بيماري هستيد 
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  طرز درمان

سعي كنيد هنگام مطرح شدن امكانات و يا فرصت هايي براي 
كارمندان خود با واقع بيني و حسن نيت ، مصلحت كارمند و 

د و براي اعتالي مصلحت سازمان را در كفه ترازو قضاوت قرار دهي
  .كارمندان خود حق تقدم قائل شويد 

  مدير بددهن

كار مي برد و با چنين  مدير بددهن ، پرخاشگويي و فحاشي را به منزله پشتوانه و اهرم مديريت به
  .تدبيري همكاران خود را بي آبرو و سازمان خود را بي اعتبار و شخص خود را بي حيثيت مي سازد 

  طرز تشخيص

لمات ركيك و مستهجن را حين انجام دادن وظايف اداري به كار مي بريد ، با اندكي اگر شما ك
  .صداقت مي توانيد ميزان ابتالي خود را تشخيص دهيد 

  طرز درمان

. اگر شما دچار اين بيماري هستيد كاري جز كنار گذاشتن پرخاشگويي و بددهني نبايد انجام دهيد 
  .اخشنودي خود را عمالً و صريحاً نشان دهيد هرگاه كارمندان شما مقصر هستند ، ن

  مدير سرمست

او تصور مي كند كه هر عملي براي . مدير سرمست ، مديري است كه از قدرت سرمست شده است 
او مجاز است و ظرفيت قدرت را ندارد و نمي تواند از اعتبارات مديريت و فرماندهي به نحو درست و 

  .منطقي و سازنده استفاده كند 

  تشخيص طرز

با برسسي صادقانه اعمال و اقدامات اداري خود ، سعي كنيد نوع سوءاستفاده از قدرت خود را تعيين 
بيماري شما ممكن است استفاده بي مورد از قدرت اداري باشد و مثال در مواقعي كه مصالح . كنيد 
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ن  ممكن است در هم چني. اداري در ميان نيست ، بي جهت متوسل به اختيارات قانوني خود گرديد 
  .پيشبرد وظايف اداري خود بيش از حد الزم اختيارات خود را به رخ اين و آن بكشيد 

  طرز درمان

مستي قدرت مانند هر مستي ديگري اعتياد مي آورد و ترك اين عادت امري بسيار ناراحت كننده و 
قتدار براي شما جاذبه عذاب آور است اما مطمئن باشيد همين كه آن را ترك كرديد و آزاد شديد ، ا

  .خود را از دست مي دهد 

  مدير وحشتناك

. روش مديريت مدير وحشتناك به طور خالصه عبارت است از ترساندن كارمندان از مقام رياست 
اين نوع مدير وظيفه نظارت و سرپرستي خود را با ايجاد رعب و وحشت انجام مي دهد و تصور مي 

  .مه كارها متوقف مي گردد كند اگر خودش در اداره نباشد ، ه

  

  طرز تشخيص

با بررسي اعمال گذشه خود ، ببينيد كه نحوه اعمال نظارت شما تا چه حد به حضور علني يا غير 
اگر نظارت شما جنبه مستمر دارد و در هر نوبت كه يك وظيفه . علني شخص شما بستگي دارد 

ستقيم اعالم حضور مي فرماييد ، شما معين تكرار مي شود جناب عالي هم به طور مستقيم يا غير م
  .مديري وحشتناك هستيد 

  طرز درمان

براي رهايي يافتن از اين بيماري خود را عادت دهيد كه هنگام اعمال نظارت و سرپرستي مستقيم 
اگر در اين كار توفيق يافتيد قادر . نوع عكس العمل زير دستان خود را درك و تجزيه و تحليل كنيد 

در اعمال سرپرستي روش هايي را اتخاذ كنيد كه به وجود شخص و حضور دائمي  خواهيد بود كه
  .ها را تضمين نمايد  شما متكي نباشد و پيشرفت كار
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  گير چشم مدير زهر

اين نوع مديران به محض اين كه مشكلي پيش مي آيد و يك جاي كار خراب مي شود ، درنگ نمي 
به خيال خود از ) كه غالباً بيگناه نيز هست ( كارمندان  المصالحه قرار دادن يكي از كنند و با وجه

  .گردانند  مي گيرند و اوضاع را به وضع دلخواه بر چشم مي ديگران زهر

  طرز تشخيص

گيرد آيا كارمندان مقصر  ها به طور ناقص انجام مي مواقعي كه به علت سهل انگاري يا خطا بعضي كار
نكه يك نفر را به عنوان مقصر اصلي در مقابل همكاران را در رفع نقص راهنمايي مي كنيد يا اي

، شما يك  معرفي مي كنيد ؟ اگر پاسخ شما به بخش اول سوال منفي و به بخش دوم مثبت باشد
  .گير هستيد  چشم مدير زهر

  طرز درمان

ها منت. گرفتن ، كسي را قرباني نكنيد  چشم از همين امروز روش خود را تغيير دهيد و ديگر براي زهر
براي آن كه همكاران شما متوجه شوند كه شما واقعا تغيير كرده ايد الزم است عالوه بر ترك عادت ، 

سعي كنيد راه و روش هاي . روش هاي تازه اي براي جلوگيري از تكرار اشتباه نيز به كار ببريد 
تر را  ر و كاملت درست را با آنان در ميان بگذاريد و با همفكري و مشاركت خودتان شيوه هاي درست

  .انتخاب كنيد 

  مدير مكانيك

براي آنان كار . مديران مكانيك انجام وظايف اداري را با كار مكانيكي و ماشيني مشتبه مي كنند 
حال اگر . اداري عبارت است از خواندن ، نوشتن ، تايپ كردن ، حساب كردن و مانند اين ها 

فكر فرو رود و يا اينكه قدم بزند ، در نظر اين  كارمندي هنگام مطالعه يك پرونده چند دقيقه در
  .كار است  مديران چنين كارمندي مشغول انجام وظيفه نيست و محتمالً بي

  طرز تشخيص

حركت نشسته است و فكر مي كند ، ناراحت  آيا وقتي كه مي بينيد يكي از كارمندان شما بي
در فكر فرو رفتن و يا از پنجره به بيرون حركت نشستن و  شويد ؟ آيا كارمندان خود را به علت بي مي
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نگاه كردن توبيخ مي كنيد ؟ اگر پاسخ شما به اين قبيل سواالت مثبت است ، به بيماري مكانيكي 
  .بودن مبتال هستيد 

  طرز درمان

به كارمندان خود نشان دهيد كه مي دانيد كه انجام وظايف آنان مستلزم مقدار زيادي فكر كردن و 
از سرزنش كردن كارمنداني كه گاهي مي نشينند و . ه و تحليل هاي ذهني استسنجيدن و تجزي

  .فكر مي كنند ، يا به نحوي خستگي در مي كنند خودداري كنيد 

  مدير بازيگر

مدير بازيگر تصور مي كند كه بر انگيختن كارمندان از طريق رفتار ظاهرا صميمانه و باطنا شيطاني 
از تظاهر به : اين روش و رفتار انواع گوناگون دارد . شود  ان ميموجب پيشرفت كار و اعتالي سازم

  .تعريف و تمجيد تا تظاهر به عصبانيت و نارضايتي 

  طرز تشخيص

بيد خودتان قضاوت كنيد كه . تشخيص اين بيماري به كمك فرمول هاي آماده امكان پذير نيست 
  .ه و خالي از اغراض بازيگري بوده است رفتار شما با زيردستانتان در موارد مختلف تا چه حد صميمان

  طرز درمان

اي را با همكاران خود در ميان بگذاريد آن را صريحاً بيان كنيد و  هر بار كه مي خواهيد فكر تازه
اگر از همكاران خود توقع صداقت و صراحت و صميميت داريد ، . عقيده صريح آن ها را بخواهيد 

  .صريح باشيد شما هم بايد نسبت به آن ها صديق و 
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 زخمهاي مدير بر سازمان - 4

  :كنيم بيماري كلي را معرفي مي 16در اينجا 

  پرور تملقمدير  باف مدير منفي
  آهنيمدير خوار نتيجهمدير 
  باز معاونمدير  بند سرهممدير 
  ساز عروسكمدير االلويت دائممدير 
  ستيز پيشنهادمدير المسائل حاللمدير 
  فرافكنمدير  معلولمدير 
  چي مصالحهمدير 
  طلب وحدت مدير

  حاضرالتصميممدير 
    بين ذرهمدير 

  

  مدير منفي باف

در دستگاه فكري يك مدير منفي باف عناصر و عوامل مثبت آنقدر ناياب است كه حتي 
كس  چيز و همه كند با روش منطقي حقانيت مخالفت خود را اثبات كندو به همه سعي نمي

كه در يك نفر نقطه ضعف كوچكي  اين گونه مديران به محض اين. دهد پاسخ منفي مي 
  .پيدا كنند ، همه نقاط قوت و شايستگي شخص را زير سوال مي برند 

  طرز تشخيص

اي را بررسي مي كنيد بيشتر به دنبال نقاط ضعف و مشكالت  آيا وقتي كه طرح يا فكر تازه
ت كم مي گيريد ؟ آيا وقتي كه اجراي طرح مي گرديد و جنبه هاي مثبت آن را دس

موضوعي مورد مخالفت شما قرار مي گيرد ، داليل منطقي عدم موافقت خود را تشريح نمي 
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باف بودن  كنيد ؟ پاسخ منفي به اين قبيل سواالت نشان مي دهد كه شما از بيماري منفي
  .رنج مي بريد 

  طرز درمان

همانقدر اهميت قائل شويد كه  خود را عادت دهيد كه براي عوامل مثبت و نقاط قدرت
ابراز عدم . تر بوده است  براي عوامل منفي و نقاط ضعف كه تاكنون براي شما  محسوس

موافقت وقتي به صورت غريزي باشد و متكي به منطق نباشد ، انتقاد سازنده نيست و در 
م واقع مخرب است پس سعي كنيد در امور با ديگران همفكري كنيد و قبل از ابراز عد

  .موافقت ، داليل منطقي پيدا كنيد 

  خوار مدير نتيجه

اين نوع مديران صرفاً به حاصل جمع و نتيجه كار اهميت مي دهند و به روش هايي كه 
براي آن ها اين مسئله اساساً مطرح . براي رسيدن به نتيجه مورد نياز است ، اعتنايي ندارند 

تور هاي آن هارا انجام مي دهند و تنها نيست كه زير دستانشان چگونه و به چه ترتيب دس
  .چيزي كه آن ها مي خواهند نتيجه مثبت از كار است 

  طرز تشخيص

اگر شما تنها به نتيجه كار عالقه مند هستيد و توجي به نحوه انجام گرفتن كار نداريد ، 
  .جنابعالي مديري نتيجه خوار هستيد 

  طرز درمان

سرپرستان و مديران درجه دوم ايجاد كنيد و سيستم خاصي براي ارزيابي رهبري 
سپس به سرپرستان و مديراني كه در مقابل شما مسئول . مشخصات آن را اعالم نماييد 

هستند ، تصريح كنيد كه از اين پس مسئوالني كه نتيجه كارشان خوب باشد ولي در جهت 
  .ا جايي ندارند حصول نتيجه از روش هاي نامطلوب استفاده كرده باشند ، در سازمان شم



 

 

31   بيماريهايي كه مديران مبتال مي شوند

  بيماريهاي مديريتي

www.myindustry.ir 
 

 ويژه نامه پايگاه اطالع رساني صنعت

  بند هم  مدير سر

ها را سمبل يا به طور واضح تر ماستمالي  هم بند درواقع مديري است كه همه كار مدير سر
البته در مواقع اضطراري اين سر هم بندي نوعي مديريت به نظر مي رسد اما اين . مي كند 

  .نوع مديريت اضطراري ، ناقص است و چنين مديري بيمار 

  طرز تشخيص

ايد و نتيجه درخشاني  عضي از اقداماتي را كه به نظر شما با سرعت فوق العاده انجام دادهب
هم نداشته است بررسي كنيد و در هر مورد ببينيد كه عامل سرعت تا چه حد ساير عوامل 

پس از اين بررسي ، ميزان ضرورت و اولويت عامل . مديريت را تحت الشعاع قرار داده است 
يابيد چه مقدار از اقدامات شما بدون آن كه  مي با اين روش در. ي كنيد سرعت را ارزياب

هيچگونه وضع اضطراري وجود داشته باشد ، جنبه اضطراري داشته و شما تا چه حد به اين 
  .بيماري مبتال هستيد 

  طرز درمان

ور هر بار كه براي انجام گرفتن كار معيني در اوضاع و احوال عادي ، به تصميم گيري و صد
. دستور شما احتياج مي شود ، دقت كنيد كه كليه عوامل و مقدمات الزم آماده شده است 

هرگاه مقامات مافوق از شما سرعت بيشتري را انتظار دارند و اطمينان داريد كه شرايط 
مورد نياز فراهم نيست ، اين جريان را به آنان گزارش كنيد و هشدار دهيد كه شتابزدگي 

  .اي جز سر هم بندي نخواهد داشت  نتيجهدر شرايط موجود 

  مدير دائم االولويت

گريبانگير  يكسان و مداومبايد بگوييم اولويت . بله اين يكي از رايج ترين بيماري هاست 
مديراني كه مبتال به اين بيماري هستند هر دستور و هر برنامه و . بسياري از مديران است 

به اين ترتيب كليه . اراي اولويت مي دانند هر فعاليتي را حائر حداكثر اهميت و د
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بدون اين كه . هايي كه در عرض روز يا هفته اعالم مي شود واجد تقدم است  دستور
  . مشخص شود اين اولويت و تقدم نسبت به چيست 

  طرز تشخيص

طبيعي است كه براي تشخيص ايم بيماري بايد كه ديد كه اولويت كارهارا به چه ترتيب 
البته همه مديران عادت ندارند كه جدول يا فهرستي براي تعيين . و مي كنيد تعيين كرده 

از . تقدم و تاخر كارها آماده كنند و غالبا تعيين اولويت ها به طور ذهني انجام مي گيرد 
. طرف ديگر وقتي كه جدول و فهرستي در دست نباشد امكان تعيين اولويت ها وجو ندارد 

اگر . خود بخواهيد از اولويت هاي شما صورت برداري كنند  بنابراين بايد از همكاران
ساختار اولويت ها به طور افقي بود يعني همه كار ها در يك سطح از اولويت قرار داشتند ، 

  .شما مديري دائم االولويت هستيد 

  طرز درمان

 سعي كنيد در تعيين اولويت ها قائل به نسبيت شويد و آن ها را به ترتيب تقدم در يك
جول يا فهرست قرار دهيد و تالش كنيد فهرستي عمودي از اولويت ها را ايجار نماييد و 

  .اين روند را ادامه دهيد 

  مدير حالل المسائل

اي  مديران حالل المسائل در برابر هيچ مشكلي در نمي مانند و براي حل و فصل هر مسئله
ايي از عهده همه مشكالت بر آيد راه حلي آماده دارند منتها چون يك نفر نمي تواند به تنه

هاي آماده و شخصي نيز غالباً منطبق با شرايط و مقتضيات متغيير نيست ، اين  و راه حل
نوع مديران اغلب مسائل را به شكل نادرست حل مي كنند يا آن كه راه حال هاي درست را 

  .براي مسائل اشتباهي به كار مي برند 
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  طرز تشخيص

در . دست شما و همكارانتان حل و فصل شده است را در نظر بگيريد آخرين مشكلي كه به 
صورتي كه اقدام براي حل مشكل به بررسي مقدماتي در جهت تشخيص خصوصيات آن 
متكي نبوده است ، يا اينكه با همكارانتان تبادل نظر كافي نكرده ايد جنابعالي يك مدير 

  .حالل المسائل هستيد 

 طرز درمان

اي كه خوب تعريف شده باشد ، پنجاه درصد آن  خاطر بسپاريد كه هر مسئله اين نكته را به
بنابراين قبل از اقدام به حل مشكل آن را شناسايي كنيد و اطمينان داشته . حل شده است 

باشيد كه صرف وقت براي شناسايي و تجزيه و تحليل مشكالت اقدامي ضروري و الزمه 
  .حل درست مسئله است 

  مدير معلول

ر معلول به جاي پيدا كردن علت ، تنها به معلول اهميت مي دهد و توانايي تشخيص مدي
درست مانند پزشكي كه به جاي درمان بيماري ، عوارض بيماري را . علت از معلول را ندارد 

  .درمان مي كند و به جاي تيشه به ريشه مشكل زدن ، تنها شاخ و برگ ها را قطع مي كند 

  طرز تشخيص

در صورتي كه اقدام . ايد را بررسي كنيد  كالتي را كه مدتي پيش حل كردهمسائل و مش
ها بوده است ، مالحظه خواهيد كرد كه مشكل به ظاهر  ها و عارضه شما محدود به معلول

حل شده پس از مدتي به صورتي ديگر و همراه با عارضه هايي ديگر به سراغ شما باز مي 
نيد و تصور نكنيد كه مشكل بازگشته ، مشكلي جديد در اين بررسي خود را گول نز. گردد 
ممكن تشخيص رابطه بين مشكل امروزي و مشكل ديروزي در ابندا دشوار باشد ولي . است 

اي ميان دو  به بررسي تحليلي خود ادامه دهيد تا اطمينان پيدا كنيد كه كمترين رابطه
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شد ، شما بيشتر به بيماري هرچه رابطه ها بيشتر با. مشكل ظاهراً متفاوت وجود ندارد 
  .معلول بودن مبتال هستيد 

  طرز درمان

. حل ، مسئله را دقيقاً تجزيه و تحليل كنيد  بيش از پيش سعي كنيد كه قبل از انتخاب راه
ها اكتفا نكنيد بلكه آن ها را با يكديگر  ها و معلول ضمن اين كار به درك كردن علت

يافتيد ، مطمئن باشيد مشكل حل شده هرگز  اگر در انجام اين كار توفيق. بسنجيد 
  .گردد  نمي بر

  چي مدير مصالحه

چي مديريت خود را بر سازشكاري و مصالحه متكي كرده است و البته منظور از  مدير مصاله
اين سازشكاري و مصالحه ، سازش هايي نيست كه جنبه مصلحت انديشي دارد بلكه به 

به طور مثال ، . ناراضي و سازمان را متضرر مي سازد گيرد كه كارمندان را  نحوي انجام مي
بعضي از كارمندان . اي در سازمان مطرح مي شود كه تنها يك راه حل درست دارد  مسئله

عملكرد اين . راه حل درست را ارائه مي دهند و برخي ديگر راه حلي به كلي نامربوط 
ين را انتخاب مي كتتد كه از مديران در اين شرايط ، اينگونه است كه يك راه حل بيناب

  .نظرات هر دو طرف استفاده شده باشد و اين كار نتيجه اي جز متضرر كردن سازمان ندارد 

  طرز تشخيص

مواقعي كه زيردستان شما نظرياتي كامال متفاوت را در مورد يك موضوع واحد با شما در 
ه ، سفيد و نظريه ديگر گيريد ؟ در صورتي كه يك نظري گذارند ، چگونه تصميم مي ميان مي

، سياه باشد ، تصميم شما به رنگ خاكستري در مي آيد ؟ در چنين صورتي شما گرفتار 
  .ايد  گري شده بيماري مصالحه
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  طرز درمان

كارمندان خود را قانع كنيد كه پذيرفتن نظريه يك كارمند و رد نظريه كارمند ديگر به هيچ 
ي ايجاب مي كند كه راه حل هاي مختلف وجه عيب نيست و اصوالً حل مشكالت ادار

هم چنين خود را عادت دهيد . پيشنهاد شود تا از بين آن ها راه حل مناسب انتخاب شود 
هاي مخالف را تشخيص دهيد تا در صورت اقتضا بتوانيد  كه عناصر با ارزش و مثبت نظريه

  .تري بسازيد اين عناصر را با نظريه هاي موافق تركيب كنيد و راه حل تازه و كامل

  مدير وحدت طلب

مدير وحدت طلب مديري است كه مطالبي درباره اصل وحدت فرماندهي شنيده يا خوانده 
است و آن را به عنوان وحي منزل پذيرفته و سرمشق قرار داده است و بدون آن كه شرايط 

  .و مقتضيات سازمان موجود را در نظر بگيرد ، آن را مورد عمل قرار داده است 

نظر مدير وحدت طلب سرپرستي و فرماندهي يك امر مسلم و ال يتغير است كه به در 
تناسب شرايط و مقتضيات تغيير نمي كند و در هر سازماني به يك شكل قابل تعميم و 

اين نوع مديران ، كه تصور مي كنند با صدور يك بخشنامه مي توان مشكالت . اجراست 
هيچ وجه بين وحدت فرماندهي و سرپرستي علمي  هاي اداري را حل و فصل كرد ، به واحد

به عبارت ديگر ، آنان وظيفه مديريت و سرپرستي را كه در . قائل به تفاوتي نمي گردند 
شرايط متغير تغيير مي كند ، مرادف با قدرت فرماندهي مي پندارند و بنابراين اعمال قدرت 

اين نكته قابل توجه است . رند فرماندهي را در هر شرايطي ضامن موفقيت مديريت مي انگا
نظرات متفاوتي درباره اصل وحدت فرماندهي بيان » مديريت « كه بنيانگذاران علم و فن 

فردريك تيلور معتقد بود كه سيستم فرماندهي نظامي ، كه متكي به اصل مورد . اند  داشته
كرد كه او چنين استدالل مي . بحث است ، در موسسات غير نظامي قابل تعميم نيست 

يك كارگر به جاي آن كه از سلسله مراتب نظامي تبعيت كند و ابتدا به سركارگر مراجعه 
كند و سركارگر از مسئول واحد توليدي كسب تكليف كند و مسئول واحد از معاون كارخانه 

بايد بتواند بر حسب مورد مستقيماً به افراد مافوق كه هر ... دستور بگيرد و به همين ترتيب 
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. ئوليت خاصي به عهده دارند ، مراجعه كند و مستقيماً دستور مورد نياز را بگيرد يك مس
هانري فايول بر خالف تيلور كه مبتكر اصل سرپرستي علمي يا مديريت بر حسب مسئوليت 

هر كارمندي « : به عقيده فايول . داشت » وحدت فرماندهي « بود ، اعتقاد راسخ به اصل 
هرگاه اصل وحدت . ود بايد فقط از يك نفر دستور بگيرد براي انجام دادن وظايف خ

فرماندهي رعايت نشود ، صالحيت و آمريت سرپرستي متزلزل مي گردد ، نظم در هم مي 
  » . ريزد و ثبات به هرج و مرج تبديل مي شود 

  طرز تشخيص

اگر شما كوركورانه و در جميع شرايط از اصل وحدت فرماندهي پيروي مي كنيد و صدور 
ر دستور تا حد زيادي متكي به تصميم شماست و همه سرپرستان ناچارند از جنابعالي ه

  .كسب تكليف كنند ، شما مديري وحدت طلب هستيد 

  طرز درمان

بهترين طرز معالجه اين بيماري ، تشخيص و تفكيك مواردي است كه يكي از دو اصل 
هرگاه كه شرايط . ه شود وحدت فرماندهي و سرپرستي بر حسب مسئولي بايد به كار گرفت

در موردي خاص ايجاب مي كند كه از اصل وحدت فرماندهي پيروي شود در اجراي اين 
اصل ترديد نكنيد و هرگاه كه مقتضيات با اعمال اصل سرپرستي بر حسب مسئوليت 

  .سازگارتر است ، آن را به كار بنديد 

  مدير حاضرالتصميم

لط و ناقص از دودلي و بي تصميمي بهتر است و اين نوع مديران باور دارند كه تصميم غ
نتيجه اين طرز استنباط ناقص ، اتخاذ . موفقيت مدير بستگي به قدرت تصميم گيري دارد 

  .تصميمات سريع ولي ناقص و نادرست است 
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  طرز تشخيص

تصميمات اخير خود را در پرتو اوضاع و احوال و شرايط خاصي كه در زمان اتخاذ تصميم 
ه است بررسي كنيد و مالحظه نماييد كه تا چه حد تصميمات شما متناسب با وجود داشت

الزم است در اين بررسي نظر همكارانتان را نيز مالك سنجش . شرايط موجود بوده است 
  .قرار دهيد 

  طرز درمان

به محض اين كه وجود اين بيماري در سازمان شما مسلم گرديد ، موضوع را با همكاران 
گذاريد و درباره آن بحث و تبادل نظر كنيد و نتايج به دست آمده را مالك خود در ميان ب

  .تصميمات آينده قرار دهيد 

  بين مدير ذره

! مديراني كه گاهي اوقات از در دروازه رد نمي شوند و گاهي از ته سوزن عبور مي كنند 
اين ! كنند آنهايي كه مو را از ماست مي كشند و جايي ديگر كامالً بي توجه عبور مي 

  !مديران متصور هستند، كه اگر به جزييات برسند، كليات خود به خود رديف خواهد شد 

  طرز تشخيص

آيا وقتي كه گزارشي به شما داده مي شود اهتمام داريد كه معايب ذره بيني آن را پيدا 
ده كنيد ؟ آيا بيشتر به شكل و قالب و به اصطالح فرم توجه داريد تا به محتوي ؟ آيا خر

؟ پاسخ مثبت به ھر يک از سواالت فوق بيني خود را نشانه دقت و تيزبيني مي دانيد 

  .نشان دھنده ذره بينی بودن شماست 
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  طرز درمان

ذره بيني بودن  براي درمان ابتدا بايد عللي كه باعت
سپس خود را عادت . شما شده است ، شناسايي كنيد 

دهيد كه در امر مديريت به اصل بپردازيد و فرع را 
  .بيش از حد الزم بزرگ نكنيد 

  مدير تملق پرور

رسيم كه تصريحًا يا  اكنون به مدير عاليمقامي مي
  . آيد  ميفهماند كه از تملق و چاپلوسي خوشش  تلويحاً به زيردستان خود مي

  طرز تشخيص

هستيد ؟ آيا مي توانيد تملق را از ادب تشخيص آيا از كارمندان خود متوقع خوشامدگويي 
و مجال آن را پيدا  كند ، به وجد مي آييد دهيد ؟ آيا وقتي كه كسي از شما تعريف مي

كيك هايي براي تف هاي او را تجزيه و تحليل كنيد ؟ آيا اصول و ضابطه كنيد كه گفته نمي
هاي باال به غير از سوال آخز نشان از  حقيقتگويي از مزاجگويي داريد ؟ پاسخ مثبت به سوال

  .تملق پرور بودن شما دارد 

  طرز درمان

شويد در اولين  اي منصوب مي اگر واقعاً قصد مبارزه با چاپلوسي را داريد ، وقتي به مقام تازه
كه اهل تملق نيستيد و نه فقط  جلسه معارفه به همكاران جديد خود صريحا بگوييد

  .هيد بلكه طردشان هم مي كنيد  چاپلوسان را ترقي نمي
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  مدير آهني

هاي آهني طوري  مدير آهني كاركنان دستگاه خود را موجوداتي مي دانند كه مانند آدم
هند و  كنند و اعمال مشخصي انجام مي هاي معيني اطاعت مي اند كه از فرمان ساخته شده

هاي مصنوعي سلب  همانطور كه قدرت ابتكار از آدم. هرگز مرتكب خطا نمي شوند بنابراين 
  .اند  شده است ، كارمندان رئيس آهني هم از حق ابتكار محروم شده

  طرز تشخيص

آيا كاركنان سازمان شما آزادي ارتكاب اشتباه دارند و عدم موفقيت در دستگاه شما مجاز 
به هر ترتيب كه  ت و براي پاسخ به اين پرسش بايداست ؟ جواب شما به تنهايي كافي نيس

  .كنند به دست آوريد  شده است نظريات اكثريت افرادي را كه در سازمان شما كار مي

  طرز درمان

اين واقعيت را  بايد بدانيد كه فعاليت آميخته به ابتكار براي هر سازماني الزم است و 
كسي كه دست به يك عمل . كان باخت بپذيريد كه ابتكار هم امكان برد دارد و هم ام

هم چنين به ياد . تواند صد درصد به نتيجه آن اطمينان داشته باشد  زند نمي ابتكاري مي
داشته باشيد كه انسان جايز الخطاست ولي به اين دليل نبايد فرصت ابتكار را از كارمندان 

  .خود بگيريد 

  مدير معاون باز

ور و دستيار و غيره در حوزه رياست خود به كار اين مدير تعداد زيادي معاون و مشا
گمارد و چون تعداد آنان بيش از ميزان مورد لزوم است و تناسبي با حجم كار واقعي  مي

  .شود  حوزه رياست ندارد ، مسير كارها كندتر و دشوارتر مي
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  طرز تشخيص

زير دست خود به معاونان و مشاوران . براي تشخيص، بررسي هاي پيچيده اي نياز نيست
آيا بخش زيادي از پرسنل شما در پستهاي . اندازه ي سازمان را هم ببينيد. نگاه كنيد

  معاونت و مشاوره قرار دارند؟

  طرز درمان

هاي موجود ، تشكيالت تفصيلي  سعي كنيد از صفر شروع كنيد و بدون توجه به پست
جام گرفتن اين مرحله ، پس از ان. اي كه متناسب با وظايف باشد طرح ريزي كنيد  تازه

هاي اساسي تشكيالت موجود و طرح تشكيالتي تازه را مقايسه كنيد و معلوم كنيد  تفاوت
توان از صفر شروع كرد ناگزير  چه تعداد از كاركنان حوزه رياست صرفاً به دليل آن كه نم

زه عيناً سپس عوامل تشكيالتي خاصي را كه مانع از آن است كه طرح تا. بايد سركار بمانند 
اي براي تغيير تشكيالت تهيه و  با توجه به اين مراحل برنامه. پياده شود ، مشخص سازيد 

  .اجرا كنيد 

  ساز مدير عروسك

مند است كه همه چيز در سازمان او يكنواخت و  ساز شديداً عالقه مدير عروسك
حقيقت او در . ي كارمندان متحدالفكر و متحدالسليقه باشد متحدالشكل باشد و همه

خواهد افراد بشري را تبديل به عروسكهاي هم شكل و هم صدا ساز كه هيچ گونه  مي
  .اي از خود نداشته باشند و در زمان الزم همه با يكديگر همزبان شوند اراده

گرايش به ساخت عروسك از نيروي انساني به توامد سازي نيروي انساني در بعضي محافل 
ستدالل مي شود كه تمدن ماشيني سازمانها نياز به نيروي اجتناب ناپذير است، و غالباً ا
اما در واقع اين طور نيست، و در دنياي امروز، نيروي انساني . انساني دارد كه فقط كار كنند

  .يك عنصر پويا است كه پويايي او خود عامل نيل به موفقيت است
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ه خصوص قدرت مسلم است كه برقراري نظم آهنين و وحدت نظر كامل به مدد زور و ب
متشكل امكان پذير است، اما چنين وحدت نظري نه تنها بي دوام و زودگذر است، بلكه در 
همان دوران برقراري نيز نمي تواند سرمايه و تكيه گاهي براي يك سازمان اداري محسوب 

  .شود، چون غير طبيعي و ساختگي است

  طرز تشخيص

نظريات مخالف و سليقه هاي متفاوت آيا سازمان شما چنان اداره مي شود كه صاحبان 
فرصتي براي اظهار وجود ندارند؟ آيا محيط و سنت اداري چنان است كه موافقان تشويق 
مي شوند و مخالفان تنبيه؟ آيا موافقان از مقربان مدير هستند و مخالفان از مغضوبان؟ اگر 

  !سازي شما كرد  تان بلي است بايد فكري براي بيماري عروسك پاسخ

  درمان طرز

متاسفانه درمانش خيلي ساده نيست، چون برخالف بيشتر بيماريهاي مديريتي اين بيماري 
اين بيماري در فضاي سازمان شما موج مي . محل مشخصي ندارد تا به مداواي آن بپردازيم

بدانيد هر جا خفقان فكري . زند و ناچار مداواي آن مستلزم تغيير جو حاكم بر سازمان است
مخالفت كردن بيشتر از موافقت كردن شهامت مي خواهد، به خصوص آن كه در  رواج دارد،

شما بايد از اين پس » چرا موافق هستي؟« چنين محيطي كمتر از شخص مي پرسند 
ي مخالفت را بدهيد و از موافقان علت موافقت را بپرسيد، از تنبيه مخالفان دست  اجازه

د الزم باشد برخي تصميمات را آن طور كه شاي. برداريد و به صداي مخالفان گوش كنيد
به هر حال به ياد داشته باشيد، كه مديريت سازمان با . مخالفان مي گويند تغيير دهيد

  !نيروي انساني شما حق تفكر و مخالفت و موافقت را دارد ! اصول نظامي فرق دارد 

  مدير پيشنهاد ستيز

آن هايي كه تشكيالت و . ي كنند مديراني كه همواره با پيشنهاد هاي تازه مبارزه م
تشريفات و سلسله مراتب اداري در شركتشان مانع از به ثمر رسيدن انديشه هاي تازه مي 
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اين مديران باعث مي شوند كارمندان صاحب انديشه و مبتكر دچار عدم موفقيت . شوند 
  .شوند 

  طرز تشخيص

ود در برابر انواع براي تشخيص بيماري پيشنهاد ستيزي الزم است واكنش طبيعي خ
همه پيشنهاداتي كه . مختلف پيشنهاد ها و هم چنين پيشنهاد دهندگان را بررسي كنيد 

به شما داده شده است را بررسي كنيد هرچند برخي افراد وقت بي وقت با پيشنهادات 
ها را بررسي  مربوط و نامربوط مزاحم مي شوند ولي براي تشخيص بيماري بايد تمام واكنش

  . نماييد

  طرز درمان

اگر به بيماري مديريتي ديگري مبتال نباشيد قاعدتاً افراد سازمان شما براي ارائه پيشنهاد به 
بنابراين سعي كنيد زين پس با دقت و حوصله داليل عدم موافقت . شما دسترسي دارند 

حتي اگر الزم باشد براي . خود با هر پيشنهاد و نظري را براي صاحب آن توضيح دهيد 
  .تي يكي از معاونان خود را مسئول اين كار كنيد تا از شر بيماري خالص شويد مد

  مدير فرافكن

مديراني كه همه . ايد مديراني را كه گرايش بسياري به تجديد ساختار دارند  بارها يده
تجديد نظر در سازمان . مشكالت و نابساماني ها را ناشي از ساختار موجود مي دانند 

گروهي به علت . ري از مديران تازه وارد ابزاري براي ابراز وجود است موجود براي بسيا
ناتواني در شناخت يا رفع مشكالت واقعي كه جنبه تشكيالتي ندارد تغيير تشكيالت را براي 

  .مخفي ساختن ناتواني به كار مي برند 
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  طرز تشخيص

؟ در اينصورت انگيزه و ايد  آيا تاكنون ساختار سازمان خود را مورد تجديد نظر قرار داده
داليل شما چه بوده است ؟ آيا اين انگيزه و داليل مبناي منطقي داشته يا اين كه داراي 

پاسخ به اين سواالت ميزان ابتالي شما به اين بيماري . جنبه نظري و شخصي بوده است 
  .دهد  نشان مي

  طرز درمان

از بررسي و تجزيه و تحليل كافي از اين به بعد هرگونه تغيير ساختاري در سازمان را پس 
اهميت اين كار به حدي است كه الزم است پيش از هر اقدامي با يكي از . انجام دهيد 

اگر نتيجه بررسي ها لزوم . مشاوران خود كه در سازمان ذي نفع نباشد در ميان بگذاريد 
  .تغيير ساختاري را نشان مي داد اقدام به تغيير كنيد
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