ﺑﺤﺮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ،ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮔﺮوه

ﺗﻔﺎوﺗﯽ در اﻋﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺧﯿﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه اﻧﺪ و ﯾﺎ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ  :ﺑﯽ
 .ﺑﺤﺮان ﺟﺪی اﺳﺖ
 .ﯾﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻤﻌﯽ را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار داده و ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺑﯽ ﺻﺪا در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮔﺮوه آن اﻫﺪاف ﮐﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ
 .ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ را آﺷﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮ را ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﻧﮕﯿﺰه و  .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ در اﻋﻀﺎ و ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
و وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﭼﺎر ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺷﺪ روﺣﯿﻪ در ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﻫﺮ آﻧﭽﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﺬرد دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از آن ﮐﻨﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .
ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در اﻋﻀﺎ ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان روﺑﺮو اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
دارد .
در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺜﻞ زﻧﮓ زدﮔﯽ اﺳﺖ و آرام آرام آﻫﻦ را ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد  .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﺷﻮد رﻓﻊ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺮف وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ
ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻫﻢ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ .
اﻧﺘﺼﺎب ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻫﺮ روز ﺑﺎ آن ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎر روزاﻧﻪ را ﺷﺮوع
و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ  .ﻣﺪﯾﺮ ﺑﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ و ﺑﻪ دور از ﺿﻮاﺑﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺪﯾﺮ ﻧﺎﮐﺂراﻣﺪ زﻧﮓ ﻣﯽ زﻧﺪ دﭼﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎران و آﻓﺘﺎب و زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن را دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ
 .ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪﺑﺪون آﻧﮑﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را در ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و دﻻﯾﻞ درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه  .ﻋﺪه ای از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ دور ﻫﻢ ﮔﺮد آﻣﺪه و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﻮد ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺮادر زاده ﺟﻮاﻧﺶ را ﮐﻪ ﻣﻬﻨﺪس ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ﺑﺎ ﻻﺑﯽ و ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
اﻣﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪﻗﺮارداد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﻮاﻧﺢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺒﻨﺪد اﻧﺠﻤﻦ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﻧﺪارد  .او از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﻫﯿﭻ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ و ﻫﺮ ﻣﺎه از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ ﺳﺮی ﺣﻘﻮﻗﺶ را ﺑﺮ
ﻣﯽ دارد  .ﻧﺎدر ﮐﻪ دﮐﺘﺮای ﺳﻮاﻧﺢ دارد و در ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻣﺮوز از اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺘﻌﻔﺎ داده و دﻟﯿﻞ آن را ﻓﻘﺪان داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮ در
اداره ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﯽ داﻧﺪ .
ﻧﺪاﺷﺘﻦ داﻧﺶ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺪﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ادارات
در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﺮﻓﯿﻌﺎت  .دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﺟﺎن رﻓﺘﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﻮض ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎزﮔﺮدد
 .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻠﻪ ﻗﺮﺑﺎن و ﻣﺠﯿﺰ ﮔﻮﯾﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﺣﯿﻪ ای ﻧﺪارﻧﺪ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺻﺪد اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮔﺮوه وﻟﻮ  ۳ﻧﻔﺮه ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ را اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ و اﻫﻤﯿﺖ

 .آن را دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ
ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﺰدﯾﮏ  .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی از ﺑﺎﻻ و ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﻧﯿﺰ از دﻻﯾﻞ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ
 .اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮون داد ﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺶ و ﺗﺎﺛﯿﺮ دارﻧﺪ
ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ رﻓﺎﻫﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﻧﮕﺎه اﺑﺰاری از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺬر ﺑﺤﺮان ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ را ﭘﺨﺶ
 .ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ را ﺑﺮای اﻋﻀﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﺴﻮﯾﻪ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و اﻋﻀﺎ آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﺮای
و ﮐﺎر را آرام آرام ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ  .دور ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ و اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ  .ﻃﻮری ﮐﻪ اﻋﻀﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ  .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ
وﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﻤﺎ را ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ .
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﺪای درﺷﺖ و ﯾﮏ ﭼﯿﻦ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯿﺎن دو اﺑﺮو ﻧﯿﺴﺖ  .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﻗﻌﯽ اﻗﻨﺎع اﻋﻀﺎ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام آز
آﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻮﭼﮏ در ﭘﺮوژه ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدا ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  .ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﯾﮏ ﮐﺒﺮﯾﺖ در ﺧﺮﻣﻦ ﮔﻨﺪم ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ را ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺣﺴﺎس اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی آﻧﻬﺎ
ﻧﻮ آوری و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻧﯿﺰ در ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎس ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ  .ﻫﺮ روز ﮐﺎری ﯾﮏ روز ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﺣﺴﺎس اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ  .ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ
 .دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎران ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻠﯽ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ واﻗﻌﺎ آﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ و از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ  .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد را زﯾﺒﺎﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ
 .ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ داﻧﯿﺪ
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ راه ﻫﺎی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺷﻤﺎره ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ

