
 کندمی تضعیف را سازمان فرهنگ که مدیریت های بدشیوه

 

Translation is too long to be saved 

تواند یک تجربه منفی برای های مدیریت ضعیف میبرند. شیوهفرهنگ شرکت شما را از بین میبه آسانی چند مدیر بد 

برای تعامل کارکنان و فرهنگ ها این روشها بیندازیم، چرا بیایید نگاهی به پنج مورد از این شیوه کارکنان ایجاد کند.

 ها را شناسایی کنید.آن ،زیاد رسانیتوانید قبل از آسیبساز هستند و چگونه میشرکت مشکل

 آنها رفع نحوه و مدیریتی ضعیف هایشیوه

 تنبیهی اقدامات بر تمرکز. 1

 دلهره و خشم باعث کلی طور به اما باشد، داشته همراه به مدتیکوتاه نتایج است مکنم تنبیهی اقدامات که حالی در

 مقصر رسند،نمی است شده تعیین برایشان که اهدافی به وقتی معموالً هاتیم .دهدنمی نتیجه مدت، دراز در. شوندمی

 از بیش اهداف دیگر، مواقع در. شودنمی داده آنها به دارند نیاز اهدافشان به رسیدن برای که منابعی اوقات گاهی. نیستند

 .هستند تهاجمی حد

 به رسیدن در یا کنندنمی عمل شده تعیین هایدستورالعمل با مطابق که کارکنانی تنبیه بر تمرکز جای به بزرگ مدیران

 حمایت خود هایتیم از مدیران بهترین آنان را بهبود بخشند. عملکرد تا کنندمی تالش خورند،می شکست اهدافشان

 بیشتری داشته باشند. پذیریمسئولیت طبیعی طور به تا دهندمی انگیزه هاآن به و کنندمی

 تنوع از استقبال عدم. 2

 تنوع که اندازه همان به .است شایع هاآپاستارت و فناوری هایشرکت میان در ویژه به مدرن کار و کسب در تنوع فقدان

 هایتیم گیرندمی تصمیم مدیران که هنگامی .با اهمیت نیز هست تجاری موضوع یک است، حیاتی اجتماعی موضوع یک

 همگی که تیم اعضای با وکاریکسب. دهندمی دست از را بزرگ استراتژیک مزیت یک دهند، آموزش و استخدام را همگن

 .دارند قرار شکست خطر معرض در بیشتر کنند،می عمل و کنندمی فکر رسند،می نظر به هم شبیه



 

 کشیده چالش به نامالیمات با که زمانی استعداد، با افراد از متنوعی گروه ،ترگسترده هایدیدگاه و هامهارت مجموعه

 و جست با را خود سازمان هایقابلیت و اندازچشم توانیدمی شما .است اصلی دارایی شوند،می مواجه فرصت با یا شوندمی

 .دهید گسترش تنوع پذیرش و فعال جوی

 

 تعادل عدم گرفتن نادیده. 3

 از مداوم طور به اگر اما ،دارید یک موضوع است استثنایی عملکرد انتظار هاآن از دارید که ایبرجسته کارمندان که این

 بلندپروازانه باید سازمانی و فردی اهداف ، این موضوعی دیگر است.باشید داشته انتظار آنها توانایی از بیش خود کارمندان

 انجام کاری ساعات تمام در که باشد کوچک تکالیف از انبوهی خاطر به چه .زمین به شما تیم سقوط بهای به نه اما باشد،

 در ،استراحت کنند تا نشود داده فرصت افراد به اگر دارند. روزیشبانه کار به نیاز که بزرگی تکالیف دلیل به چه شود،می

 کنند.می ترککار را  یا شوندمی اخراج کار از یا و شوندفرسوده می نهایت

 فاصله حفظ. 4

 HPO مرکز آکادمیک مدیر و ماستریخت، مدیریت دانشکده در استراتژیک مدیریت دانشیار ،MBA وال، دی آندره دکتر

 آنقدر واقع، در هستند؛ دخیل هاپروژه از بسیاری در» و هستند «مشغول» همیشه بد مدیران چگونه که دهدمی توضیح

 !ندارد وجود معمولی کارهای انجام برای کافی زمان که است شلوغ سرشان

 به باید آنها که نیست معنا بدان این. باشند کننده حمایت و دسترس در تا دارند مسئولیت خود هایتیم قبال در مدیران

 برای هافرصت این کردن فراهم اما ،(هستند تعادل عدم مستعد اندازه همان به مدیران) باشند خدمت آماده نامحدود طور

فرصتی را برای ارتباط با تیم داشته  توانندنمی که هستند مشغول آنقدر مدیران که زمانی. است مهم بسیار تیم با ارتباط

 .زنند می آسیب خود سازمان به ،باشند

 خودتان اگر. دهید ارائه خود تیم به دارند نیاز برتری برای که را هاییراهنمایی و دسترسی توانیدمی که شوید مطمئن

 .بتواند که کنید پیدا را کسی و کنید تمرین را خود هایمهارت که است آن وقت کنید، فراهم را آن توانیدنمی

 

 بالتکلیفی عدم تحرک به دلیل. 5

 اندازه همان به آنها برای اما است، مهم بسیار دارند نیاز کارشان بهترین انجام برای کارمندان به که استقاللی دادن اگرچه

 مهارت کافی دارد. دهدمی انجام که کاری در، است اتوبوس رانندگی حال در که شخصی ،کنند احساس که است مهم

 :گویدمی خوبی به کاروترز کیت

 



 کسب بیشتری درآمد کارکنان سایر به نسبت آنها که است دالیلی از یکی این. است گیریتصمیم مدیر یک کار از بخشی

 تلقی اثربی کارمندان نظر از ترسند، می گیریتصمیم عواقب از یا و ترسندمی مسئولیت پذیرش از یا که مدیرانی. کنند می

 .شوندمی

 سخن پایانی

 مشکالت این از برخی از اجتناب با. باشد ارزشمند العاده فوق تواندمی اما است، برانگیز چالش العاده فوق ایحرفه مدیریت

 .باشد عالی مدیر یک تواندمی کسی هر بهبود، برای همیشگی تالش و اساسی


