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مدیر ذره بینی چه کسی است؟

Micromanagement

مدیر ذره بینی چه کسی است؟
• وارد جزئیات فعالیتها در زیرمجموعهی خود میشوند و در آن دخالت میکنند.

• به هیچ دسته ای از کارکنان -چه آنهایی که عملکرد باالیی دارند و چه آنهایی که عملکرد
ضعیفی دارند -تفویض اختیار  Delegationنمی کنند.
• به مسائل جزئی که اهمیت استراتژیک برای سازمان ندارند ،توجه می کنند.

مدیر ذره بینی چه کسی است؟
• در تکرار یترین کارها هم نظارت و کنترل خود را حفظ میکند.

• زمان زیادی را صرف بازبینی پروژه ها و کارهای انجام شده می کنند.
• از اینکه فردی بدون مشورت با آن ها تصمیمی بگیرد یا کاری انجام دهد عصبانی می شوند.
• صرفا انتظار دارند که اطرافیانشان مجری تصمیمات آنها باشند و هر نتیجه نامطلوب را به

اجرای ضعیف و نه به تصمیم گیری ضعیف مرتبط می کنند.

نمونه هایی از مدیریت ذره بینی
• نظر دادن در مورد برند دستمال کاغذی مورد استفاده در سازمان
• در جزئیات کار ویزیتورها و کارشناسان فروش
• برایش مهم است که کپی همهی ایمیلها برای او ارسال شود.
• به کارشناس واحد تبلیغات میگوید :ما باید در اینستاگرام تبلیغ داشته باشیم .مطمئن هستم که روز
اول هفته مناسبترین روز است و پیج های  aو  bهم بهترین گزینهها هستند .حاال خودت برو و

اقدام کن .من این پروژه را به تو واگذار میکنم.

گالیه و شکایت کارکنان از مدیریت ذره بینی
• نزدیک به  ۸۰درصد کارکنان ،مدیران ذره بینی را تجربه می کنند.

•  ۲۲درصد از مدیران با شیوه مدیریت میکرو ،کارکنان خود را اداره می کنند.

چرا برخی از مدیران ،مدیریت ذره بینی دارند؟
• به همکاران خود اعتماد ندارد.
• همکاران ،از تواناییها و شایستگیهای الزم برخوردار نیستند
یا مدیر چنین فکر میکند
• تجربه نامطلوب از تفویض اختیار به همکاران پیشین
• مدیر احساس میکند مسئولیت نتیجه فقط با اوست و
زیرمجموعه به خاطر نتایج منفی بازخواست نمیشوند .پس
در تفویض اختیار به دیگران ،احتیاط میکند.
• در سازمانهایی که تعداد مدیر و سرپرست از تعداد کسانی

که واقعا کار میکنند بیشتر است و این مدیران ،برای اینکه
بیکار نمانند ،وادار میشوند به دخالتهای افراطی در
زیرمجموعه خود بپردازند.

مدیریت ذره بینی چه پیامدهایی دارد؟

مدیریت ذره بینی چه پیامدهایی دارد؟
• کاهش امید و انگیزهی کارکنان

• کاهش خالقیت و نوآوری در سازمان
• افزایش حجم فعالیتهای مدیر و خستگی و فرسودگی او در بلندمدت
• فرصت نداشتن برای رسیدگی به مسائل کالنتر و خط مشیهای اصلی سازمان و درگیر شدن

در فعالیتهای ُخرد و عملیاتی

مدیریت ذره بینی چه پیامدهایی دارد؟
• از دست دادن توانایی تحلیل کل سیستم و توجه به بهره وری کلی به دلیل غرق شدن در
مسائل جزئی
• افزایش میزان ترک خدمت کارکنان
• کارکنان بهجای مشتر یها بیشتر به رئیس اهمیت میدهند.

• کارمندان از اینکه نظراتشان را بیان کنند ،میترسند

مدیران با رهایی از مدیریت ذره بینی به چه مزایایی دست پیدا می کنند؟
افزایشبهرهوریومدیریتبهترزمانمدیر
پرورشاستعدادهاوتوانمندیهایکارکنان

افزایشانگیزهیکارکنان
• زیراکسانیکهکاریبهآنهامحولمیشوداحساسمیکنندکهتوانمندیهایشاندیده
شدهوشایستگیهایشانپذیرفتهشدهاست.
افزایشکیفیتکار
• کاریکهیکمدیربابیحوصلگیانجاممیدهد،توسطیککارمندباشوقانجامخواهد
شدکهمیتواندرویکیفیتکارهمتأثیربگذارد.

چگونه مدیریت ذره بینی را کاهش دهیم؟

بهجای مدیر ذره بینی کوچ باشید
مدیر ذره بینی

کوچ

دستورمیدهد

سوالمیپرسد

بر«چگونگی»تاکیدمیکند

«دلیل»راتوضیحمیدهد

میخواهدمالکیتومسئولیتکارشمارابگیرد

میخواهدکهمالکیتومسئولیتکاررابگیرید

خیلیدیرنسبتبهکارهابازخوردارائهمیدهد

مرتبازکارهابازخوردارائهمیدهد

آیا استانداردها و معیارهای تصمیم گیری برای کارکنان تعریف شده است؟
• گاهی اوقات ،مدیران به صورت شفاف و صریح ،استانداردهای کار و معیارهای تصمیم گیری را
برای کارکنان مشخص نمی کنند.
• آیا ساعت ورود و خروج ،ساعت استراحت ،بودجهی جاری واحدها ،خط مشی حضور در شبکه
های اجتماعی و مواردی مانند اینها مشخص شده است؟

• آیا مشخص است که چه خطاهایی قابل پذیرش است و چه خطاهایی ،سختتر تحمل
میشوند؟
• هر چه سیاستها و خطمشیها و استانداردها شفافتر باشند ،کمتر الزم میشود مورد به
مورد در کار همکاران دخالت کنید.

آیا سطوح تصمیمگیریها مشخص است؟
• اگر مشخص نکرده باشید که هر تصمیمی در چه سطحی باید اتخاذ شود ،دیر یا زود
فعالیتها و وظایف با هم مخلوط میشوند.
• در سطوح پایینتر ،هر جا که امکانپذیر باشد کارها و تصمیمها را به ردهی باالتر ارجاع
میدهند تا مجبور نباشند هزینهی تبعات تصمیم را تحمل کنند.

• در سطوح باالتر هم ،هر زمان مدیر میل داشته باشد ،وارد قلمرو همکاران خود در ردههای
پایینتر میشود و برای آنها دردسر میسازد.

آیا بر جزئیات عملیاتی تاکید دارید یا خروجیها؟
•

فرض کنیم شرکت شما یک مرکز تماس دارد و مشتریان برای خرید محصوالت یا دریافت خدمات با آن تماس

•

همچنین فرض کنیم فرایندی در نظر گرفتهاید که مشتریان بعد از هر تماس ،به کیفیت آن تماس و برخورد کارشناس

•

قاعدتا مدیر ارشد شرکت میتواند به مدیر مرکز تماس بگوید که موظف است تعداد مشخصی تماس را در ماه با امتیاز

•

تا زمانی که مدیر مرکز تماس توانسته در محدودهی تعیین شده فعالیت کند و امتیازی هم که مشتریان میدهند از

میگیرند.

امتیاز میدهند.

کیفی مشخصی (مثال  ۴از  )۵مدیریت کند.

حداقلی که تعیین کردهاید بیشتر است ،الزم نیست وارد جزئیات عملیاتی واحد بشوید.

آیا با کارکنانی مواجهید که هزینه سرپرستی آن ها باالست؟
• آیا بارها ساعت کار را به همکاران اعالم کردهاید ،اما موارد متعددی وجود دارد که در زمان
مشخص شده ،در محل کار نبودهاند (االن دوربین در اتاق گذاشتهام و مدام خودم داخل اتاق
را میبینم).
• آیا به عنوان مدیر یک انتشارات میگویید من اگر نسخه نهایی کتاب را خودم نخوانم ،همیشه

کتابها با خطا و مشکل بیرون میروند.
• کارکنانی که تذکرها را نادیده میگیرند ،استانداردها را رعایت نمیکنند و آنقدر که انتظار
میرود ،دلسوز کار نیستند.

آیا با کارکنانی مواجهید که هزینه سرپرستی آن ها باالست؟
•

در این شرایط شما کارکنان مناسبی را برای مجموعهی خود انتخاب نکردهاید .به این کارکنانHigh-

•

این کارکنان نباید در سازمان باقی بمانند.

•

به جای وقت و انرژی که هر روز برای نظارت بر فعالیتهای آنها صرف میکنید ،به جستجوی کارمندی تازه

•

به خاطر داشته باشید که هر شکلی از رواداری و تحمل ،به معنای مهربانی و همدلی نیست؛ بلکه گاهی اوقات

 maintenance Colleaguesگفته میشود.

بپردازید.

میتواند نشانهای از ضعف مدیریتی باشد.

آیا همه گام های تفویض اختیار را طی می کنید
• گام 1

• به طرف مقابل بگوییم دقیقا چه
فعالیتهایی به او واگذار شده و باید
چه کارهایی را انجام دهد.

• مثال مدیر فروش به کارشناس فروش
خود میگوید که وظیفهی راهاندازی یک
غرفهی فروش در یک نمایشگاه بر
عهدهی او گذاشته شده است و باید
این کار را از صفر تا صد انجام دهد.

آیا همه گام های تفویض اختیار را طی می کنید
• گام ۲

• اختیارات الزم به فرد داده شود و دست
او برای انجام فعالیتها باز گذاشته شود.
• اگر قرار است پروژهی راهاندازی یک

غرفهی فروش بر عهدهی کارشناس فروش
گذاشته شود ،باید اختیار طراحی غرفه،
خرید تجهیزات ،پرداخت هزینهی کارگرها
و انتخاب و استقرار فروشندگان در غرفه
به او واگذار شود.

آیا همه گام های تفویض اختیار را طی می کنید
• گام 3

• معیارهای سنجش عملکرد را تعیین
کنید .اینکه فرد دقیقا بداند عملکردش بر
اساس چه معیارها و شاخصهایی

سنجیده میشود و چه خروجیای از کار
او انتظار میرود.
• معموال مشکالت در تفویض اختیار زمانی به
وجود میآیند که یک یا دو مورد از این
گامها انجام نمیشوند.

آیا تفویض اختیار را با همه سطوح آن انجام می دهید؟
واگذاری اجرای فعالیتهای عملیاتی ساده
• تایپ یک نامه ،تحویل یک بسته و یا خرید امکانات پذیرایی برای یک
جلسه به یکی از همکاران واگذار شود
• واگذاری عملیات گردآوری اطالعات و تجزیه و تحلیل آنها
واگذاری تصمیم گیری
• از کسی که زیردست ما کار میکند بخواهیم اطالعات الزم را گردآوری
کرده و تجزیه و تحلیل کند و در نهایت ،گزینهی مطلوب را هم به
صالحدید خود و بر اساس تشخیص فردیاش انتخاب نماید.

آیا تفویض اختیار را با همه سطوح آن انجام می دهید؟
واگذاریپروژه

• پروژهواهدافوقلمروآنراتعریفکردهاماهمهیجزئیاتتحلیلی،
اجراییوعملیاتیرابههمکارخودواگذارکنیموواردجزئیاتنشویم.
تفویضدپارتمان
• مدیر،ادارهییکدپارتمانرابهمدیرزیردستخودواگذارمیکندو
اجازهمیدهدکههمهیجزئیاتباصالحدیدونظروتصمیماواجرا
شوند.

آیا شما به کارمند غیر رسمی کارمندانتان تبدیل شدید؟
• مدیر از کارمند خود میخواهد که گزارشی دربارهی فروش فصل گذشته تهیه کند.

• کارمند به مدیر میگوید که ما تا کنون چند نوع فرمت مختلف برای تهیه گزارشها داشتهایم.
کدام را مناسب میدانید؟
• مدیر در این لحظه ،حضور ذهن ندارد و فرمتهای فصلهای گذشته را بهخاطر نمیآورد .پس

به کارمند میگوید :بررسی میکنم و به تو خبر میدهم.

آیا شما به کارمند غیر رسمی کارمندانتان تبدیل شدید؟
• در این لحظه ،کاری که باید بر روی عهده کارمند قرار میگرفت ،دوباره بر عهده مدیر است.

• ممکن است کارمند چند بار در روز ،به اتاق مدیر سر بزند و بپرسد :ببخشید .فرصت کردید
گزارشهای قبلی را بررسی کنید؟
• در این وضعیت ،مدیر به کارمند غیررسمی کارمند خود تبدیل شده و حتی باید به او به خاطر

تأخیری که داشته پاسخگو باشد.

آیا شما به کارمند غیر رسمی کارمندانتان تبدیل شدید؟
• مدیر به کارمند خود میگوید :همهی مکاتبات با طرفهای خارجی را تو انجام بده .فقط در
موارد بسیار حساس با من هماهنگ باش.
• کارمند تقریبا هر بار که الزم است نامه یا ایمیلی را ارسال کند ،نزد مدیر میرود و میگوید :این
مورد حساس حساب میشود؟

آیا شما به کارمند غیر رسمی کارمندانتان تبدیل شدید؟
• احتماال پس از مدتی به نتیجه میرسند که مدیر ،ابتدا فهرست تمام مکاتبات ضروری را بررسی
کند و حساسها را انتخاب کند .سپس بقیه را به کارمند بسپارد.
• پس از مدتی از کارمند می شنویم که میگوید :مدیر من ،اصال مدیریت زمان بلد نیست .گاه
من بیکارم ،چون او هنوز ایمیلها و نامهها را طبقهبندی نکرده است.

آیا شما به کارمند غیر رسمی کارمندانتان تبدیل شدید؟

کمکگرفتنازمدیرصرفابرایتأیید

• کارمند به جای اینکه از ابتدا مدیر را با خود همراه کند ،صرفا برای تأیید نهایی به
سراغ مدیر بیاید.
• به عنوان مثال ،در سناریوی انتخاب فرمت گزارش ،مدیر میتواند به کارمند خود
بگوید که فرمتهای قبلی را بررسی کن و یکی را انتخاب کن و به من بگو کدام یک از
فرمتها را انتخاب کردهای .من اگر نظر متفاوتی داشتم به تو میگویم.

آیا شما به کارمند غیر رسمی کارمندانتان تبدیل شدید؟

گزارشدهیبهجایکمکخواستن
• اگر کارمند در کار خود به تواناییهای حداقلی دست پیدا کرده باشد ،یک
گزینهی دیگر هم میتواند این باشد که مدیر به کارمند بگوید تو خودت تمام
کارها را انجام بده و به صورت منظم گزارش کارهایت را برایم ارسال کن.
• من بررسی میکنم و اگر جایی الزم بود ،به تو دیدگاههایم را میگویم.
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