
	

	

 زمان مدیریت: چه کسی میمون را در اختیار دارد؟

خواهیم زمان مدیریت را بررسی کنیم، به همین منظور ابتدا سه نوع مختلف از این زمان را که می
 :کنیمبا آن سروکار داریم معرفی می

که مدیر شود و درصورتیزمانی که صرف انجام امور درخواستی رئیس می»: رئیس تحمیل«زمانِ 
 .شودسرعت بازخواست میها را نادیده بگیرد، بهآن

زمانی که صرف انجام کارهای درخواستی همکاران و پشتیبانی فعال از »: مجموعه تحمیل«زمانِ 
ها نیز، مجازاتی دربر خواهد داشت، اما همیشه سریع و شود. نادیده گرفتن این درخواستآنان می

 .مستقیم نیست

ها گیرد و با آنشود که از خود مدیر سرچشمه میزمانی که صرف کارهایی می»: خود تحمیل«زمانِ 
نام » زیردست تحمیل«کنند و زمانِ موافق است. بخش مهمی از این زمان را زیردستان صرف می

گیرد. زمان نام می» اختیاری«مانده برای خود مدیر است و زمانِ زمان باقی گیرد. در نهایت،می
 .، مجازاتی دربر نخواهد داشت»خود تحمیل«

بندی کنند؛ پس ی رؤسا و مجموعه را سرهمشدههای تحمیلتوانند خواستهکه مدیران نمیآنجایی از
د. مدیران باید قسمت اختیاری زمان ها خواهد بوی اصلی نگرانی آن، حوزه»خود تحمیل«زمان 

ان توانند زمرا با حداقل سازی و رهایی یافتن از زیردستان، گسترش دهند. آنگاه می» خود تحمیل«
ا داشته باشند؛ ام» مجموعه تحمیل«و » رئیس تحمیل«های بیشتری برای کنترل بهتر فعالیت

 چگونه؟

 میمون کجاست؟ 

شود که یکی از زیردستانش، به دن در سالن است و متوجه میتصور کنید که مدیر در حال قدم ز
لی خیر. راستی ما به مشک به گوید: " صبحرسند، زیردست میآید. وقتی به یکدیگر میسمت او می

دهد، مدیر در این مشکل متوجه دو خصیصه طور که او ادامه میایم. ببینید...". همانبرخورده
آورند مشترک است. به این صورت که مدیر، مسائلی که زیردستانش برای او میی شود که در همهمی

ای ازهانداش بهی کافی آگاهی داشت که بتواند مشکل را متوجه شود، دوم، اما آگاهیاندازهنخست، به
 مدرنگ پاسخ دهد. سرانجام مدیر گفت: "خوشحالرود، بیگونه که از او انتظار مینبود که بتواند آن

ی آن فکر کنم و بعداً شما را که این مسئله را مطرح کردی، اما اآلن عجله دارم. اجازه بدهید درباره
 ."در جریان بگذارم

بر » میمون«بگذارید آنچه اتفاق افتاد را تحلیل کنیم. قبل از اینکه این دو یکدیگر را مالقات کنند، 
؟ را بر پشت داشت» میمون«شدند، چه کسی پشت چه کسی بود؟ زیردست. بعد از اینکه از هم جدا 

کند تا میمون، با موفقیت از پشت زیردست به فرصتی ایجاد می» زیردست تحمیل«مدیر. زمان 



	

	

پشت مافوق بپرد و این سواری گرفتن از مدیر تا زمانی که میمون به صاحب مناسب خود برای 
 .شودنگهداری و تغذیه نرسد، تمام نمی

اید که میمونی ه این مدیر قرار دهید، با این حرکت، در حقیقت شما اجازه دادهخودتان را در جایگا
اکنون، شما هستید که برای زیردستتان کار از پشت زیردستتان به پشت شما منتقل شود و هم

 .کنیدمی

ل رها را بپذیرید وگرنه فرصت کافی برای کنتی مناسب، میموناندازهبه یاد داشته باشید که باید به
رساندن به همکاران است  های رئیس و یاریتان نخواهید داشت. برآورده کردن فرمانشغل واقعی

 .کندوکار را حاصل میکه نتایج کسب

 ها جلوگیری کنیم؟حال باید پرسید چگونه از انباشته شدن میمون

 ها ترتیب دهیدمالقاتی برای معامله با میمون .1

که در سالن از کنار زیردست خود کنید. برای مثال، هنگامی ری دوریها در هر کااز بحث با میمون
کنید، در آن لحظه، جدیت کافی را برای برخورد با مسئله نخواهید داشت؛ بنابراین، مالقاتی عبور می
 .ی آن صحبت کنیدریزی کنید تا دربارهرا برنامه

 حد و حدود اختیار عمل را مشخص کنید .2

 :گیرندعهده گرفتن مشکالت کاری، در یکی از پنج سطح اختیار عمل قرار می کارکنان شما برای بر

 .ها گفته نشده است، کاری نکنندکه به آنالف) تا وقتی

 .کاری باید انجام دهندب) بپرسند که چه

 .ی شما آن را اجرا کنندپ) کاری را پیشنهاد دهند و سپس با اجازه

 .بدون درنگ شما را در جریان بگذارندت) فعالیت مستقلی انجام دهند، اما 

 .ث) فعالیت مستقلی انجام دهند و شما را با روندی منظم در جریان امور قرار دهند

آورد، از استفاده کردن از سطوح الف و ب، خودداری وقتی یکی از زیردستان مشکلی را نزد شما می
 .کنید. سطوح پ، ت و ث را برای او مشخص و بر سر آن توافق کنید

 ی بعدی توافق کنیدبر سر مکان و زمان مراجعه .3

ی ی روند تصمیم گرفتید، زمان و مکانی را مشخص کنید که کارمند به شما دربارهبعد از اینکه درباره
 .روند پیشروی کارها گزارش دهد



	

	

 هایتان را بررسی کنیدانگیزه .4

-تر و آسیباند که با تشویق کارکنان برای ابتکارات بیشتر، ضعیف بعضی مدیران، نگران این موضوع
 .پذیرتر به نظر برسند و کمتر مفید باشند

 ها خودداری کنند،شود مدیران نتوانند از دریافت میمونترین عاملی که باعث میدر حقیقت بزرگ
ی این روند، باعث از بین رفتن زمان اختیاری خود با ادامههمین موضوع است؛ اما باید بدانید که 

ان تآیید بلکه ممکن است به وظایف اصلیها برنمیی نگهداری از میمونتنها از عهدهشوید و نهمی
 .نیز آسیبی وارد کنید

فرض کنید پایان وقت کاری آخرین روز هفته است و کارکنان شما پشت در اتاق منتظر هستند تا 
ه اند در مورد شما چد کار را از شما پیگیری کنند. تصور کنید آنان در مدتی که بیرون ایستادهرون
د تصمیم توانتواند تصمیم بگیرد. چگونه کسی که حتی نمیگویند: "عجب تأخیری! او حتی نمیمی

 "رسد؟بگیرد، به این جایگاه در سازمان می

رورش دهید تا به شما اجازه دهد از کنترل مستقیم پس بهتر است امنیت درونی را در خودتان پ
 .ها حمایت کنیدپوشی کنید و در عوض، از رشد آنکارکنانتان چشم

 شهای کارکنان را پرورش دهیدمهارت .5

ها شانه خالی کنند، چراکه تمایل و توانایی کافی برای کنند از پذیرفتن میمونکارمندان سعی می
های حل مسئله خود را پرورش دهند. شاید در ابتدا، ن کمک کنید تا مهارتها ندارند. به کارمنداآن

بیشتر از زمانی که خودتان کار را بر عهده بگیرید زمان مصرف شود، اما در بلندمدت، زمانتان حفظ 
 .خواهد شد

» لیرئیس تحم«اگر زمان را در کل مجموعه در نظر بگیرید، با این کار در حقیقت آن کارمند در زمانِ 
یافته است که این امر های اختیاری در کل مجموعه افزایش خود، در حال پیگیری کار است و زمان

 .کندها کمک میی بخشبه مدیریت کارها در همه

 اعتماد را گسترش دهید .6

ا های پر از اعتماد بین شما و زیردستتان نیاز دارد. اگر آنپرورش اختیار عمل در کارکنان، به رابطه
زنند. برای ها ادامه خواهند داد و از حل مشکل، سر باز میاز شکست بترسند، به آوردن میمون

 .افزایش اعتماد، به این نکته تأکید کنید که اشتباه کردن مشکلی ایجاد نخواهد کرد

	


