چگونه خورهها را مدیریت نکنیم
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How NOT to lead geeks

یتوانست
هنگامیکه خورههای شرکت  NCRدر استرالیا تهدید به اعتصاب کردند ،این حرکت م 
تها و دریافت فرودگاههییا را فلییج کنیید .اییین
دستگاههای خودپرداز) ،(ATMصندوق سوپر مارک 
بوکارها گردیده اسییت
نشان دهنده این واقعیت است که فناوری اطلعات محور تقریبا همه کس 
جومرج یا خرابکاری هزینههای مالی و زمانی بسیاری در بر خواهد داشت ،این بدین
و هرگونه هر 
بوکارهای
معنی است که خوشحال نگه داشتن خورهها در محیط کار نیازی اساسی بییرای کسیی 
مدرن است .خورههای شاد ،خورههایی اثربخش هستند.
یها سِر کار ناراضی هستند ارتباط بد با مدیران است ،اغلب بییه اییین
دلیل اصلی اینکه کامپیوتر 
شزمینههییای حییرفهای و
تهایی از اساس متفاوت دارنیید ،پی 
خاطر که خورهها و مدیران شخصی 
بلندپروازانه.
یکننیید کییه خورههییا از مییدیران متنفییر هسییتند و هییدایت )و
برخی افراد اینگونه نتیجهگیری م 
رهبری( آنها ناممکن است .گاهی عبارت »مدیریت خورهها همچون جمع کردن گربههییا اسییت«
یها از مدیریت بد
بکار برده می شود ،اما این کامل نادرست است .واقعیت این است که کامپیوتر 
یکنند.
متنفر هستند و کمتر از دیگر گونههای کارمندان آن را تحمل م 
پس اشکال کار از کجاست؟ من کارم را با خوره بودن آغاز کردم و بعدها مییدیر و موسییس یییک
شرکت کامپیوتری شدم ،پس موقعیت آن را داشییتهام کییه هییردو را تجربییه کنییم .فهرسییت ۱۰
یشوند را اینجا آوردهام:
اشتباهی را که دیدهام مدیران در مدیریت خورهها مرتکب م 
 .۱بها ندادن به آموزش
یگفت »آموزش هدر دادن پول است ،خودتان یییاد بگیرییید« .آن شییرکت ۲
رییسی داشتم که م 
سال بعد ورشکست شد .آموزش بسیار اهمیت دارد به ویژه در فناوری اطلعات و مییدیران باییید
یخورید که »اگر به آنهییا آمییوزش
این را بدانند و برای آن هزینه کنند .گاهی به این مشکل بر م 
یکنند« این حییرف تییا حییدی درسییت
یاورند و استخدام م 
بدهید ،رقبا آنها را از دست شما درم 
است ،ولی اگر این کار را نکنید کارمندانی خواهید داشت که آنقدر غیرمییاهر هسییتند کییه هیییج
یشوند.
جای دیگر حاضر به استخدام آنها نم 
 .۲شناخت نداشتن

یدهنید در نیاورنید،
از آنجا که ممکن است مدیران ،به خوبی سر از کاری کیه خورههیا انجیام م 
برای آنها سخت است که به آنها شناخت پیدا کننیید و کییاری را کیه عییالی انجییام شییده پییاداش
یبرد ،راه حل کارکردن با همدیگر برای تعیییین مجمییوعهای
بدهند ،این کار انگیزهها را از بین م 
فها رسیییدیم یعنییی
از اهداف کاری است که دو طرف بر آن توافق دارند .هنگامیکه به این هیید 
خورهها کارشان را خوب انجام دادهاند.

 .۳بیش از حد کار کشیدن
یتوانیم از خورهها کار بکشیم ،آنها که زندگی ندارند« این روش برخییی از
»بگذارید تا آنجا که م 
یکننیید یییا از پییا در
مدیران است .این کار اشتباه بزرگی است و خورههایی که بیش از حد کار م 
یروند .در یک مورد معروف یک کامپیوتری جوان که فشار کاری بسیاری
یآیند یا از شرکت م 
م 
به او وارد شده بود در بیمارستان بستری شد ،پس از برگشت به کار دوباره بییه او حملییه دسییت
بوکار خییوب اسییت
تهای کاری طییولنی بییرای کس ی 
یدهد این افسانه که ساع 
داد .این نشان م 
نادرست است.
۱

 .۴بکار بردن زبان مدیریتی
یپندارند .لزم نیست مییدیران
خورهها از زبان مدیریتی متنفر هستند و آنرا ظاهری و دروغین م 
یگوید » لزم است که بصییورت
فنی صحبت کنند اما باد واژگان تجاری را دور بریزند .مدیری م 
پیشگیرانه زمان ارایه به بازار خود را تحت تاثیر قرار دهیم« یا به سییادگی بگوییید »مییا بییاد اییین
پروژه را به موقع حاضر کنیم«
شتر بودن از خورهها
 .۵تلش برای باهو 

یدانند ،باید به راحییتی آنییرا بپذیرنیید و بییه آن
هنگامیکه مدیران درباره یک مساله فنی هیچ نم 
اعتراف کنند .خورهها بخاطر این کار به آنها احترام خواهند گذاشییت ،امییا نییه بییرای تظییاهر بییه
دانستن .آنها مدیران را گیر خواهند انداخت -خورهها باهوش هستند.

 .۶رفتار متناقض
خورهها حس انصاف عمیقی دارند ،شاید برای اییین واقعیییت اسییت کییه در فنییاوری ازاطلعییات،
یشود که مستندات یک چیز را بگویند درحییالیکه ُکیید کییار
ساختار و یکدستی حیاتی است .نم 
یتوانند یک چیز بگوینیید بعیید کییار دیگییر انجییام
یدهد ،به همین شکل مدیران نم 
دیگر انجام م 
دهند.
 .۷نادیده گرفتن خورهها

از آنجا که مدیران و خورهها آدمهای متفاپتی هسییتند ،ممکیین اسییت مییدیران خورههییا را تنهییا
یکند ،خورهها هم همچون دیگر گروهها رهییبری خییوبی
بگذارند .این مدیریت بر آنها را سخت م 
نیاز دارند.

مگیری بدون مشورت با آنها
 .۸تصمی 
مگیری فنییی
یداننیید ،پییس تصییمی 
بوکار را بهتر از مدیران م 
خورهها معمول جنبههای فنی کس 
یتوانند مرتکب شوند.
بدون مشورت با آنها بزرگترین اشتباهی است که مدیران م 
 .۹ندادن ابزارهای لزم

یک کامپیوتر سریع هزینه بیشتری از یک کامپیوتر قدیمی دارد و ممکن اسییت خرییید آن جییزو
یبرند .کییامپیوتر
استانداردهای شرکتی نباشد اما خورهها کامپیوتر را به گونهای متفاوت به کار م 
یشود .همینگونه است نرمافزارهیای قیدیمی
یآورد و هر روز مایه آزار م 
ُکند بهرهوری را پایین م 
شده .به آنها ابزارهایی را که نیاز دارند بدهید.

 .۱۰فراموش کردن اینکه خورهها کارکنانی خلق هستند.
لهییایی بییرای
برنامهنویسی فرآیندی خلق است نه فرآیندی صنعتی .خورهها باید پیوسییته راهح 
یکنند .بنابراین به آنها فرصییت و
مسایل نو ارایه کنند و به ندرت مسالهای مشابه را دو بار حل م 
یبرد.
یها را از بین م 
سهای فرم و رسمی همه نوآور 
انعطلف پذیری لزم را بدهید .پوشیدن لبا 
نهای« مربع مستطیل دوری کنند.
یخواهند تا از »پارتیش 
همینطور آنها محیطی خلق م 

۲

انجام یک یا بیشتر از این  ۱۰اشتباه )و من مدیرانی را دیدهام که همه این  ۱۰اشتباه را مرتکب
شدهاند( نتایجی جدی در بر دارد ،نتایجی چون:
 انگیزههای پایین از دست دادن بالی کارکنان رشد گریز از کارنتر
 بهرهوری پایی نتر
 کیفیت پایی  خدمات بدخورههای شاد خورههایی بهرهور هستند و مهمترین فاکتور ،مدیریت خوب و مناسسسب
وضعیت آنها است.
این نوشته برگردانی است از:
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