مديريت برپايهي ارزشها :فلسفه نوين مديريت در هزاره جديد

مديريت برپايه ي ارزشها ( ) MBVsرا کهه رر ااارهر رههه  0991م ابهدا دهدا ا،هت
مي توان ،ومين فاز تکامل فلسفه مديريت رر رنياي مدرن تلقي کرر .فلسفهههاي پييهين
عبارتند از :مديريت برپايهي ضهواب ( ) MBIا مهديريت برپايههي ههد هها (.)MBO
مديريت بر پايه ي ارزش ها نگاا مهديران را نسهبت بهه عوامهل کليهدي موفقيهت ت ييهر
مي رهد ا ،ازاکارهاي نويني را براي ر،تيابي به نتايج کهاربرري فهو العهارا رر عرهر
عدم قطعيت ا پيچيدگي فزايندا پيينهار ميکند.

عقيل ملکيفر

مقدمه

پيش از اين مردم مي گفتند :اعتماد خوب است ،اما کنترل بهتر است .اينک مردم ميگويندد :کنتدرل
خوب است ،اما اعتماد خيلي خيلي بهتر است!
از خود بپرسيد :آيا شما به عنوان يک رهبر يا مدير در روابط کليدي خود با کارکنان ،اعتماد را ترجيح
مي دهيد يا کنترل را؟ در آغاز سده بيستم ،حرفه م ديريت که اساساً خاستگاه نظامي داشت و بيشتر به
مفهوم فرماندهي نزديک بود ،با ايده ي کنترل کارکنان آغاز شدد .بخشدي از ابدزار کنتدرل کارکندان،
"ضوابط و مقررات" سازماني بود که نهال اولين فلسفه مديريت :يعني مديريت بر پايه ضوابط ()MBI
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را تشکيل ميداد .در دههي 1691م اين فلسفه مديريتي که بيشدتر بدراي محديطهداي مکدانيکي و
پادگاني مناسب بود ،منسخوخ شده و جاي خود را به فلسفه نويني سپرد که امروزه براي عموم مديران
آشناست :مديريت بر پايهي هدفها ( .2 )MBOمديريت بر پايهي هدفها گرچه گامي بزرگ به پديش
محسوب مي شد ،اما همچنان بر ايده کنترل کارکنان تأکيد ميکرد .اتفاقي که با ظهور ايدن فلسدفه
نوين و انقالبي افتاد اي ن بود که ابزار کنترل کارکنان که قبأل ضوابط و مقررات سازماني بود ،جاي خود
1. Management by Instruction
2. Management by Objectives

را به هدفهاي سازماني داد .اگر قبأل خوب بودن کارکنان با معيار پايبندي به ضوابط و مقررات غالبأ
خشک سازماني سنجيده مي شد ،مديريت بر پايه هدفها اين معيار را بده تداله هرچده بيشدتر در
راستاي تحقق هدفهاي سازماني تغيير داد" .هدف" مفهومي متعالي بود و ميتوانست کارکنان را به
تاله بيشتر برانگيزد .افزون بر اين ،هدفها خاصيت انسجامبخشي داشتنند و وحدت کلمه کارکنان را
حول "نتايج مشخص" و يا "پايانهاي مشخص" در افق زماني مشخص تضمين ميکردند.
مديريت بر پايهي هدفها به عنوان دومين فلسفه مديريت ،سازمانها را به کلي متحول کرد .بويژه از
اين جهت که برخي سازمانها ايده مشارکت کارکنان در تعريف و تعيين هدفهاي سازماني را به ميان
کشيده و طعم شيرين دستاوردهاي آن را چشيدند .اما در هر صورت ،کارکنان همچنان تحت کنتدرل
بودند و کمتر به آنها اعتماد ميشد.
با تغييرات بزرگي که در محيط اجتماعي ،اقتصادي و فناوري سازمانها در دهه پاياني قرن بيستم اتفاق
افتاد ،و به ويژه با پويا و پيچيده شدن محيط ،هدفها کارکردهاي سازماني خود را از دست دادند .در
اين محيط پويا و پيچيده ،هدفها به سرعت رنگ ميباختند و ديگر سازمانها نميتوانستند چيزي را
که شتابانه تغيير ميکرد دد يعني هدف ها دد را به عنوان ابزار انگي زه و کنترل کارکنان به کار گيرند.
پويايي و پيچيدگي محيط ،سازمانها را خلع سالح کرده ،و ابزار انگيزه کنترل کارکنان را از آنهدا
گرفته بود .از سوي ديگر ،با افزاي ش سواد و تخصص کارکنان و ظهور کارکنان دانشگر ،که مشخصه
اقتصاد دانشبنيان بود ،کارکنان کنترلهاي صريح و مکانيکي را بر نميتابيدند .اين کارکنان سطح باال
و فرزانه نياز به اعتماد داشتند .بنابراين ،فلسفه جاري مديريت د مديريت بر پايهي هدفها د لزومأ بايد
متحول مي شد و جاي خود را به فلسفه تازهاي ميسپرد که با شرايط نوين جهاني و انتظارات تدازهي
کارکنان سطح باال متناسب باشد .اين فلسفه جديد با تاله پرفسور سي مون روالن و همکاران ،پس از
دو دهه پژوهش و مطالعه مستمر ،در سال 1661م پدي دار شد و نام مديريت بر پايه ارزهها

(3 ) mbvs

به خود گرفت.
اين فلسفه انقالبي و ساختارشکن خيلي زود با استقبال سازمانهاي پيشرو و تشنهي تعالي مواجه شد.
زيرا به خوبي مي توانست پاسخگوي چالشهاي جديد سازمانها نهتنها در پيوند با کارکنان که در پيوند
با مشتريان ،سهامداران و ديگر ذينفعان آنها نيز باشد .مقاله حاضر صرفأ در حد معرفي سريع ،نگاه ي
گذرا به فلسفه نوين مديريت دد مديريت بر پايه ارزهها دد دارد.

3. Management by Values

مديريت بر هوشهاي پرورشيافته

پيشرفت هاي پر شتاب فناوري ،ابداع شيوهها و رويکردهاي نوين در مديريت ،تعدد و تنوع روزافدزون
شرکتها ،و نيز افزاي ش مداوم انتظارات و مطالبات بازارها و مشتريان ،غول رقابت را در قرن بيستم از
شيشه جادو آزاد کرد .رقابت شمشيري شد تا شرکتها و کسبوکارها به دو گروه تقسيم شوند :برندهها
و بازندهها ،و در واقع موفقها ،و ناموفقها .رقابت شرکتها را به تشنگان موفقيت تبديل کرد.
در آغازين دهههاي سده بيستم ،شرکتها بر اين باور بودند که وجود دستورالعملهاي سازماني روشن
در قالب مقررات و ضوابط و پايبندي هرچه بيشتر به آنها عامل کليدي موفقيت است.
مقررات و ضوابط روشن و سنجيده شرکتها کارکنان را منضبط ميساخت .اين تلقي يا ايدن فلسدفه
مديريتي در آن روزها طبيعي به نظر ميرسيد .مديري ت در آن زمدان ندوعي گرتدهبدرداري آشدکار از
فرماندهي در محيطهاي نظامي بود .و چون در محيطهاي نظامي انضباط به عنوان کليديترين عامل
موفقيت شناخته مي شود ،عقيده بر اين بود که اين عامل در محيطهاي کسبوکار نيز همان کدارکرد
محيط هاي نظامي را دارد .از اين رو کنترل کارکنان و انسجامبخشي به سازمدانهدا از طريدق اعمدال
مقررات و ضوابط سازماني به فلسفه اصلي مديرت در نخستين دهههاي سده بيستم تبديل شد و زمينه
براي پديداري پارادايم مديريت بر پاي ه ضوابط و مقررات ( )MBIفراهم آمد .اين پارادايم را مديتدوان
نخستين فلسفه رسمي مديريت در دنياي مدرن به شمار آورد.
با گذشت زمان و بويژه پس از پايان جنگ دوم جهاني که با شتابگيدري پيشدرفتههداي فنداوري و
نوآوري در عرصههاي مختلف مقارن بود با تشدي د رقابت به چالش اصلي و نفسگير عموم شرکتها و
کسب وکارها تبديل شد .شرايط چنان تغيير کرد که ديگر انضباط بهتنهايي نميتوانست عامل کليددي
موفقيت ساز مان ها در عرصه رقابتهاي فزاينده باشد .بايد از طريق تحولي در فلسدفه و شديوههداي
مديريت ،روح تازهاي در کالبد سازمانها دميده ميشد .وانگهي مطالعات روانشناختي نشان داده بود که
اعمال مکانيکي انضباط و کنترل ،کارکنان را از خود بيگانه ميکند؛ مفهومي که در فيلم ماندگار چارلي
چاپلين د "عصر طاليي" د در همان روزها به تصوير کشيده شد.
شرکت ها در کسب و کارها براي دستيابي به موفقيت در فضداي رقدابتي ،نيداز بده ندوآوري پايددار در
محصوالت و خدمات خود داشتند .اما نوآوري تنها در پرتو خالقيت امکانپذير بود ،و کنترل مکانيکي
کارکنان دشمن شماره يک خالقيت بهشمار آمد .اين حقيقت را اغلبِ مديران پيشرو شرکتها به تجربه
دريافته بودند و مطالعات و پژوهشهاي گسترده نيز درستي آن را به اثبات رسانده بود .اما به هر روي
چيزي بايد جايگزين فلسفه جاري مديريت ميشد.

پي تر دراکر ،که اور را پدر مديريت مدرن مينامند ،ابزار جديد مورد نياز مديران را ابداع کرد:

هدفها ي

سازماني .وي در سال  1691رساله کوچکي با عنوان مديريت بر پايه هدفها نگاشت و  11سال بعد را
به معرفي و اجرايي کردن اين ايده اختصاصي داد.
از ديدگاه زماني ،دهه 1691م ،بهعنوان نقطه پذيره دومين فلسفه مديريت در دنياي مدرن شدناخته
مي شود .مديريت بر پايه هدفها چنان روشن ،سر راست و کارآمد به نظر ميرسيد که خيلدي زود بدا
استقبال شرکتها و حتا سازمانهاي غيرانتفاعي روبهرو گرديد.
هدف ها که اغلب به صورت کمّي بيان ميشدند ،در واقع نتايج يدا پايدانهداي مشدخص ،معندادار ،و
ملموسي بودند که سازمان ها بر پايه آنها ميتوانستند ميدزان پيشدرفت و موفقيدت خدود و يکايدک
کارکنانشان را بسنجند .عالوه بر اين ،هدفها ديدگاه و تلقي تازهاي از ضعيف و قوي بودن واحدها و
کارکنان به دست مي دادند .و دي گر الزم نبود که کارکنان بده خدوب و بدد تقسديم شدوند .هددفهدا
کارکرد هاي سازماني بي بديلي چون انگيزه کارکنان و انسجامبخشي به سازمان نيدز داشدتند .همده
اينها و بسيار بيشتر از اينها مزايايي بود که فلسفه نوين مديريت پيشنهاد ميکرد.
مضافأ و همان گونه که در مقدمه خاطرنشان گرديد ،برخي سازمانها ايده مشارکت دادن کارکندان و
واحد هاي سازماني در فرايند تعريف و تعيين هدفها را تجربده کردندد ،و طعدم شديرين نتدايج آن را
چشيدند .مشارکت در اين فرآي ند ،حس مهم بودن و مفي د بودن را در کارکنان و واحدها تقويت ميکرد
و از طريق افزايش رضايت خاطر آنها ،بهرهوري سازمانها را ارتقا ميداد .مديريت بر پاي ه هددفهدا
فلسفه اي بود که به خوبي کار ميکرد و به نيازهاي ساز مانها و تا حد زيادي به مطالبدات کارکندان
کليدي پاسخ ميداد.
اما اين فلسفه به شرايط محيطي خاصي تعلق داشت و تنها در آن شرايط بود که ميتوانست پاسخگوي
نيازهاي سازمانها باشد .در بازه زماني دهه  91تا نيمه دوم دهه 01م محيطِ عملِ سازمانها از ثبات و
قطعيت نسبي بااليي برخوردار بود .در همين دوره بود که ايده مدديريت اسدتراتژي ک و بده دنبدال آن
برنامهريزي استراتژيک دد يعني برنامهريزي بلندمدت دد به سازمانها راه يافت ،و منظور از بلند مدت
غالبأ يک افق زماني  1ساله بود .ويژگي يک محي ط با ثبات و برخوردار از قطعيت بداال" ،پديشبيندي
پذيري" آينده است .در چنين محيطي شما با اطمينان ميتوانيد آينده را پيشبيني کرده ،و بر پايهي
اين پيش بيني دست به برنامهريزي يعني هدفگذاري و راهبردپردازي بزنيد .يک معنداي قطعيدت يدا
اطمينان اين است که هدفهاي تعيين شده شما در  1سال آي نده از ثبدات بدااليي برخوردارندد و بده
احتمال زياد دچار آفت تغيير نميشوند.

کارکردهاي جالب توجه هدفها تنها در صورت ثبات هدفها ممکن مي شوند .زيرا هدفهايي که هر
لحظه تغيير ميکنند ،نميتوانند کارکنان را برانگيزند و يا به انسجام سازماني کمک کنند.
با ورود جهان به نيمهي دوم دهه 01م ،شرايط محيطي تغيير کرد .شرکتهاي ژاپني و آلماني به ميدان
آمدند و در برابر شرکتهاي کهنهکار آمريکايي که سوار بر امواج رقابت ،بازارهاي عمده جهاني را در
اختيار داشتند ،به هماوردي برخاستند .يکي از پيامدهاي بدزرگ حضدور ژاپدن و آلمدان در عرصدهي
رقابت هاي اقتصادي اين بود که فناوريهاي نظامي موقعي ت برتر خود را در کشورهايي چون آمريکا،
فرانسه و انگلستان از دست دادند ،و فناوريهاي تجاري جاي آن ها را گرفتندد .گسدتره رقابدت در
عرصه فناوريهاي تجاري و ظهور قطبهاي جديد رقابت در فضاي اقتصادي جهان ،شرايط محيط ي
را به کلي تغيير داد .ثبات محيطي شرکتها از دست رفت؛ و بنابراين قطعيت در تصميمگيدريهدا و
برنامهريزيها جاي خود را به "عدم قطعيت" داد.
عدم قطعيت به اين معناست که آينده ديگر به سادگي قابل پيشبيني نيست ،و هدفهداي سدازماني
ثبات و پايداري پيشين را ندارند .در محيط عدم قطعيت هر لحظه ممکن است بدر اثدر رويددادهداي
پيشبيني نشده اما بسيار تأثيرگذار ،که آيندهپژوهان آنها را شگفتيسازها( )willcardsمينامند ،پيش
بيني هاي قبلي از حيّز انتفاع ساقط شده ،و ارکان هدفهاي سدازماني را بلرزاندد ،حتدي هددفهداي
راهبردي سازمان را.
اما عدم قطعيت تنها ويژگي محيط جديد نبود .محيط جدي د هر لحظه "پيچيدهتر" ميشد .پيچيدگي بر
ابهام ميافزايد و تصميم گيري را براي مدي ران ،از جمله در مورد هدفها ،دشوار ميکند.
در جايي که تصميم گيري در مورد هدفها مشکل ميشود و ثبات هدفها مفهدوم خدود را از دسدت
ميدهد ،فلسفه مديريت بر پايه هدفها نيز عمأل بياعتبار ميشود .اين اتفاق بويژه پس از ورود جهان
به دهه 1661م و فروپاشي بلوک شرق افتاد .شرکتها و کسب کارها ناگهان با محيطي روبهرو شدند
که عدم قطعيت و پيچيدگي بااليي داشت .در اين شرايط سازمانها به فلسفه مديريتي تدازهاي نيداز
داشتند.
پرفسور سيمون دوالن و همکاران در سال  1661و پس از دو دهه پژوهش و مطالعه نظري و ميداني،
کتابي با عنوان "مديريت بر پايه ارزشها" نگاشتند و اين فلسفه مديريتي نوين را به مديران معرفدي
کردند .حرف اين فلسفه نوين آن است که سازمانها به جاي تأکيد بر هدفها در تصميمگيريهدا و
برنامه ريزي ها بايد "ارزه ها" را در استراتژيها ،سياستها و رويدههداي سدازماني خدود بگنجانندد.
ارزهها اصول يا باورهايي هستند که ارزشمند يا مطلوب به شمار آيند .ارزهها الگوهاي رفتاري ما را

تعيين مي کنند .ارزهها همچنين ابزارهايي براي قضاوت و يا سنجش ميزان موفقيدتهدا محسدوب
ميشوند.
به قول دوالن ،مديران تا همين اواخر عقي ده داشتند که ارزهها بيش از آن "نرم" و "ذهني" هستند
که بتوان آنها را در بسياري از فرايندهاي مديري ت از جمله استراتژيها ،طرحها و برنامهها گنجانيد .در
حالي که امروزه ارزهها به محور استراتژي سازماني تبديل شدهاند.
متأسفانه اين ديدگاه که ارزهها نرم و ذهني هستند و نميتوان به سادگي آنهدا را در فراينددهداي
مديريتي و سازماني گنجانيد ،در ميان مديران کشور ما به گستردگي رواج دارد .به همين دليل است که
آن ها به رغم برخورداري فطري از تفکر ارزشي ،از فلسفه نوين مديريت بدر پايده ارزههدا اسدتقبال
نميکنند .آنها اغلب از خود ميپرسند که چگونه ميتوان مفاهيمي ذهني و انتزاعي همچون ارزهها
را بهجاي هدفها نشاند ،و به وسيله آنها سازمان را کنترل کرد؟!
اين پرسش که بهويژه ذهن مديران اجرايي و عمل گرا را به خود مشغول داشته ،از دو جهت موضوعيت
ندارد .نخست به اين دليل که مديريت بر پايه ارزهها ي ک فلسفه کامأل اجرايي است؛ حتي اجراييتر
از مديريت بر پايه هدفها .ديگر اينکه مديريت بر پايه ارزهها به انگيزه نفي کنترل د يا کمينه کردن
کنترل به شيوه سنتي دد ابداع شده است .مديريت بر پايه ارزهها از مديران ميخواهد که به کارکنان
اعتماد کنند؛ به ويژه از اين جهت که کيفيت نيروي انساني در اغلب سازمانها رو به افدزايش اسدت.
شرکتهاي امروز براي حفظ بقا و تضمين شکوفايي خودو نيز دستيابي به موفقيتهاي پايدار لزومأ بايد
به دانشبنيان شوند .و اين يعني بهرهگيري از کارکنان دانشگر که بههيچوجه کنتدرلهداي سدنتي را
برنميتابند .کارکنان دانشگر قبل از هرچيز باي د خالق باشند تا قادر به نوآوري شوند ،و خالقيت تنها در
فضاي اعتماد شکوفا ميشود .کنترل ،خالقي ت را خفه مي کند.
مديريت بر پايه ارزه ها همچنين باورهاي مديران نسبت به عوامل کليدي موفقي ت را اساسدا تغييدر
مي دهد .اگر شما جزو مديراني هستي د که استراتژي ،فناوري ،و يا اخيرأ سرمايه انساني را مهدمتدرين
عامل موفقيت سازمان مي دانيد ،بايد در دي دگاه خود تجديد نظر کنيد .زيرا از منظر مدديريت بدرپايده
ارزهها اين "فرهنگ" است که مهمترين عامل براي دستيابي به موفقيت پاي دار محسوب ميشود.
ارزه هاي مشترک سازماني و تعهد بر اين ارزهها ،که در کانون فرهنگ سازماني جاي مديگيرندد،
نشان از تعهد جمعي به موفقيت پايدار دارد.
روشن است که افراد و سازمانها ارزههايي دارند؛ اما مساله اين است که ارزهها اغلب پنهانند و به
قول پرفسور رالف کيني در کتاب "تفکر ارزشي :راهي به سوي تصميمگيري خالق" در نيمده تاريدک

ذهني افراد و سازمانها جاي دارند .مديريت بر پايه ارزهها از سدازمانهدا و افدراد مديخواهدد کده
ارزه هايشان را شفاف ،نظاميافته ،و رسمأ اعالم کنند و به طدور آشدکار آنهدا را مبنداي هدر ندوع
تصميمگيري و عمل قرار دهند.
پيام کليدي مديريت بر پايه ارزهها اين است که جوامع ،سازمانهدا و افدراد بايدد يداد بگيرندد کده
ارزههاي شفاف و قلبأ پذيرفتهشده خود را زندگي کنند .فلسفه نوين مديريت از مديران ميخواهد که
سلوک رهبرانه در پيش گيرند .و از طريق ابداع چشماندازهاي خالقانه و مشارکتي ،بهجاي هددفهدا
سازمانهاي خود را در تراز تازهاي از تعالي قرار دهند.
مديريت بر پايه ارزهها ،فلسفه وجودي سازمانها را تغيير ميدهد ،فرهنگهاي سازماني را در جهت
انسانيتر شدن باز آفريني ميکند ،و متضمن اصول اخالقي قدرتمند براي رهبري استراتژيک سازمان
است .اين فلسفه نوين ،نگاه رهبران را از عقل کارکنان به "قلب" کارکنان معطوف ميکند.
وقتي قلبهاي کارکنان شما را به عنوان ي ک رهبر مؤمن به ارزههاي سازماني بپذيرند ،آنها با تمام
وجود به شما پاسخ ميدهند ،و ديگر ضرورتي ندارد که شما آنها را با ابزارهاي خارجي کنترل کنيد.در
چنين فضايي شما با اطمينانخاطر ميتواني د به کارکنان خود اعتماد و تفويض اختيار کنيد.
قابل قبول است که اين مقاله کوتاه و مقدماتي نظر شما را نسبت به اجرايي نبودن فلسفه مديريت بر
پايه ارزه ها تغيي ر ندهد .اما اگر حداقل توجه شما را به اين موضوع که فلسدفه مدديريت در دنيداي
پيشرفته تغي ر کرده ،جلب کرده باشد ،در بحثهاي آي نده ما را دنبال خواهيد کرد ..بهعنوان يک مدير
پيشرو و تحول گرا مطمئن باشيد که اين بحث آنقدر مهم است تا دقايقي به آن بينديشيد و کارهاي
بعدي ما را انشاءهلل دنبال کنيد.

