
مطابق تحلیل کارشناسان، . دانستند که کشتی غرق خواهد شد تا ساعت ها بعد از برخورد کشتی تایتانیک با کوه یخ فقط کاپیتان و تعداد انگشت شماري از ملوانان ارشد می
داشتن،    خبر نگاه بی. شود  سبب کاهش میزان خسارات توانست ها از وضعیت موجود می اي منجر شد که در صورت اطالع آن داشتن کارکنان و مسافران به فاجعه خبر نگاه بی

  .اطالعی کارکنان در مورد عملکرد، راهبردها و وضعیت سازمان است اطالعی و یا کم ي اصلی مدیریت قارچی است که مبناي آن بی نشانه

  

 مدیریت قارچی
هاي کلی شرکت مطلع نیستند و ارتباط میان کارهاي محوله با اهداف شرکت  مدیریت قارچی روشی رایج در مدیریت است که بر مبناي آن کارکنان از اهداف، راهبردها و ایده

یعنی عدم دسترسی و آگاهی از اهداف کاري و اصلی شرکت، کارکنان به مانند قارچ در تاریکی، در اینجا   واقع، درست شبیه به پرورش قارچ؛  در. ها مشخص نیست نیز براي آن
ها فقط به اطالعات و منابعی دسترسی دارند که براي به انجام رساندن کار و وظیفه به  شود، آن اي که از کود براي پرورش و رشد قارچ استفاده می  گیرند و نیز به شیوه قرار می

 .ي ایشان سپرده شده است عهده

 : بر مبناي یکی از تحقیقات مرتبط با مدیریت سازمانی

 .ها قرار دهند درصد کارکنان خواهان این هستند که مدیران اطالعات بیشتري در مورد سازمان در اختیار آن 80بیش از 

 .اند دلیل نبود شفافیت الزم در مورد رویکرد و راهبرد سازمان ترك کرده شناسند که کار خود را به درصد پرسش شوندگان در اطرافیان خود کسانی را می 25بیش از 

 .ها داشته است وري آن هاي مرتبط با سازمان، تاثیر زیادي در افزایش عملکرد و بهره درصد کارکنان باور دارند که دسترسی به اطالعات و داده 50بیش از 

 

 



 ھای مدیریت قارچی نشانھ
 .کند هاي آن به درك مساله و بالتبع حل آن کمک می شاید در نگاه اول هیچ مدیري نپذیرد که با مشکل مدیریت قارچی روبرو است، بنابراین شناخت نشانه

 ھای سازمان عدم تمرکز کارکنان در راستای اھداف و راھبرد
امکان تبیین اهداف شرکت، این . راستا شوند توانند با آن هم نتیجه نمی کنند، در موردنظر سازمان آگاهی پیدا نمی (KPIs) هاي اصلی عملکرد شاخص وقنی کارکنان از اهداف و

هاي مرتبط با  همچنین دسترسی دایمی به داده. وري بیشتري به انجام برسانند رها را در راستاي اهداف و مسیر شرکت با تمرکز، نوآوري و بهره دهد که کا را به کارکنان می
  .برداري کنند اي موجود بهتر بهرهه سازد تا اقدامات اصالحی الزم را انجام دهند و از فرصت هاي اصلی عملکرد، کارکنان را قادر می شاخص

  

 

 کارکنان خودشان بدنبال اطالعات در مورد عملکرد سازمان ھستند
هاي شناسایی مدیریت  هیکی از را. هاي مرتبط با عملکرد سازمان هستند درصد کارکنان درصدد یافتن داده 50بررسی ها نشان می دهد وقتی مدیریت شفاف نیست بیش از 

گیرد،  توجهی صورت هاي متعدد کارکنان براي دسترسی به اطالعات در مورد وضعیت شرکت بی وقتی به درخواست. قارچی بررسی رفتار کارکنان در مواجهه با مدیران است
روش موثرتر آن است که در مواقع لزوم، مدیران بصورت خود . زمان هستندهایی مرتبط با عملکرد سا ها در مواجهه با مدیریت درصدد یافتن هر نوع اطالعات یا حتی سرنخ آن

 .ها قرار دهند جوش، شرایط را براي کارکنان توضیح و اطالعات الزم را در اختیار آن

 خود استقالل ندارند و دایما از شما کسب تکلیف میکنند گیری تصمیم کارکنان شما در

 

ها را مطلع  کنند چون آن از مدیران کسب تکلیف می دلیل دایما  همین به. ها و راهبردها، کارکنان ابزار الزم براي گرفتن تصمیمات جامع را ندارند در نبود آگاهی از رویکرد
هایی که در  حل ها و اطالعات به کارکنان یعنی دست یافتن به راه ي داده شود، انتقال بهینه  هاي باالي مدیریت انجام می گیري در الیه هایی که تصمیم حتی در سازمان. دانند می

خبري و بدون در اختیار داشتن اطالعات الزم در مورد یک موضوع از  هایی است که در بی شک، این موثرتر از گزینه بی گیرد؛ سازي در اختیار شما قرار می ي تصمیم مرحله
 .شود سوي کارکنان پیشنهاد داده می

 منشا مدیریت قارچی
هاي منسجم در مورد  یک موقعیت نسبتا رایج این است که اساسا داده. ها فقدان اطالعات و عدم دسترسی همگانی به آن: گیرد مدیریت قارچی از دو مشکل اصلی نشات می

ها و ابزارهاي مختلف پراکنده  ها بین بخش سازمان، اشراف درستی بر عملکرد خود ندارد چون داده. ها را در اختیار کارکنان گذاشت عملکرد سازمان وجود ندارند تا بتوان آن
 .ها به اطالعات مفید وجود ندارد هستند و روشی براي انسجام و تبدیل آن



یکی از دالیل این موضوع ترس از به اشتراك گذاشتن اطالعات با . ها موجود باشند ولی به دالیل مختلف در اختیار کارکنان قرار نگیرند ي ممکن است دادهي بعد در وهله
هزینه و زمان الزم را براي  هستند، بنابراین  ها ارزش و اولویت کمی براي این موضوع قایل در موارد دیگر سازمان. ي آن است بینی نشده دلیل نگرانی از نتایج پیش کارکنان به

 .شود دهند و این منجر به نبود روشی موثر براي به اشتراك گذاري اطالعات با کارکنان می ها و اطالعات اختصاص نمی سازي داده آماده

 ھای کنترل مدیریت قارچی راه
 .ها و آمارها هستند فهم کردن داده  و قابلگیري، به اشتراك گذاري  سه روش موثر در کاهش مدیریت قارچی، اندازه

 شدنی است گیری؛ ھر کار قابل سنجشی، انجام اندازه
هاي معین شده  همچنین شاخص. هاي کلی سازمان تبیین شود هاي اصلی عملکرد سازمان باید بر مبناي اهداف و راهبرد شاخص. هاي سنجش است قدم اول، تبیین شاخص

عالوه بر مشخص کردن شاخص هاي اصلی در سطح کالن، هر بخش و واحد نیز . کنند مسیر دستیابی به اهداف براي موفقیت سازمان را هموار  باید بر مبناي وضعیت کنونی،
را بر مبناي شود که هر بخش از سازمان بتواند عملکرد خود  این سبب می. گیري کند هاي کالن تعریف و اندازه باید شاخص هاي اصلی عملکرد خود را منطبق با شاخص

ها به صورت منسجم، عملکرد کلی سازمان در راستاي اهداف و  ي بخش شود تا اطالعات جمع آوري شده از همه همچنین این امکان میسر می. شاخص هاي کالن بسنجد
 .ها را قابل اندازه گیري کند راهبرد

. ایم دیگري است که تا کنون تجربه کرده  ها و اطالعات بیش از هر زمان امروزه حجم داده. استعملکرد   هاي اصلی گیري و سنجش شاخص ي اندازه مرحله بعد، تصمیم بر نحوه
ها  سازي داده خاطر، سرمایه گذاري روي یکپارچه به همین. ها براي استخراج نتایج همواره در دسترس باشد گیري و انسجام داده بنابراین اهمیت دارد که ابزار الزم براي اندازه

و  وري بهره اختیار داشتن اطالعات را عامل بسیار مهمی در اجتناب است اما بازگشت این سرمایه قطعی است زیرا بر مبناي تحقیقات، بیش از نیمی از کارکنان در قابل غیر
  .دانند اشتیاق خود می

 

 اشتراک گذاری؛ در اختیار قراردادن اطالعات برای ھمھ و بدون محدودیت
االمکان همواره در اختیار  ها باید حتی ي مهم این است که داده نکته. ها از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است سازي و به اشتراك گذاري داده اطالعات، یکپارچه پس از تولید

ي زمانی  سیاري از آمارها ممکن است در همان دورهها در ایمیل روش چندان موثري نیست زیرا ب هاي ماهانه یا هفتگی و ارسال آن تولید گزارش. ي کارکنان قرار بگیرد همه
ها را تا جاي ممکن همواره به اشتراك  بنابراین باید داده. ها دستخوش تغییر شود و این باعث می شود که کارکنان نتوانند نوسانات را درست مورد ارزیابی قرار دهند گزارش
 .گذاشت

ي موثر  ها را داشته باشند تا بتوانند به شیوه هر یک از کارکنان باید امکان دسترسی به داده. همه باشد، نه فقط مدیر عاملاطالعات مربوط به عملکرد سازمان باید در اختیار 
طریق بهتري اقدام  گیري کنند و براي رفع نواقص به طور مداوم اندازه و اقداماتشان را به» در تاریکی شمشیر نزنند«دهد تا به اصطالح  این به کارکنان اجازه می. عمل کنند

 .کنند

ي نمایش دیواري و نمایش این  نصب یک صفحه. هاي اصلی عملکرد باشد است که شامل همه شاخص (Dashboard) ي اعالن مجازي کار، طراحی یک صفحه بهترین راه
 .کنش الزم را نشان دهدها را رصد کند و نسبت به آن وا کند که تیم همواره داده اعالن به صورت دایمی این انگیزش را ایجاد می



  
 نمونھ یک صفحھ اعالن مجازی

 ھا را قابل فھم کنید دادهقابل فھم کردن؛ 
گیر و به شدت  کنند که روشی وقت افزار اکسل کمپانی مایکروسافت اتکا می ها هنوز هم به نرم بسیاري از شرکت. رسد نظر می تر از آن است که به ها پیچیده قابل فهم کردن داده

 .انجامد دهد و حتی به سوء برداشت و تفسیر غلط نیز می هش میهاي اکسل توانایی استنتاج را کا هاي خام در صفحه خواندن داده. غیرموثر است

هاي رایج نمایش اطالعات را ندارد؛ به همین دلیل، قابل فهم کردن  مغز انسان توانایی استنباط سریع و دقیق از بسیاري از روش. کردن اطالعات است ي دیگر بصري مساله
 .ه اي برخوردار استالعاد از اهمیت فوق  ها از طریق نمایش بهینه داده

 اشتباھات رایج در بصری کردن
 :کنیم ها اشاره می ي پرهیز از آن سازي و نحوه  در اینجا به چند مورد از اشتباهات رایج در بصري

 .به جاي تمرکز بر زیبایی به قابل فهم بودن اهمیت دهید .1
 .ها صرفا براي مشخص کردن اطالعات مهم استفاده کنید کنید از رنگسعی . شود تنوع بیش از حد رنگ باعث کاهش عملکرد مغز در درك اطالعات می .2
 .شود هاي زیاد، باعث گمراه شدن از نکات اصلی می هاي بصري مانند اندازه، رنگ و نوع قلم هاي مختلف و یا متحرك کردن استفاده زیاد از تکنیک .3

 .ازه و نوع قلم اکتفا کنید تا مخاطب از منظور اصلی دور نشودهاي بصري سازي از جمله رنگ، اند در نهایت به تعداد محدودي از تکنیک

 بندی جمع
به روش موثري از توان  هایی که توضیح داده شد، می هرچند، با بکارگیري روش. در مجموع عالیم مدیریت قارچی همانطور که در باال اشاره شد به راحتی قابل شناسایی هستند

 .ها و به اشتراك گذاري، ذهن کارکنان را روي اهداف سازمان متمرکز کرد مدیریت قارچی پرهیز کرد و با اندازه گیري داده


