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مدیریت به شیوه سامسونگ
کتاب رشد و تحول در سامسونگ، تهیه مطلب: تیم مدیر سبز

این  در  زندگی  و  است  حاضر  عصر  ویژگی  مهم ترین  اطالعات،  آوری  فن  گسترش 

دوران ایجاب می کند تا فقط مصرف کننده محصوالت دیگران نباشیم، بلکه در فرایند 

تولید نیز مشارکت داشته باشیم و همچنین در ایجاد و گسترش دانش این حوزه و 

مدیریت سازمان های بزرگ نیز سهمی داشته باشیم.

لی  سامسونگ،  گروه  مدیره  هیئت  رئیس  زندگینامه  و  سرگذشت  بیان  مقاله  این 

کان هی، نیست بلکه گام های مورد نیاز را برای ایجاد تحول در رهبر و بنگاه تحت 

رونق  ایجاد تحول و  به ما نشان می دهد  او، توضیح می دهد. همچنین  مدیریت 

یافتن یک مجموعه در گرو تحول در مدیریت ارشد آن است و انسان ها باید خودشان 

را تغییر دهند تا از سازمانشان انتظار تغییر داشته باشند و سپس بتوانند در عرصه 

جهانی منشا تحول باشند.
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لی کان هی برای ایجاد تحولی اساسی در مجموعه شرکت های گروه سامسونگ، 8 

اصل اساسی زیر را تاکید کرده است:

1. اهداف کار خود را تشخیص دهید
با تشخیص اهداف کار خود می توانید پاسخ سواالتی چون، »هدف از انجام این کار 

چیست؟« و »آیا ضرورتی برای انجام این کار توسط من وجود دارد؟« را به دست 

آورید. برای آنکه اهداف کار خود را به وضوح تشخص دهید، باید سه اقدام زیر را 

با موفقیت انجام دهید:

1. درباره گذشته سوال و تردید کنید.

2. به زمان و شرایط حاکم بر وضعیت کنونی توجه کنید.

3. ماهیت و یا طبیعت کار را شناسایی کنید.

2. ماموریت کار خود را شناسایی کنید
شیوه پرسش لی کان هی جهت آشکار کردن ماهیت کار

1. چرا این صنعت ایجاد شده است؟

2. نحوه شکل گیری این صنعت چگونه بوده است؟

3. فناوری محوری در این صنعت چیست؟

4. روند پیشرفت فناوری در این زمینه به خصوص چگونه و به کجا منتهی می شود؟

5. رقبای اصلی در این کسب وکار چه شرکت هایی هستند؟

6. مشتریان/ مصرف کنندگان این صنعت چه کسانی هستند؟

7. مشتریان دنبال چه چیزهایی هستند؟
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3. ابتدا به جنگل و سپس به درخت ها نگاه کنید
ابتدا باید کار را از سطح کالن آغاز کرد و سپس به مسائل خرد پرداخت. این باور 

وجود دارد که تحول در سامسونگ با ایجاد تغییر در لی کان هی آغاز شده است. 

این بدان معنا است که اگر لی کان هی به ایجاد تغییرات شگرف در سامسونگ 

مایل بود، ابتدا می بایست تحول را از خود آغاز می کرد.

4. باالترین اولویت را تشخیص دهید
اولویت ها  ارزیابی  برای  دستی  چیره  از  سطحی  به  کارتان،  فلسفه  شناخت  با 

می رسید. کیفیت، مهم ترین اولویت مورد نظر لی کان هی و تمام مدیران و کارکنان 

را  را بشکند و آن  بر کمیت  بود سنت 50 ساله تمرکز  بود. وی مایل  سامسونگ 

متوجه کیفیت کند.

مهم ترین اولویت شما چیست؟ برای بسیاری، مهم ترین اولویت خانواده است.

در شیوه نوین مدیریت بر سامسونگ،  لی کان هی تاکید دارد:

آموزش های  کردن  فراهم  با  را می توان  اهداف  پیچیده ترین و مشکل ترین  حتی 

مناسب تامین کرد. اگر 2 یا 3 مایل را دویده باشید، دویدن مایل چهارم چندان 

مشکل نیست. این کار زمانی مشکل است که قبل از گرم کردن بدن خود بخواهید 

4 مایل را بدوید. وقتی به خود زحمت اندیشیدن درباره مسائل مربوط به همسر 

و فرزندانتان را می دهید، هم زمان درباره خود، شرکت و همکارانتان فکر می کنید. 

باید تا زمانی که درد جسمانی و ذهنی آن را پشت سر نگذاشته اید، به این بررسی 

و اندیشیدن ادامه دهید.

5. صحت اطالعات را تایید کنید و آن ها را به کار گیرید
تفاوت بین اطالعات و واقعیت ها در چیست؟ لی کان هی این طور توضیح می دهد، 
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»واقعیت، دانستن حقیقتی است که اتفاق افتاده و اطالعات، درک شما از واقعیت ها 

است.«

او می خواهد بگوید که صرف درک واقعیت، کفایت نمی کند. باید این توانایی را 

داشته باشید تا آن ها را به اطالعاتی که بتوان از آن ها بهره برداری کرد، تبدیل کنید. 

برای آنکه این کار را انجام دهید، باید شیوه نگرش خود را به اطالعات بر اساس 

نیازهای مشخص خود تغییر دهید. به جمالت زیر که از سوی او مطرح شده اند 

توجه فرمایید:

این واقعیت که نرخ تبدیل پول افزایش یافته است، حقیقتی بیش نیست. اطالعات، 

به مفهوم درک مزایا و معایب این افزایش نرخ و این است که چه کاری می توان 

انجام داد تا مزایای آن حداکثر و معایب آن حداقل شود. محتوا و کیفیت اطالعات 

به نحوه تفسیر شما در رابطه با اعداد و ارقام بستگی دارد؛ بنابراین، ضرورت دارد 

نحوه نگرش خود را متناسب با نیازهایتان تغییر دهید و آن ها را در تصمیمات 

خود دخیل کنید.

6. تصمیم نهایی را اخذ کنید
لی کان هی در فرآیند تصمیم گیری خود از دو اصل: ساده فکر کردن و سرعت در 

تصمیم گیری پیروی می کرد.

7. اجرایی کردن تصمیمات
لی کان هی هنگامی که سیاست های جدید را اجرا می کرد، برای اینکه کارکنانش به 

این سیاست ها خو بگیرند، وقت و هزینه زیادی را صرف این موضوع می کرد. اگر 

اقدامات سختی چون نابود کردن محصوالت معیوب، متوقف کردن خط تولید و 

صرف وقت برای نهادینه کردن آن استراتژی ها را در افکار و قلب کارکنانش انجام 

نمی داد، سامسونگ هیچ گاه به غولی که امروزه شاهد آن هستیم، تبدیل نمی شد.
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8. همواره نسبت به آینده آگاهی داشته باشید
لی کان هی دو استاد بزرگ داشت: یکی پدرش،  لی بیونگ چول و دیگری هونگ 

کره  معتبر  روزنامه  سه  از  یکی  البو،  انگ  جونگ  روزنامه  مسئول  مدیر  جین کی، 

جنوبی. طی مدت بیش از 20 سال نزد این دو نفر آموزش دید وبرای ایجاد تحول 

در خود و تبدیل شدن به رهبری جهانی، هر آنچه را که آموخته بود به کار گرفت. 

شما هم اگر می خواهید در کارتان موفق شوید، باید خود را به افکار مدیر عامل 

شرکت مجهز کنید. میزان موفقیت در یک کسب وکار جدید، ممکن است برای 

فردی که آن را آغاز می کند، دلسرد کننده باشد. اکثر افرادی که برای خود کسب وکاری 

راه می اندازند، از آنجا که قبال کارمند شرکتی بوده اند، بدون داشتن حس مالکیت 

و مانند یک کارمند به فعالیت خود ادامه می دهند. این خطایی مشترک در میان 

همه آن ها است. موفقیت یا شکست در هر کار مستقلی به این بستگی دارد که 

مالک آن کار، ذهنیت یک مدیرعامل را داشته باشد  یا نه. در پس موفقیت لی 

کان هی آن هایی قرار دارند که به وی کمک کردند ذهنیت یک مدیرعامل را پیدا 

کند. به همین ترتیب، به کارگیری دانش این افراد می تواند به عنوان ابزاری برای 

تغییر در ذهنیت شما کاربرد داشته باشد.

تغییر از درون آغاز می شود
فرد  ذهن  آنکه  »برای  دریافت:  بهبود شخصی،  کتاب های  نویسنده  زیگالر،  زیگ 

بدبین را به ذهنی خوش بین تغییر دهیم، به حدود یک تن اطالعات مثبت نیاز 

داریم.«

یابد،  الزم  تغییر  افراد  زندگی  آنکه  برای  نمی کند.  کفایت  تنهایی  به  البته مطالعه 

است عمل هم در کار باشد.

وقتی یک فرد بتواند ذهنیت خود را از »نمی توانم این کار را انجام دهم« به »بله 

می توانم« تغییر دهد،  به انجام کارهایی قادر می شود که یک زندگی جدید و موفق 
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این  و  دارد  آن ها بستگی  اعمال  به  افراد  زندگی  نحوه  فراهم می کنند.  برایش  را 

اعمال از ذهنیت آن ها سرچشمه می گیرد؛ بنابراین، فردی که می خواهد تغییر کند، 

ابتدا باید ذهنیت خود را تغییر دهد.

اگر مایلید همچون سامسونگ تحولی اساسی را تجربه کنید، باید تا حد ممکن 

اطالعات مرتبط به بهبود شخصی چون: بیوگرافی ها، سرگذشت افراد، کتاب های 

مطالعه  را  موفق  افراد  با  و مصاحبه های  زمینه، سخنرانی ها  این  در  نوشته شده 

کنید و مطالب آن ها را فرا بگیرید. اگر همواره در معرض چنین پیام هایی در زمینه 

بهبود شخصی قرار گیرید، ذهنیت شما به صورت خودکار تغییر می کند و در پی آن، 

اقداماتتان آغاز می شود.
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