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  كاركنان بهشت كتاب : معرفي

اي و  هاي حرفه شناسان برجسته، برنده جايزه دكتر ران فريدمن از روان
) است كه به رهبران هوشمند ignite80( 80گذار شركت مشاور ايگنايت  بنيان
  كند. وكار در زمينه آفرينش يك محيط كار استثنايي كمك مي كسب

ها و  علمي دانشگاه عضو هياتها است،  آفريني در انسان او كه كارشناس انگيزه
باشد. زمينه اين  هاي روچستر، نازارِت، هوبارت، و ويليام اسميت نيز مي كالج

هاي گوناگون از جمله  ها و روزنامه پژوهش دكتر ران فريدمن، در رسانه
اند ميل،  نيويورك تايمز، واشينگتن پست، بوستون گلَوب، ونكووِر پست، گلَوب

منز هلث، شيپ، و اَلور مورد توجه و ستايش قرار گرفته هاي  گاردين، و مجله
  است.

 در كه بود جايي مناسب كار محل صنعتي، اقتصاد درگويد:  دكتر فريدمن مي
 شمار و كند، استاندارد را ها فعاليت بكاهد، ها اشتباه رخداد از چيدمان نظم سايه
 كاركنان احساس چگونگي. دهد جا مكان ترين كم در را نيروها از تري بيش
 عملكرد در زيرا. گرفت مي قرار اهميت از دوم مرحله در وظيفه، انجام هنگام به

  .بود كار انجام نفس مهم، موضوع. داشت محدودي تاثير ايشان

 شده پيچيده اندازه بي كارها طبيعت. هستيم رو روبه ديگري وضع با امروزه
 و جاري هاي وظيفه انجام به تنها كه داريم نياز نيروهايي به تر كم اكنون. است

 مشاركت هم نوآوري و طراحي در تا خواهيم مي آنان از- پردازند مي تكراري
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 بس چيزهايي به نوين، اقتصاد در شكوفا و پررونق سازمان يك برپايي. كنند
 هوشمندي، از بتواند كه داريم نياز كاري محيط به. دارد نياز »كارايي« از فراتر

  .نمايد برداري بهره نيز اي رشته ميان هاي مهارت بكارگيري و خالقيت،

كه در  "The Best Place to Work"كتاب  برجسته دكتر فريدمن با عنوان 
سودمند و كاربردي است و  ايم، كتابي بسيار ناميده »بهشت كاركنان«فارسي 

  شده است:  گيري تدوين در سه بخش با يازده فصل و يك بخش نتيجه

  

  مبالغه در اندازه پيروزي :  1فصل 

  ؟دهند داش مياكاري پ به اشتباه ،چرا در محيط كارهاي برتر

نيويورك  شناسي از باغ گياهاي  هتنها سه سال پيش بود كه جواني كمرو در گوش
، ي خـود اطفعـ هـاي   بر نيمكتي نشسته و همچنان با فهرست باالبلنـد ناكـامي  

  كرد. مي مبارزه

نـوين  هـاي   روشتـرين   يكي از خالقانـه اش  او كسي است كه در زندگي آينده
بيش از دوازده هزار مقالـه و هشـتاد كتـاب نوشـته و     ، كرد ارايهي را درمان روان

آراي او بــيش از ، در تــاريخ شــناس رواناثرگــذارترين  عنــوان بــهانتشــار داد و 
تنها نوزده سـال   آلبرت اليس، زيگموند فرويد است. ولي در زمان مورد بحث ما

  ي يك دوست بود.وجو جستكه در اي  هسال داشت. جوان نوزده
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كه افراد خـالق   است اين، كنيم بيني پيشتوانيم  مي مطلب كه بدون ترديديك 
كارنامك خطاكاري دور و درازي دارند. مـوارد بـراي شـما تـازه و باورنـاكردني      

از هـا   خواهند بود. ولي اين عين حقيقت است. همين خطاهاي فراوان و آموخته
  بوده كه افراد خالق را به قله كوه رسانده است.ها  آن

بسـيار ارزنـده و   ، اين درسي است كه در سازماندهي محـيط كارهـاي شايسـته   
تـن  ، حساب نيـاورد  باشد. چنانچه سازمان امكان خطا را نپذيرفته و به مي كارامد

رواني كه مـانع  هاي  پنهاني از اين دست خواهد داد: واكنشهاي  به قبول هزينه
افـزايش خطاهـاي   ، ييگـو  دروغرواج الپوشـاني و  ، ي نيروها هسـتند انديش فراخ

نخستين نيازهاي فرايند آموختن و نوآوري را ناديده خواهـد  ، مشابه. اين راهكار
  گرفت.

مهمـي در  هـاي   نشـانه ، پيشرفت آسـان اسـت. پيـروزي و شكسـت    ، ما به باور
، شناخت ارزش كارمان هستند. ولي بايد توجه داشت كه جاده رسيدن به برتري

  است.مستقيم نبوده و سخت ناهموار 

 دسـت  بهاستثنايي هاي  اگر بتوان يك بينش يكپارچه از فرايند رسيدن به نتيجه
ها  پذيرفتن آن، چنين خواهد بود: گاهي بهترين راه كاهش از شمار خطاها، آورد

  با آغوش باز است.

  

  



  
  
  
  
  
  
  

  
  كاركنان بهشت كتاب معرفي

    

٧ 
 

  برگرفته از خطاهاهاي  درس

  توانند بردارند مي كه مديرانهايي  گام

خواهـان بـروز خالقيـت در     پـاداش بدهيـد.  ، ها نتيجه تنها نهو ، ها به كوشش
تن  گاه گهتازه برخاسته و هاي  محيط كار هستيد؟ پس به كساني كه به كوشش

مثبت مورد توجـه سـازمان   هاي  پاداش بدهيد. اگر تنها نتيجه، دهند مي به خطر
بندنـد كـه    مي كار ي رو آورده و تنها مواردي را بهكار محافظهكاركنان به ، باشد
تنهـا راه بـاالبردن ميـزان خطرپـذيري      انـد.  آزمون پيروزي خود را داده تر پيش
تازه ايشان است كه نشان از رفتـار شـما در   هاي  به كوششدهي  پاداش، نيروها

  دارد.، ها تشويق خالقيت و تجربه نيازموده

، رسد نمي يك تيم به نتيجههاي  كوشش كه هنگاميمن. هاي  خطاها يا فرصت
تـازه  در انديشـه پـرداختن بـه يـك پـروژه      ، كه براي پوشاندن آنطبيعي است 

با مقدار زيـادي از  ، دانند كه رخداد هر خطا مي تجربهباشند. ولي افراد خبره و با
 بـر آن بخـش از كـار كـه     ويـژه  به - هوشمندي و ميل به بهبودي همراه است

تنهـا  ، مـوارد  گونـه  ايـن توان در آينده بهبود بخشيد. مواظب باشـيد كـه در    مي
در «مطرح كنـيم:   گونه ايندنبال خطاكننده نگرديم. بهتر است كه پرسش را  به

  »توانيم اين كار را بهتر انجام دهيم؟ مي چگونه، چنين مواردي در آينده

رخداد اشـتباه و خطـا را دوسـت     كس هيچ به چشم درازمدت بنگريد.به بازي 
خطـر [ريسـك] همـراه اسـت. بـا       مديران نيز بـا  ي بيش از اندازهندارد. تحمل 

ـ ، داننـد كـه خطاهـاي خالقانـه     مـي  پيشـرو هـاي   سـازمان ، وصـف  اين اي  هگون
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در پـي  اي  هبـازده بـاال و ارزنـد    درازمـدت تواننـد در   مي ي است كهگذار هسرماي
يا جابز توجـه كنيـد. سـخن از كـاركرد     ، گرِتسكي، داشته باشند. به رفتار گوگل

در نظرند كه پـنج سـال ديگـر خـود را     هايي  ما نيست. پيروزيامروز سازمان ش
  نشان خواهند داد.

  

  هاي برگرفته از خطاها درس

  توانند بردارند مي كار تازه هايي كه رهبران گام

مـديراني كـه بـازده بـااليي     ؟ ام هامروز در چه مورد خطا كـرد ، از خود بپرسيد
كننـد. آنـان    نمـي  خود نگـاه  به خطاها به چشم اتهام و كيفرخواست عليه، دارند
آورنـد.   مـي  حسـاب  بـه ، رخدادها را نشانه در مرز پيشرفت قرار داشـتن  گونه اين

مـوارد توجـه    گونـه  اينبه ، نظر برسد چنانچه در كار و فعاليت همه چيز روان به
شـويد. آيـا    رو روبـه تا با مشـكالت تـازه   ايد  اندازه كافي نكوشيده كنيد: شايد به

 اگر طـرف مقابـل   ايد؟ خود كوشيدههاي  در پيشبرد مهارت، حثهمانند يك مبا به
تواند به اين معنا باشـد كـه شـما ديـوار را      مي، درنگ پيشنهاد شما را بپذيرد بي

  ايد. خيلي كوتاه گرفته

به ماننـد حركـت در   ، ما اغلب به موضوعِ پيشرفتخود را رسم كنيد.  J نمودار
عمل چنين نيست و هـر پيشـرفت بـر    كنيم. ولي در  مي يك خط مستقيم نگاه

يك بهبـود پيوسـته و اسـتوار    اش  شود كه نتيجه مي گُرده پيشرفت پيشين سوار
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خالقانه و پيشرفت نيز پيچيده بوده و حالت حركت در هاي  است. رابطه كوشش
) انگليسي اسـت. در  J( يك خط مستقيم را ندارد. حركت آن به شكل حرف جه

هـاي   و عقـب نشـيني  هـا   ود كـه نشـانه چـالش   ر مـي  آغاز با يك خم تند پيش
 تـر  آسـان حركـت رو بـه بـاال    ، هـا  كوشـش  گونه اينباشد. بر پايه  مي، نخستين

  شود. مي

در اقتصـاد   كه آغازگر راه باشد. است ممكنآيا انجام خطا يك گزينه نيست؟ 
از دايـره   زودي بـه ، تازه نپردازيمهاي  چنانچه پيوسته به كسب مهارت پايه دانش
خواهنـد تـا يـك رفتـار      مـي  از كاركنـان هـا   مانيم. برخي از سـازمان  مي بيرون
شده را بارها و بارها بدون تغيير تكرار كنند. اين به سود سازمان نيسـت.   شناخته

است كه شما هايي  تنها راه افزايش مهارت، تازه در محيط كارهاي  انجام تجربه
  نياز داريد.  ، و ارزشمند باقي ماندن موثربراي 

  

  نيروي مكان: 2فصل 

  گذارد طراحي محيط كار اداري چگونه بر انديشه ما اثر مي

  بگيريد.يك راهرو دراز با سه در ورودي را در نظر 

دهـد. اتـاق    مـي  اتاقي هست كه خالقيت شما را افـزايش ، پشت در شماره يك
كند. به اتاق پشت در  مي پشت در شماره دو به تمركز شما بر ريز مطالب كمك

  گردد. مي بر حس همكاري شما با ديگران افزوده، شماره سه كه وارد شويد
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هـاي   به يافتـه پـژوهش  ماند! چنين نيست؟ بنا  مي علمي تخيليهاي  به داستان
  شايد اين نمونه محيط كارهاي نوين آينده باشد.، علمي و گوناگون امروز

دهنـد.   نمي همه خطاها يكسان و يك گونه رخ، بنا به پژوهش تازه ادموندسون
فـرد خطاكـار هسـتند. برخـي     توجهي و ماهر نبودنِ  بي برخي از خطاها ناشي از

از اي  هپـار  باشـند. در  مـي  ديگر پيامـد انجـام آزمـايش در شـرايطي نـامطمئن     
 تـر  كمرفتار با كارهاي اشتباه و خطا آنچنان سخت و جدي است كه ، ها سازمان

 گونـه  ايـن شود تن به تجربه و آزمـايش امـري تـازه بدهـد. در      مي كسي حاضر
 يكسـان برخـورد  ، اجتنـاب  طاهـاي قابـل  و خ 1با خطاهاي هوشـمندانه ها  محيط
رسـد و   مـي  بسـت  شود. در چنين شرايطي فرايند يادگيري و خالقيت به بـن  مي
 در سـازمان جريـان   »فرهنـگ صـيانت از خـود   «، »فرهنگ نـوآوري «ي جا به
  يابد. مي

  بايد چه رفتاري داشته باشند؟  ها  سازمان، بنابراين

  طراحي محيط كارتاريخچه مختصري از سير 

د: آينـ  مـي  تنها موارد پيروزمند به ذهنمـان ، انديشيم مي به مخترعان كه هنگامي
. ولـي همـه مخترعـان ايـن     گيـتس  يا بيـل ، گراهام بِل، وينچيمانند لئوناردو دا

در هـا   شانس را ندارند كه يكسان به نتيجه كار خود افتخار كنند. برخي اختـراع 
 رو روبـه افتند و مخترع را با ايـن پرسـش    مي از اعتبار، طول زندگي صاحب آن

  سازند كه ارزش واقعي كارشان چه بوده است؟ مي
                                                            

1. Intelligent failures 



  
  
  
  
  
  
  

  
  كاركنان بهشت كتاب معرفي

    

١١ 
 

است. او پيش از درگذشـت   گونه ايناز  ،رابرت پراپستانگيز  وضعيت كار شگفت
  دو دهه را نوميدانه در انتظار جا افتادن اختراعش بود.، 2000به سال 

  

  چرا بايد براي ايفاي نقش پول بگيريد: 3فصل 

مختلـف اسـت.   هـاي   طبيعي در پي يافتن ارتباط ميـان ايـده   صورت بهذهن ما 
گزينـد.   برمـي  راهـا   تركيبي از يافتـه ، متمركز كنيماي  هتوجه خود را بر هر زمين

بروز خالقيت دشوار خواهـد  ، خيره شويماي  مسالهبين بر  با يك ذره كه هنگامي
نـو و  هـاي   شويم. براي دسترسي به راه حـل  مي بود. به روش تفكر سنتي اسير

  نياز به بريدن از چارچوب ذهنيِ جاري داريم.، خالقانه

، ذهنـي هـاي   رينآفـ  انگيـزه  ه يا رژيم بريدن از وضعيت كنوني و تغييـر در برنام
بــه يــاد آوريــد  بــراي پــرداختن بــه تفكــر خالقانــه اســت.اي  هفرصــت ارزنــد

هـا   بغـه يش نشان داده ناها را كه يافته دين سيمونتون شناس هاي روان پژوهش
يش نبود. او همچنـين  ها كنند. البته اين تمام يافته مي بيش از مردم عادي خطا

ـ عال، موفـق خـود   تـر  كـم خالق بيش از همتايان هاي  نشان داد كه نابغه ق و ي
كند  مي غيرعادي دارند. شايد همين امر است كه به ايشان كمكهاي  سرگرمي

  ديگر ببينند. اي  هگون را به مسايلتا 

 1996به سـال  ، آورند مي ترديد از نوابغ دنياي نو به حساب بي جابز را كهاستيو 
  چنين گفته است: در مصاحبه با مجله وايِرد
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از افراد نابغه در مـورد   كه هنگامياست. ها  خالقيت به هم پيوند دادن موضوع«
اندكي احساس گناه خواهند كرد. زيـرا  ، بپرسيداند  چگونگي كاري كه انجام داده

ايـن امـر خيلـي     اند. بلكه چيزهايي را ديده و كشف كردهاند،  را خود نساختهآن 
داشته را هاي  تجربهاند  دانند كه تنها توانسته مي شود. زيرا مي زود بر آنان آشكار

چيزي نو عرضه نماينـد. دليـل    صورت بهرا ها  به هم پيوند بزنند و تركيبي از آن
 سـت كـه بـيش از ديگـران بـه تجربـه      ا خصوص هم آن در اينها  توانايي نابغه

  .»كنند مي فكر تر بيشخود هاي  يا در مورد تجربه، پردازند مي

دهنـد تـا در هفتـه     مـي  بـه كاركنـان خـود فرصـت    ، بوك فيسو ، ياهو، گوگل
دلخـواه  هـاي   جاري جدا شده و به فعاليـت هاي  از كارها و پروژه راهايي  ساعت

در نهايـت بـه سـود سـازمان     ها  كه چنين دگرگوني است اينخود بپردازند. اميد 
  بار بياورد. نويني بههاي  نتيجه

موضـوعي نيسـت كـه بـر كسـي      ، نياز تن و ذهن به استراحت پس از خستگي
بينيم. ولي خستگي ذهـن بـه چشـم     مي را آشكاراپوشيده باشد. ما خستگي تن 

، كه با ندادن فرصت استراحت ميان روز به كاركنـان  است ممكنآيد.  نمي كسي
، آنان را در تمام ساعات اداري بيدار نگه داريم. ولي آنچه از مـا سـاخته نيسـت   

  قرار دادن ايشان در شرايطي است كه بتوانند بهترين عملكرد را داشته باشند.

در مجلـه جورنـال   اش  صورت گرفته و نتيجه 2010بنا به پژوهشي كه در سال 
غيـراداري  هـاي   كاركناني كه در سـاعت ، انتشار يافته است يكولوجيآو اَپلَيد سا
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در طول سال به ، پردازند مي ختي و تماس با ديگرانشنا روانبه ارتباطات  تر كم
  شوند. مي باالترين خستگي عاطفي دچار

كنيـد كـه بـه شـما نيـاز       مي اعتيادآور است. احساس، ميل به تماس با ديگران
هزينـه دارد. از سـوي   ، بااليي داريد. ولـي تمـاس مـداوم   ي ور بهرهيعني -دارند

و ، متنـي هـاي   پيـام ، پسـت الكترونيكـي  هـاي   ديگر؛ يـورش خـرواري از پيـام   
احساس وجود حالت اورژانس را در مغـز زنـده كـرده و مايـه     ، تلفنيهاي  تماس
دانيم كه چنين حالتي به رونـد احسـاس و انديشـه     مي شود. مي [استرس] تنش

  زند. مي انسان صدمه
  

  برگرفته از بازيهاي  درس

  عملي براي مديران هاي  اقدام

تنها تكيه كردن بر مديران به اميـد دسـتيابي بـه راه     به شيوه باغباني بنگريد.
نـوآور  هـاي   فرهنگ كار گذشته است. شـركت هاي  مانده از ته، نفسگيرهاي  حل
 خالقيـت از پـايين بـه بـاال    هـا   روند؟ در آن مي چگونه پيروزمندانه پيش، امروز
نويس روزنامه نيويورك تايمز پس از مصـاحبه   جوشد. توماس فريدمن ستون مي

بايد بـه  « :شرح داده است چنين ينموضوع را ا، با جِف بزوس مديرعامل آمازون
، آبياري كنيـد ، بذر بپاشيد- بلكه يك باغبان بنگريد، يك طراح عنوان بهخود نه 

 انـد.  كمك كنيد كه از پايين به بـاال آمـده  هايي  و به رشد انديشه، ببخشيدالهام 
 را بـه عمـل تبـديل   هـا   سپس اطمينان حاصل كنيـد كـه ديگـران آن انديشـه    
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بـه خلـق   ، بزرگ مهم هسـتند هاي  . چنانچه براي شركت شما انديشه»كنند مي
نشـان  هـا   كننـد. پـژوهش   مـي  شرايطي دست بزنيد كه تفكر نوآورانه را تشويق

اخگـر  ، جـاري هـاي   از فعاليت گاه گهو جدايي ، ورزش، كه تركيب بازياند  داده
  افروزد. ميخالقيت را بر

 نـو و هـاي   بـا انديشـه  هـا   نمودن انسان رو روبهبريدنِ راهبردي از جريان كار. 
 دهـد. از ايـن بيـنش چگونـه بهـره      مـي  خالقيت را در آنان افـزايش ، سابقه بي
همـايش و بحـث در   « هفتگـي زمـاني را بـراي    صـورت  بـه توانيد  مي بريد؟ مي

 دربـاره  وگو گفتاختصاص دهيد يا ماهانه يك برنامه بررسي و  »نوهاي  انديشه
ي در زمينـه  بخشـ  الهـام  منظـور  بهصنعت خود اجرا نماييد. شركت مرسدس بنز 

از اي  هدسـت  بـه تنهـا   كـه  هنگـامي كنـد.   مي از اين روند استفاده، نوهاي  انديشه
از خالقيت خبري نخواهد بود. چنانچه به كشف و ، روزمره بپردازيمهاي  فعاليت

  غيرمنتظره خواهيم رسيد.هاي  و انديشهها  به راه حل، شهود عادت كنيم

مـدير روزي دوازده   عنـوان  بهچنانچه  مسير عشق دروني به كار را تغيير دهيد.
پسـت  هـاي   ساعت پشت ميز كارتان باشيد و در روزهاي تعطيـل نيـز بـا پيـام    

كـه بـه موضـوع جـدايي      است اينمعنايش ، الكترونيك دريافتي سر و كله بزنيد
بـه آنـان   ، بهتر از اعضاي تيم خودبرداري  از كار عقيده نداريد. براي بهره گاه گه

رفتـه را بدهيـد. اگـر عاشـق فرسـتادن      از دسـت  هـاي   فرصت بازسازي انرژي
ترتيبي دهيـد  ، هستيدها  پست الكترونيكي در روزهاي تعطيل و غروبهاي  پيام

كاركنـان برسـد تـا آنـان بتواننـد سـاعات        دست بهدر روزهاي كاري ها  كه پيام
  فراغت خود را با خانواده بگذرانند.



  
  
  
  
  
  
  

  
  كاركنان بهشت كتاب معرفي

    

١۵ 
 

    برگرفته از بازيهاي  درس

  كار تازه عملي براي رهبرانهاي  اقدام

و بررسـي آگاهانـه بـراي حـل      ياوكـ وا كار بگيريد. ذهن ناخودآگاه خود را به
 رو روبـه پيچيـده  هـاي   بـا چـالش   كـه  هنگاميسودمند است. ولي ، ساده مسايل
نياز به گذار از دوره تكـوين و  ، براي رسيدن به يك پاسخ و بينش روشن، باشيد
به ، بهتر از جريان تفكر ناآگاهانهبرداري  بهره منظور بهمطلب داريد. گيري  شكل

اطالعات موجود بپردازيـد.   تر بيشروشن نمودن هدف خود و بررسي و شناخت 
يـا  ، خواندن يـك مقالـه  ، مختصر روي هسپس كار را كنار بگذاريد و به يك پياد

درايـن خصـوص   ، هـا  كار بر موضعي متفاوت سرگرم شويد. بنا به يافته پژوهش
چيزهـا  ، به فعاليت پيشين باز گرديـد  كه هنگاميسي دقيقه مدت مناسبي است. 

  ديگر و متفاوت از پيش خواهيد ديد.اي  هگون را به

نو اختصـاص دهيـد.   هاي  را به يافتن بينشها  بامدادان را به يادگيري و شب
بـر  ، دهـد  مـي  ها را نشـان بعدازظهرهمان ساعت بيولوژيك كه خستگي تن در 

دهنـد   مي نشانها  كار و عملكرد شما نيز اثر گذار است. پژوهشهاي  ديگر جنبه
شناختي در ساعات نخستين روز در بهترين وضعيت هستند. بـا  هاي  كه مهارت

يابد. خستگي تن يـك   مي اين نيرو كاهش، گذشت زمان و رسيدن به ميانه روز
ي نيز كندتر صافي [فيلتر] ذهن، باشيمتر  ت ديگر هم دارد. هرچه خستهواثر متفا
 گوناگوني ناخواسته در ذهن شكلهاي  افكار و انديشه، كند و در نتيجه مي عمل
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خالقانه بيفتيد. هاي  توانيد در پي راه حل مي ؛ در چنين زمانيرو اينگيرند. از  مي
  دور از انتظار برسيد.هاي  به راه حل، احتمال دارد كه در اين وضعيت

، ورزش افزون بر بهسازي تـن  بخشي از كار خود درآوريد. صورت بهورزش را 
، برد. بسياري از ما از ترس عقب مانـدن كارهايمـان   مي توان ذهني را نيز باالتر

بـه   -و پـس از كـار اداري  ها  در غروب ويژه به - ورزشي راهاي  رفتن به باشگاه
توانـد   مـي  كه ورزش مـنظم اند  نشان دادهها  سپاريم. ولي پژوهش مي يفراموش

و كارايي را بهبود ببخشد. كوتاه سخن اين ، خالقيت را افزون، حافظه را تقويت
تواند از شما كارمند بهتـري بسـازد. هرچـه كـار و فعاليـت شـما        مي كه؛ ورزش

  تواند بهتر بدان خدمت كند. مي يك تنِ نيرومند، باشدتر  پيچيده
  

 چه تفريحي باشگاه از تواند مي شاد كارِ محيط يك : 4فصل 
  بياموزد

آوردم كه  دست بهاي  هتجرب باشگاه تفريحيدر يك ، بودمساله  نوزده كه هنگامي
  سراسر زندگي مرا دگرگون كرد.

 دهـد.  انگيزي در ذهن شـما رخ مـي   چيزهاي شگفت تفريحي باشگاهدر فضاي 
كار مـا دارد؟  با محيط اي  هچه رابط باشگاه تفريحياكنون ببينيم فضاي ، خوب

  كنيد. مي ارتباط بيش از آني است كه فكر

و خوشـحال كـارايي    خوشـنود كـه افـراد   انـد   گوناگون نشان دادههاي  پژوهش
، ي كندخوشنوددر زندگي احساس  كه هنگاميي از ديگران دارند. انسان تر يشب
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و ، نگـرد  ها مي به موضوعتر  بينانه خوش ،كند مي ارتباط برقرارتر  با ديگران آسان
سـازد. از سـوي    مـي  ي براي تمركز بر كارهـا از خـود آزاد  تر بيشنيروي ذهني 

و فـرد را بـراي درگيـري بـا     دهد  مي را افزايش نفس اعتمادبهي خوشنودديگر؛ 
  سازد. ميتر  آماده، موارد چالشي

باشـگاه   تـوانيم از  مـي  ي را بـه محـيط كـار بيـاوريم؟    خوشنودچگونه شادي و 
درس بگيريم و ، ختيشنا رواناز نظر  كننده براي ترتيب موارد خوشحال حييتفر
كاركنـان  را در محيط كار خود پياده كنيم تا موجب بـاالتر رفـتن روحيـه    ها  آن

  بشود؟
  

  برگرفته از مقوله خوشحاليهاي  درس

  عملي براي مديران هاي  اقدام
گوناگون سـامان  هاي  گرداگرد فعاليترا مناسب و آور  خوشحاليهاي  برنامه
با ديگـران بهتـر   ، شادند كه هنگاميها  كه انساناند  نشان دادهها  پژوهش دهيد.

خالقانـه  هـاي   و ايده، بينند مي ي از كار راتر بزرگتصوير ، كنند مي رابطه برقرار
 دهند. ولي از اين نكته هـم غافـل نمانيـد كـه روحيـه شـاد       مي ارايهي تر بيش
  مخرب باشد.، ديگراي  هسازنده و در پارها  تواند در برخي از فعاليت مي

(ماننـد منـافع    كوچـك و پيـاپي  هاي  با فراهم نمودن تجربه كوچك بينديشيد.
، (ماننـد مراسـم سـاالنه)    گـاه  گـه بـزرگ و  هاي  بيش از تجربه، درون محيطي)

  توان افراد را شاد كرد.   مي
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، از مزايـاي شـغلي  ترنـد.   مزاياها هوشـمندانه برخي از مزاياي شغلي از ديگر 
تواننـد كاركنـان را بـه     مي آيد: مينيز برها  كاري بيش از باال نگه داشتن روحيه

تـازه در اتـاق   هـاي   قـرار دادن ميـوه   ،گرفتن تصميم بهتر وادارند. بـراي مثـال  
سـالم اسـتفاده كنـيم.    هاي  اين پيام را هم با خود دارد كه از خوردني، كنفرانس

ي كارخانـه يـا   لومتركيهشت به كاركناني كه در  ،سيليكون ولي در ركت ايموش
 پردازد. اين امـر سـبب   مي دالر اضافه حقوق 500ماهي ، خانه بگيرند تر نزديك

بهتـر  ، ي را در آمدوشد به محل كـار صـرف كننـد   تر كمشود تا نيروها وقت  مي
  يشان باشند.ها با خانواده تر بيشبخوابند و 

  

  برگرفته از مقوله خوشحاليهاي  درس

  كار تازه عملي براي رهبرانهاي  اقدام

توانـد حوصـله فـرد را سـر ببـرَد.       مـي  زودي كار يكنواخت به باشيد.طلب  تنوع
فـرد  ، باشـد  بيني پيششناخته شده و قابل ، نحوه انجام يك فعاليت كه هنگامي

، گونـاگون هـاي   كـه فعاليـت  اند  نشان دادهها  كند. پژوهش مي توجه تر كمبدان 
كـه مـانع    اسـت  ايـن يش هـا  همراه دارند. يكي از دليـل  ي بهتر بيشي خوشنود

  شوند. مي سازگاري فرد با كار

ذهـن انسـان    توانـد بـراي شـما سـودمند باشـد.      مي يخوشنوداحساس نا
و كمينـه كـردن   هـا   سامان يافته كـه در پـي بيشـنه كـردن خوشـي     اي  هگون به
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توانند  مي نيزها  يخوشنودكه نااند  پژوهشگران دريافتهباشد. ولي  ها مي ناخوشي
شما را به يـافتن دليـل آن   ، شويد مي خشمگين كه هنگاميمثبت بگذارند.  تاثير
شناسـيد و   مي شما دليل پنهان در پشت اين احساس بد را ،گونه يندارد. بد وامي

  پردازيد. مي، به رفع آن كه الزمه خوشحالي است

 باشـيد كـه سپاسـگزاري از خـود را سـودمند نمايـد.      در پي يـافتن راهـي   

نيـازي  ، افتند مي سپاسگزاري و قدرداني از رخدادهاي خوبي كه در زندگي اتفاق
 پـيش  آسـاني  بـه اساسي براي رسيدن به خوشحاليِ پايدار است. ولي اين حالت 

ثبـت و  ، هوشمندانه براي توجه بـه رخـدادهاي خـوب   هاي  آيد. يكي از راه نمي
فراوانــي در هــاي  اســت. خوشــبختانه امــروزه برنامــههــا  نمــودن آنيادداشــت 

  كنند. مي شوند كه به اين كار كمك مي اجتماعي اجراهاي  شبكه

  

  چگونه از گروهي غريبه يك جامعه بسازيم:  5فصل 

و  1960به سال  ي پرورشي در دانشگاه نبراسكاشناس رواندونالد كليفتون استاد 
ي گرفـت و از كـار   انگيـز  تصميم شگفت، پس از نزديك به بيست سال تدريس

  دست يافته بود. اش او به فرصت بهتري در زيرزمين خانه دانشگاهي استعفا داد.

با همكاران پژوهشگرش هماهنگ نبود. در حالي كـه  خوبي  به كليفتون هيچگاه
او عالقـه ديگـري داشـت.    ، پرداختنـد  مـي  به درمان بيماران رواني تر بيشآنان 

در پـي شـناخت   ، نادرست عمل كـردن ذهـن  هاي  ي يافتن دليلجا بهكليفتون 
  چگونگي عملكرد ذهن به هنگام كاركردهاي درست بود.
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تفاوت كساني كه عملكرد برتري دارند با ديگران چيسـت؟   ،خواست بداند مي او
توانست بـه افـراد    مي وجود داشت كه» بينشي« ها از ديد كليفتون در ميان داده

  ي ببرند.تر بيشمعمولي كمك كند تا از زندگي بهره 

، مغـرور  الروز نخست پيوسـتن بـه يـك كـار تـازه را بـه خـاطر آوريـد. معمـو         
كـه ناديـده گرفتـه    ايـد   انتظـار نداشـته   ايد. نگران بودهاي  هو تا انداز، زده هيجان

گـيج و  ، كه با هوار اطالعات فراوان بـر سـرتان  ايد  خواسته نمي شويد. همچنين
 -مـديران  ويـژه  بـه -بوده كه كاركنان شركتدرمانده شويد. تنها انتظارتان اين 

  اند. گرفتهاي  هنشان دهند كه با استخدام شما چه تصميم خردمندان

كمـك  ، كـار  تـازه نيز بايد از روش ميزبانان در جاانـداختن نيروهـاي   ها  سازمان
جايزه بهتـرين   2011ا كه در سال يمستقر در ويرجين بگيرند. شركت اسناگاجاب

(بـا  اي  هخواهد تـا برگـ   مي در آغاز استخدام از داوطلبان، محل كار را برده است
شخصي هاي  كه در خصوص عالقههايي  عنوان اعتراف) را پر كنند و به پرسش

كننـد و   مـي  پاسخ دهند. مديران شـركت ايـن برگـه را مطالعـه    ، او مطرح شده
 با همكارانش استخدام تازهپر رنگ و رو براي معرفي و آشنايي كارمند اي  هبرنام
اعضاي تيم با همكار تازه در مـورد   يوگو گفتزمينه ها  ريزند. در اين برنامه مي

و غيرشغلي نيز فراهم آمـده اسـت و آنـان از روز نخسـت      سازماني رونب مسايل
  گذارند. مي بناي آشنايي و دوستي را
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  محيط كار برگرفته از مقوله دوستي درهاي  درس

  عملي براي مديران هاي  اقدام
 به مقوله رفاقت هم توجه داشته باشـيد. ، به هنگام جاانداختن نيروهاي تازه

در انديشه آغاز به كار فوري او نباشيد. مراسم آشنايي را بـه  ، با ورود كارمند تازه
پايدار بـدل كنيـد. از پـيش بـراي ايـن كـار       هاي  فرصتي براي ساختن دوستي

ـ اي  هبه يكي دو تن از كاركنان كه تا انداز، بريزيداي  هبرنام ق مشـترك بـا   عالي
بنشينند و زمينه جـذب   وگو گفتبسپاريد تا از آغاز با او به ، دارند وارد تازهنيروي 
او را فراهم آورند. فراموش نكنيد كه شما ميزبان هستيد و بايـد كـاري    تر آسان

  د.كنيد كه به مهمانان تا آخر شب خوش بگذر

 به اعضاي تيم خود فرصت دهيد تا به احساسات مشتركشـان آگـاه شـوند.   
بـه ايشـان   ، ي واداشتن نيروها به شركت در مراسـم اجبـاري و قـراردادي   جا به

ق مشترك خود را بشناسند و بـر پايـه آن اقـدام نماينـد. در     عاليكمك كنيد تا 
كاركنـان را نيـز   همسران و اعضاي خانواده ، غيررسمي سازمانيهاي  گردهمايي

  سازيد. پيوند خانوادگي آنان را استوارتر، دعوت كنيد و بدينوسيله

ببينـيم همكـاران در مـوارد و     كـه  هنگـامي توجه به ديگران را سـاده كنيـد.   
شـويم و   مـي  بسيار شاد، كنند مي رخدادهاي مهم زندگي ما حاضرند و پشتيباني

ران از روز تولـد هـر نفـر بـه     شود. آگاه ساختن همكـا  مي پيوندهايمان استوارتر
هزينه در حد چنـد   جتماعي و ترتيب يك جشن كوچك و كماهاي  كمك شبكه
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آمـاتور  هـاي   تـوان از گـروه   مـي  است. در اين مـوارد  موثربسيار زيبا و ، ده دالر
  موسيقي نيز براي يك ساعت دعوت به هنرنمايي كرد.  

رفتارهـا باعـث برقـراري     گونـه  ايـن رسد؟ ولي چنين نيست.  مي نظر نامربوط به
  رسد. مي شوند كه در نهايت سودش به سازمان مي پيوندهاي استوار و سازنده

  

  برگرفته از مقوله دوستي در محيط كارهاي  درس

  كار تازه عملي براي رهبرانهاي  اقدام

چنانچه با همكاران تـا   كنند. ميتر  پيوسته انسان را ضعيف، هاوكار كسبهمه 
شـود. در خـالل    مـي  تـر  آسـان انجام كار و فعاليتمان ، سطح دوستي پيوند يابيم

هـاي  وگو گفـت آيـد. بـا    نمـي  وجـود  بهرفاقت در محيط كار ، جاريهاي  فعاليت
هـاي   يـا در حـين فعاليـت   ، در ناهـارخوري ، ها غيررسمي پيش و پس از نشست

ـ گيرنـد. از   مـي  شكل ها و رفاقتها  غيراداري است كه دوستي ق مشـترك  عالي
، دلخواهتـان هـاي   و ورزش، كه دوست داريـد هايي  خوراك، خودروهايتان ،خود
  شوند. مي پايدارهاي  پايه آغاز و ادامه دوستيها  كنيد. همين وگو گفت

يـك ابرهـدف مشـترك بيابيـد.     ، اگر در كار با يكي از نيروها مشكل داريـد 
سـازيم.   مـي  با ديگران يـك فاصـله و ديـوار   ، به كار خود سرگرميم كه هنگامي

شود. در اين موارد بايـد ببينيـد كـه چـه      مي رقابت اغلب موجب چالش و ستيزه
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نقطه و هدف مشتركي در ميان شما و رقيبان وجود دارد. بـر آن تكيـه كنيـد و    
  رسد. نمي به نتيجه دلخواه، نشان دهيد كه آن فعاليت بدون مشاركت شما

آمـاده [فَسـت فـود] در روابـط     هـاي   ايعه نقـش خـوراكي  آگاه باشيد كه ش
آورد.  وجـود  بـه صميميت  مدت كوتاهتواند در  مي پراكني شايعه اجتماعي را دارد.

و دوري ، اعتمـادي  بـي  ،ولي هشيار باشيد كه: توان كـاهش از اعتبـار در گـروه   
آن كـه  « :گويـد  مـي  المثل شـرقي  را نيز با خود دارد. يك ضرب، گزيني از شما

رد  ، گويد مي حرف ديگران را به شما حرف شما را هم پيش ديگران خواهـد بـ« .
  شوند. نمي دوست و محبوب ديگران، اي حرفهسازان  شايعه

  

   ناسازه رهبري:  6فصل 

  سازند مي ور بهره تر كم هاي تيم پرقدرت، رهبران چرا

ت دارنـد  هاي  مالكيتي كه مديران شركتبا احساس  بسـيار بـاانگيزه  ، وارِن بافـ ،
  كنند. مي كار، نه و وفادار به اومسئوال

، هـا  زد و زمـان انجـام فعاليـت    مـي  سرها  به همه بخش دست بهتيلور كورنومتر 
و هـا   كرد. سپس با محاسـبه  ميگيري  اندازهرا ها  راه افتادن بهو دوباره ، ها توقف
ي بـه  ور بهرهخود را تدوين و براي اجرا و افزايش هاي  يافته، دشوارهاي  تحليل

  داد. مي ارايهمديريت سازمان 
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شد و  مي قدر و موقعيت تيلور در سازمان استوارتر اي، با هر پژوهش و يافته تازه
گرديد. جا گرفتن در گـروه   به سرمهندسي كارخانه منصوب سالگي يكو سي در

  به اجرا در آورد.تر  يش را گستردهها به تيلور فرصت داد تا يافته، مديريت

  تيلور از چه چيزي غافل مانده بود

گـر   يـك تجربـه   عنـوان  بـه تيلور از زمان خود پيش بود. او ، در بسياري از موارد
كرد كه هنوز با دانش رفتـار انسـاني آشـنايي نداشـت.      مي دنيايي كاردر ، منفرد
مشـخص رسـيد. در   هاي  تيلور ابداع تازه و اختراعي بود كه به نتيجههاي  روش

و نظارت مسـتقيم و  ، ها ساده كردن وظيفه، پرداخت در برابر عملكرد، آن دوران
  چشمگيري داشت. تاثيري ور بهرهراستي بر  به، از نزديك بر كارگران

كارهـا بسـيار   ، محـور  دانـش وضعيت تغيير كرد. در اقتصاد ، ولي با گذشت زمان
  پيچيده و اثرگذاري بر عملكرد نيروها نيز دشوارتر شد.

  هنرِ پروراندن خودمختاري

 از بسـياري از برخوردهـاي چالشـي بـا مـديران جلـوگيري      ، دادن خودمختاري
دادن حـق انتخـاب بـه نيروهـا از     هـا   سـازمان  تـر  بيشكند. در حالي كه در  مي

  توان به اين امر مهم پرداخت؟   مي چگونه، مديريت نيستهاي  گزينه

 تر كمهاي  در محيط حتاچندي دارند كه هاي  ن در اين زمينه توصيهاشناس روان
  .توان به كار گرفت مي آزاد هم
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  برگرفته از مقوله خودمختاريهاي  درس

  عملي براي مديران هاي  اقدام

ي ادامه جا به اجازه دهيد تا خود بهترين راه انجام كارشان را بيابند. به نيروها
  تمركز كنيد.ها  رسيدن به آنهاي  و راهها  هدف بر، روند كار بر پايه برنامه

به كساني كه در سازمان شـما كـارايي    دروني توجه كنيد.هاي  رينآف انگيزه به
، ي خـود مند بااليي دارند نگاه كنيد. آيا بر پايه دستورهاي سرپرستان يا با عالقه

با دلگرمي فراوان به انجام  استخدام تازهكاركنان  اند؟ رسيدههايي  به چنان نتيجه
بـه   انـد.  نشـده هـا   زيرا هنوز آلوده دسـتورهاي باالدسـتي  ، پردازند مي وظايفشان

 بـاز ، درونو سدهايي اقدام كنيد كـه نيروهـا را از انگيـزش از    ها  برداشتن مانع
  دارند. مي

خـود را اسـير سررسـيدهاي     كـه  هنگـامي  مديريتي دسـت برداريـد.   از خُرده
مـديريتي و   كـه بـه خُـرده    است ممكن، هنگام كاري كنيد مشخص و تحويل به

ي تمركـز بـر   جـا  بهدچار شويد. به چنين دامي نيفتيد. ها  كاري كنترل همه ريزه
نقشـه  ، از اعضاي تيم خود بخواهيد تا براي رسيدن به هدف، فرايند اجراي كار

  نمايند. ارايهراه خود را طرح و 
  

  برگرفته از مقوله دوستي در محيط كارهاي  درس

  كار تازه عملي براي رهبرانهاي  اقدام
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ميز را برگردانيـد. [جايتـان را در پشـت ميـز      ايد؟ مديريتي شده دچار خُرده
بـا   ،رو اينكنند كه بسيار زير فشارند. از مي گاهي سرپرستان تصورعوض كنيد] 

ي جـا  بـه گيرنـد.   مـي  همه زير و بم كار را زيرنظر خـود ، انتقال فشار به ديگران
، و نظرخـواهي ، هـا  گزارش پيشـرفت ، با دادن اطالعات، جزييپرداختن به امور 

است. آور  هراس، كاركنان را در رسيدن به هدف شريك كنيد. نظارت از نزديك
  باشد. مي ي به نيروهابخش وظيفه شما اطمينان

از نظر تنـي و روانـي بـا    ها  انسانديدگاه تيلور را در مورد خودتان پياده كنيد. 
نيـز  شما ، بود» تنها راه درست« تيلور به دنبال كه گونه نهمديگر متفاوتند. هما

درست مناسب حالتـان اسـت. بـا    اي  هخود را بررسي كرده و ببينيد كه چه برنام
خواهيد فهميد كه بهتـرين روش  ، روزمره خود در يك دورههاي  بررسي فعاليت

  براي انجام كارهايتان كدام است.

در بـيش از   2011پژوهشي كه به سـال   خودمختاري را فراتر از درامد بدانيد.
خودمختاري را بـر  ها  دهد كه انسان مي نشان، جام گرفتهشصت كشور جهان ان

را  تـر  بـيش دهند. طنز قضيه در اين است كه ما درامـد   مي ترجيح، تر بيشپول 
  خواهيم. تر مي بيشرسيدن به خودمختاري و آزادي  منظور به

هـاي   خود قرار ندهيد. زيرا گرفتـاري هاي  هيچگاه نفس پول را راهنماي فعاليت
  همراه دارد. ناخواسته به
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  بهتر از پول :  7فصل 

  آموزند مي چه ما به آفريني، انگيزه خصوص در ها بازي

زد. چنـد   مي به آن سر تر كممركز تفريحيِ دانشجويان ساختماني بود كه كسي 
يـن  همـه ثـروت ا  ، و يك كافه ترياي محقـر ، دفتر روزنامه دانشگاه، ميز بيليارد

 اند. ساختمان بود. امروز متوجه شديم كه لشكري از دانشجويان در آن گرد آمده
وار  ماننـد ايسـتاده و بـه پاهـاي خـود ديوانـه      -ودو نفر بر روي يك صفحه سكّ

بـه صـفحه   ، از جملـه آن دو تـن  ، دادند. نگـاه همـه حاضـران    هايي مي حركت
  ي بود كه بر ديوار ساختمان قرار داشت.نمايشگر

از اي  هدسـت  بـه ، پردازيم مي به بازي كه هنگاميخود بازي نيست. ، موضوع مهم
 هرگـز انجـام  ، صـورت  شـويم كـه در غيـرآن    مـي  رفتارهاي گونـاگون كشـيده  

تواند مردم را به  مي رسد كه اگر بازي مي داديم. اكنون اين پرسش به ذهن نمي
در زمينـه  ، ربـط وادارد  بـي  و جزييهاي  انجام حركات تكراري با دريافت پاداش

تـوان   مـي  با چه درسي براي ما همراه است؟ آيا در محيط كارها  انگيزش انسان
  كرد؟برداري  احساسات بهره نهگو ايناز 

  

  ها برگرفته از مقوله بازيهاي  درس

  عملي براي مديران هاي  اقدام
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اگـر چـه    در مسير نادرستي هستيد.، اگر انجام كار برايتان خيلي آسان است
ولـي  ، ي از نظـر اقتصـادي سـودمند اسـت    ور بهرهكارها و باالبردن سازي  ساده

مشـغول نگـه    منظـور  بهبرند.  مي بدون چالش حوصله انسان را سرهاي  فعاليت
، هـا  گسـترش مهـارت  ، آنان براي رسيدن به شايسـتگي نيازهاي ، داشتن نيروها

  برآورده سازيد.، راها  يتمسئولو افزايش ، يادگيري

بايسـتي ميـان   ، كـار معنـادار شـود    كـه  يـن بـراي ا  همه افراد را قهرمان كنيد.
كشيم با ايجاد رفـاه بـراي ديگـران پيونـد بـزنيم. چنانچـه        مي كههايي  زحمت

ـ ـيت خـعالـبت فـمث يرـتاثم آوريم كه كارمند از ـرايطي فراهـش  گرانـود بر دي
  رين بزرگي خواهد بود.آف انگيزه براي او، آگاه شود -همكاران يا مشتريان-

اصـالح   منظور بهنيروها راهبردي استفاده كنيد.  صورت بهاز بازخورهاي مثبت 
نياز به دريافت بازخورهاي ، رفتار خود و شناخت نقاط مهم و قابل تمركز در كار

، به يك فعاليـت كارمنـد بهـا داده و قدرشناسـي كنيـد      كه هنگاميمثبت دارند. 
آوريد. به هنگام قدرشناسي از كارمند  مي شاهين ترازو را به سود آن رفتار پايين

  هستيد.ها  كنيد كه مايل به رشد آن تاكيدهايي  بر نقطه

  

  ها برگرفته از مقوله بازيهاي  درس

  كار تازهعملي براي رهبران هاي  اقدام
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توجه به چگـونگي  بهينه را شناسايي كنيد. هاي  چالش، با بررسي روحيه خود
ين اطالعـات را در زمينـه تجربـه    تـر  بـيش ، دهيـد  مـي  كه انجـام هايي  فعاليت

 در اختيـار شـما خواهـد گذاشـت. اگـر احسـاس      » جريان« قرارگرفتن در حالت
، داريـد ها  يا ميل به كاهش روند فعاليت، شويد مي نگران، كنيد مي حوصلگي بي

به دنبال چالشي برويد كه اندكي فراتـر از تـوان شـما باشـد و فرصـت رشـد و       
  گسترش بدهد.

خـاطر انجـام    گرفتن امتياز بـه  بر نفوذ خود بيفزاييد.، با قدرشناسي از ديگران
 دهنـده امتيازبـراي  ، كند. ولي در همان حـال  مي فرد را شاد، موفقهاي  فعاليت

آفريند. به مديران پيرامـون خـود در سـازمان توجـه كنيـد. آنـان        مي هم اعتبار
  امتياز هستند. ي نه گيرنده، امتياز ي كساني هستند كه دهنده

كـه مـدير شـما منتظـر     ايـد   اگر دريافتـه  ارزيابي ساالنه خود را پيش بيندازد.
موضوع را ، كارتان را ابالغ كندفرارسيدن آخر سال است تا نتيجه ارزيابي مثبت 

پيش بيندازيد. از او وقـت مالقـات بگيريـد و آمـادگي خـود را بـراي پـذيرش        
اعالم كنيد. اين امر به او نشـان خواهـد داد كـه شـما     تر  گستردههاي  يتمسئول

  ايد. تمركز را بر بهبود فراگير نهاده

  

 تا بينديشيد گيران گروگان با كننده مذاكره يك همانند : 8فصل 
  باشيد آفرين انگيزه و اثرگذار، كننده، مجاب تر بيش بتوانيد



  
  
  
  
  
  
  

  
  كاركنان بهشت كتاب معرفي

    

٣٠ 
 

  1992 مه ماه، هاوس، كاليفرنيا يواول

  است. بعدازظهرجمعه 

شود. پشـت فرمـان مـردي بـا      مي نزديك يك خودرو به دبيرستان ليندهورست
و سـياه   اي، قهـوه ، سـبز هـاي   اونيفُرم نظامي نشسته كه صورت خود را به رنگ

رنگ كرده است. دو رديف قطار فشنگ بر روي سينه او كه با جليقه ضـدگلوله  
  قرار دارد.، پوشيده شده

توانسـته اسـت بـا مـردي مسـلح طـرف       ، در منطقـه  كار تازهچگونه يك پليس 
شود كه چهار نفر را به قتـل رسـانده و هشـتاد نفـر ديگـر را هـم در        وگو گفت

گروگان دارد؟ چگونه او را قانع كرده كه در عين نوميدي پا به بيرون بگـذارد و  
 ها چه رفتاري پـيش گير گروگانبا  كنندگان مذاكره، راستي خود را تسليم كند؟ به

همكـاري   گونه هيچرا با كسي كه در آغاز حاضر به اي  هگيرند كه چنين رابط مي
  د؟ننك مي برقرار، نيست

هـا   كارامد بود (و توانست آن تريسيچاك هاي  دريابيم چرا تكنيك كه ينبراي ا
كه چرا روابط ميـان  اجازه دهيد نخست ببينيم ، را پيروزمندانه به اجرا در بياورد)

  شود؟ مي اغلب شكرآبها  همكاران در شركت

جـايي كـه كارشناسـان    - جاي شگفتي است كه در دادوستدهاي صنعت مـالي 
 نيز عامـل  -كنند مي و دادن مشاوره به مشتري استخدام وگو گفتخبره را براي 

  را دارد.  تاثيربرترين » گوش دادن«
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انـد،   كساني كه گوش شنواي بهتري داشـته ، انجام گرفتههاي  در همه پژوهش
مشتري ميزان فروششان هم باالتر بوده است. هرچه فروشنده و مشاور بهتر به 

چنـان  ، جلب شده و افـزون بـر خريـد خـود     تر بيشاطمينان وي ، گوش بسپارد
  را به ديگران هم توصيه خواهند كرد.اي  هفروشند

 يـك آن در دو جبهـه بجنگـيم.   تـوانيم در   نمـي  توان ذهني ما محدود اسـت و 
را بست و توجـه را  اي  هبايستي كانال حرف، به هنگام برخورد دو كانال بنابراين،

نـداريم. و  ها  بر كانال ارتباطي گذاشت. در اين كانال سردرگمي در فهم موضوع
  شود. مي حساب دوستي از كار جدا ،گونه ينبد

سازنده  منظور بهارتباطي اي ه كار بستن يك دسته از عبارت ساچمن پيشنهاد به
زبـان  را به ها  و عبارتها  گوها را دارد. [اين واژهو و سودمند نمودن بحث و گفت

) هــا واژه ســاخته شــده از حــرف نخســت همــه عبــارتانگليســي در ســرواژه (
1PEARLS :[خالصه كرده است كه خود معناي مرواريد را دارد  

  شما در اين پروژه هستممن صميمانه خواهان همكاري با « -مشاركت.« 

  ».پيش خواهيم بردخوبي  به بندم كه دو نفري اين كار را مي شرط«
  فهمم مي ي شما را از خالل صحبتتان خوبمند عالقه« -همدلي.«  
  ».ي شما هستممند متوجه عالقه«
  

  گذاريد مي روشن است كه شما روي اين كار خيلي وقت« -قدرشناسي.«  

                                                            
1. Partnership / Empathy / Acknowledgement / Respet / Legitimation / 
Support 
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  ».ايد هخيلي سرمايه گذاشتبينم كه روي اين كار  مي«
  

 ام هخالقيت شما را همواره تحسين كرد« -يگزار حرمت.«  
  ».دانيد مي بي ترديد شما در خصوص اين موضوع خيلي چيز«
  

  اين كار براي هر كسي دشوار است« -مشروعيت.«  
  »چه كسي در خصوص موضوع خطيري مانند اين نگران نيست؟«
  

  به شما كمك كنممن مايلم در اين كار « -پشتيباني.«  
  ».من خواهان پيروزي شما هستم«
  

بـه  فـرد  اگـر   ويژه بهنمايد.  مي در نظر اول غيرطبيعي، ها عبارت گونه اينكاربرد 
را در محـيط كـار سـودمند    هـا   تعريف از ديگران عادت نداشـته باشـد. مـن آن   

كـار   بـه ، ابراز احسـاس طبيعـي خـود    صورت بهميزان كم و  . ولي بايد بهام هيافت
  ببريد.  

  

     برگرفته از مقوله گوش دادنهاي  درس

  عملي براي مديران هاي  اقدام 

 ورزشـكاران  كوتـاه كنيـد.  ، زمان سخن گفتنِ خود را به سود زمـان شـنيدن  
 ،رو ايـن دشوار است. از ، بزرگ بدون مقدمهدانند كه پيش گرفتن يك هدف  مي
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گزينند. يـك   برمي ي در مسير رسيدن به هدف نهاييتر كوچكهاي  ابتدا هدف
 اسـت  ايـن ، عملكرد شما در حوزه صحبت كـردن گيري  ابزار مناسب براي اندازه

 كه درصد سخن گفتن و گوش دادن را با هم بسـنجيد. چنانچـه زيـاد صـحبت    
  بگيريد.جلو خود را ، كنيد مي

دهنـد تـا همـه     مـي  ترتيبي، مديرانِ خوبكانال كار و حرفه خود را آزاد كنيد. 
 به شما كمـك ، به كار باشد. بستن گاه به گاه كانال ارتباطات خصوصيها  توجه
آوريد. چنانچـه همكـاران    دست بهي را از همكارانتان ور بهرهكند تا باالترين  مي

نيـروي ذهنـي ارزشـمندي را    ، ان باشندپيوسته نگران نظر شما نسبت به خودش
  كار گرفت. توان در بهسازي عملكرد به مي كنند كه مي ضايع

شـايد از  ، هـا  آستين داشتن همـه پاسـخ   در پاسخ دهيد. تر كم، بپرسيد تر بيش
 بـدل  بخـش  شما يك كارشناس خبره بيافريند. ولي شما را به يك رهبـر الهـام  

مطرح كنيد و به پيرامونيان نشان دهيد كـه   برانگيز چالشهاي  كند. پرسش نمي
خودشـان را  هـاي   يد. فرصـت يـافتن راه حـل   قايلآنان ارزش هاي  براي ديدگاه

  باانگيزه شود. تر بيشتا تيم هرچه ، بدهيد

  

  برگرفته از مقوله گوش دادنهاي  درس

  كار تازه عملي براي رهبرانهاي  اقدام
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، بينيـد  مـي  را درگيـر بـازي قـدرت    چنانچه خودزياد برنده نشويد. ها  در بحث
اغلب از دست دادن رابطه خوب و درازمدت ، هشيار باشيد. برنده شدن در بحث

ايجاد مشاركت اسـت. برنـده   ، در آينده را در پي دارد. راه پيروزي در محيط كار
شـما نيسـت. بايـد    هاي  معناي پذيرش انحصاريِ ديدگاه به، شدن در آن محيط

  اند. احساس كنند در پيروزي سهمي داشتهراهي بيابيد كه همه 

ـ  مي پاسخ وارونه. كـه  اي  هخواهيد شنونده خوبي باشيد؟ پس بكوشيد تا در چال
يـك همكـار بـه شـما      كه هنگامينيفتيد: ، توضيح داده چارلز دربِر شناس جامعه
از آن وضـع صـحبت    تـر  بـيش دهيد تا  مي فرصت، »روز سختي داشتم« بگويد
  »روز من يك فاجعه بود!« گوييد؛ مي يا در پاسخ، كند

گوينـد. پاسـخ    مـي » پاسخ وارونه« و دومي را» پاسخ پشتيبان« روند نخست را
  رساند. مي وارونه به روابط بين فردي آسيب

هـاي محـيط   وگو گفتدر  را عادت خود كنيد.» ساز روابطهاي  عبارت« كاربرد
و ، مشـروعيت ، يگزار حرمت، قدرشناسي، همدلي، (مشاركت يها از عبارت، كار

را هـا   آن عبـارت ، پشتيباني) استفاده كنيد. اگر از تشويق ديگـران تـرس داريـد   
  كار بگيريد. يتان بهها يكي در صحبت كم و يكي كم

  

  چرا بهترين مديران تمركزشان بر خويشتن است:  9فصل 
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  تازد. مي پيشخوبي  به دور آغازين است و مونيكا سلز

او به تور خورده كه اشتباه بزرگـي اسـت و بـه طـرف     هاي  اكنون يكي از ضربه
  چهار امتياز نياز دارد.به ، مقابل فرصت خوبي داده است. براي بردن ست اول

ساله  گراند اسلم و اوپِن فرانسه است. اين دختر شانزدههاي  در بازي 1990سال 
، ين بازيكني است كه تاكنون به اين مرحله رسـيده. حريـف باتجربـه او   تر جوان

  باشد. مي استفي گراف

لز در اُپِـن فرانسـه    بـراي ورزش تنـيس اتفـاق    ، سال پس از پيروزي مونيكا سـ
 و» هــا« بــا شــتابي باورنــاكردني همــراه بــاهــا  انگيــزي رخ داد. بــازي شــگفت

  رواج يافت.، ها بلند و گوشخراش به هنگام زدن ضربههاي  »هوم«

  

  برگرفته از مقوله تقليدهاي  درس

  عملي براي مديران هاي  اقدام

گونـاگون  هـاي   مديران از راهكه روحيه خود را مديريت كنيد. ، كاركنان تنها نه
آن  تـاثير يك پروژه اظهار خوشحالي كنيـد و   دربارهگذارند.  مي بر زيردستان اثر

باشد. همواره  مي مسري -رهبران ويژه به- را بر ديگران ببينيد. احساسات آدمي
مثبت و ، و جداسازي امور از همديگر، احساسات خود را با خواب منظمروحيه و 
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به اعضـاي تـيم شـما هـم     ، سازنده نگه داريد. افزون بر سالمتي رواني خودتان
  كمك خواهد كرد.

قدرشناسي از  توجه داشته باشيد.، و در جمع، به تفاوت قدرشناسي خصوصي
ين اقدام نيسـت. رفتارهـايي را   شايسته ا، نيروها الزم است. ولي هر رفتار مثبتي

بايـد در حضـور   ، كه برابر با هنجارهاي سازمان و بخشي از فرهنـگ آن اسـت  
ديگران قدر گذاشت تا در ذهن نيروها بمانـد و الگـوي تقليـد ايشـان بشـود. از      

  خصوصي قدرداني نماييد. صورت ، بهرفتارهاي خوبِ گذرا

به شبكه اجتماعي او هشدار ، چنانچه در فردي از گروه رفتار نامناسبي ديديد
آن فـرد را بـه راه   ، توانند با نشان دادن رفتار درسـت خـود   مي همكاران بدهيد.

آنـان را در  انـد،   ي سرزنش كساني كـه عملكـرد نامناسـب داشـته    جا بهبياورند. 
پيشرو جا دهيد. چنين كسان را در كنار آناني قرار دهيد كه مايليـد از  هاي  دسته

  .ايشان تقليد كنند
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  برگرفته از مقوله تقليدهاي  درس

  كار تازه عملي براي رهبرانهاي  اقدام

خصوصـيت تقليدكننـدگي    دهيـد.  ارايـه الگوي رفتارهاي مورد پسـندتان را  
 عنـوان  بـه برگزينيم. اگر ، دارد تا براي ايشان الگوهاي شايسته واميما را ، انسان

نخسـت برنامـه و دسـتور    ، مدير مايليد كه زيردستان شما پيش از هـر نشسـت  
اين خواسته را با فرمـان و فشـار بيـان نكنيـد.     ، جلسه را براي ديگران بفرستند

ترديد از شما پيروي خواهنـد   بي ديگران، خودتان در چنين كاري پيشقدم شويد
  كرد.

چنانچه در محيط كار افسـرده يـا نگـران     باف فاصله بگيريد. از همكاران منفي
، كه درد از خودتان نباشد. حركـات  است ممكنبه پيرامون خود بنگريد. ، هستيد

گـذارد.   مـي  تـاثير بـر شـما   ، چهـره افـراد پيرامـوني   هـاي   و عالمـت ، زبان تن
...) را از خـود دور  ، ي تلفنيوگو گفت، اثرگذارهاي منفي (پيام پست الكترونيكي

  شاد و مثبت بگذاريد.هاي  كنيد. وقت را براي انسان

در توجـه دارنـد.   ها  بپيونديد كه رهبران مورد عالقه شما بدانهايي  ژهبه پرو
گروهي جا بگيريد كه چيزهاي خوب براي تقليد فـراوان دارنـد. بـه پيرامونيـان     

كه همه مناسب حال شما باشند. اگـر چنـين    است ممكنخود خوب توجه كنيد. 
بتوانند برايتان الگوي از مديرتان بخواهيد تا شما را در گروهي جا دهد كه ، نبود

  رفتاريِ دلخواهي باشند.
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  ببينيد ديگران چه نيستند :  10فصل 

 هاي توانمندي ديدنِ مانع كه مصاحبه هاي كاستي از چگونه 
  بپرهيزيم هستند، شونده مصاحبه پنهان

يست موسيقي كالسيك پيش از آني كه آمـاده دادن  ويولونخانم مگان پروكس 
چشم را بست ، آزمايش براي گرفتن عضويت در اركستر سمفوني فيالدلفيا شود

يش گرفته بود. چند روز گذشته را بـيش از  ها نفس عميق كشيد. ماهيچهو يك 
  وقت صرف تمرين كرده و اكنون حواسش اندكي پرت بود.، معمول

. او تا كنـون در بـيش از سـي آزمـايش     »فقط يك آزمون است!« با خود گفت
مشابه در مناطق مختلف كشور شركت كرده و در اين كار خبره شده بود. ولـي  

  خواست. مي ار جدي بود و اين شغل را به راستياكنون بسي

  كنيم مي بدتر از آنيم كه خودمان فكر، چرا در مصاحبه

 ايـد.  گيري براي استخدام نيـرو قـرار گرفتـه    متصور كنيد كه در برابر يك تصمي
ميـاني برگزيـده و اسـتخدام كنيـد.     سازمان به شما اختيـار داده تـا يـك مـدير     

، مديريت منابع انساني كارهاي مقدماتي را انجام داده و از ميان صدها داوطلـب 
كه با ايشان تلفنـي  اند  دو نفر مناسب را به شما معرفي كرده است. قرار گذاشته

  مصاحبه كنيد.

زيانمنـد اسـت. در دنيـاي    ، همخـواني كامـل  ، بزرگ و بالغهاي  ولي در سازمان
هاي  كه تكه عامل همخواني، امروز كه نوآوري از اهميت بااليي برخوردار است
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تواند موجب زمينگير شدن و وامانـدن   مي، هم چسانده سازمان را مانند چسب به
  آن هم بشود.

  

  برگرفته از مقوله استخدامهاي  درس

  عملي براي مديرانهاي  اقدام

فـردي در  هـاي   ي تكيه كامل بـر مصـاحبه  جا به روش ويژه خود را بيافرينيد.
آنان را به انجام يك پروژه نمونه كه همخـوان بـا   ، ارزيابي و استخدام داوطلبان

، دعوت كنيد. چنانچه ممكن باشـد ، آتي ايشان در شركت شما باشدهاي  فعاليت
آشنا شدن داوطلب بـا كاركنـان شـركت نيـز اسـتفاده       منظور بهاز همين برنامه 

  شود.  مي پايه يك ارتباط سازنده از همان آغاز گذاشته، نماييد. در آن صورت

معروف است  وكار كسبدر دنياي كاركنان را به معرفي آشنايان نخبه واداريد. 
نيروهاي درجه يك در پي همكاران درجه يك هستند. نيروهاي درجـه دو  « كه

اندكنـد و  ، . نيروهاي نخبه در بـازار كـار  »دهند مي ران درجه سه را ترجيحهمكا
خواهيـد تنهـا بـا پرداخـت      نمـي  نيازمند گشتن به دنبال كار هستند. اگـر  تر كم

كاركنان را واداريـد  ، كاريابي نيروهاي الزم را بيابيدهاي  هزاران دالر به سازمان
  شما بپردازند. تا به معرفي آشنايان نخبه خود براي همكاري با

استخدام نيرو بر پايه وجود مشابهت و  همخواني فرهنگي بپرهيزيد.هاي  از تله
نوپــا بســيار ســودمند و ضــروري اســت. ولــي در هــاي  بــراي تــيم، همخــواني
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توانـد مـانع نـوآوري و بررسـي      مي وجود همخواني كامل، جاافتادههاي  سازمان
ر بهـا دادن بـه مزايـاي همخـواني     در كنـا  بنابراين،بشود. ها  همه جانبه تصميم

  دگرانديشي نيز توجه كنيد. تاثيربه ، فرهنگي

  برگرفته از مقوله استخدامهاي  درس

  كار تازه عملي براي رهبرانهاي  اقدام

ي نشستن در انتظار استخدام نيرو توسـط  جا هبشبكه مناسب خود را برپا كنيد. 
كه مايليد با ايشان كار كنيد. جـا  توانيد به معرفي آشناياني بپردازيد  مي، مديران

چنــد مزيــت دارد. دوســتان ، گــرفتن در نقــش مشــاور منــابع انســاني شــركت
مديران نيز از  ايد. از شما سپاسگزار خواهند شد كه به فكرشان بوده، شده معرفي

؛ خودتـان  تر مهمشوند. از همه  مي آگاه، مشاركت شما در مسير پيشرفت شركت
بـه  ، به كـار بـا او هسـتيد. ايـن وضـعيت      مند عالقههمكاري خواهيد يافت كه 

  شادابي و بهبود محيط كار خواهد افزود.

در آغاز اين فصل آموختيم كه در ارتبـاط ميـان    با مهرباني و گرمي آغاز كنيد.
يك برداشت نادرست وجود دارد و اين دو خصـلت  ، ها گرمي و شايستگي انسان
حالي كه حقيقت غير از اين است. ولي در كنند. در  مي را در برابر همديگر تصور

هاي  بايستي نخست گرمي خود را نشان داده و با توجه ويژه به ديدگاهها  ارتباط
بـه نشـان دادن   ، به او نزديك شويد. سپس در مسير انجام وظايف خـود ، طرف

شدن با سردي و شكسـت   رو روبهبا خطر  ،گونه ينيتان بپردازيد. بدها شايستگي
  ويد.ش نمي مواجه
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براي نخسـتين   كه هنگامي كنيد.ريزي  برنامه، نخستين خود تاثيردر خصوص 
خيلي مواظـب باشـيد. زيـرا ايـن     ، شويد مي رو روبهبار با يك مشتري يا همكار 

ي سپردن اين مهم جا بهبسيار اثرگذار است. ، ديدار در برقراري رابطه ميان شما
يادداشـت تهيـه   ، آنچه بايد بگوييـد براي آن برنامه بريزيد و از ، شانس دست به

خـود را بـراي آنچـه    ، رويد مي چنانچه به مصاحبه استخدامي ،كنيد. براي مثال
از خودتـان  « :شـود كـه   مـي  اين پرسش مطرح الآماده كنيد. معمو، بايد بگوييد

چنانچه  ايد. شما از پيش پاسخ سنجيده را آماده كرده ،راينب. بنا»برايمان بگوييد
 كننـدگان  توانيد مصـاحبه  مي شما در ميانه راه، ن پرسش آغاز نشودمصاحبه با اي

  ايد. را به اين سو كشانده و چيزهايي را بگوييد كه آماده كرده

  

 چه سياست و ورزش دنياي از غرورمان، پرورش در:  11فصل 
  آموخت توان مي

صـداي مـايلز   ، شـويد  مـي  شود. به آپارتماني وارد مي دربِ آسانبر [آسانسور] باز
رسد. شـمار افـرادي    مي به گوشها  ديويس با جِنگ و جِنگ آرام برخورد ليوان

 حتـا اغلـب پوشـاك رسـمي بـه تـن دارنـد.        انـد.  بيش از انتظار شما گرد آمـده 
  اند. هم آراسته پوشيدهها  پيشخدمت

  ايد: پيامي الكترونيكي دريافت كرده، در ميان راه

  .»دقيقه ديگر نيز ادامه دارد 45ترافيك سنگين است و تا «
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شويد  مي ي واردمهمانبه يك ، خيراو هر چند با ت» چه خوب!« :گوييد مي با خود
  شناسيد. نمي را كس هيچكه 

 سـالگي  آغـازين پنجـاه  هـاي   آيد. در سال مي خوشبختانه خانمي به پيشواز شما
اش  مانَد. ورود شما را به خانـه  مي ساحل جنوب فرانسههاي  است و به توريست

  گويد. مي خوشامد

ي جـا  بـه . و در شـگفت هسـتيد كـه چـرا     »چه خانه قشنگي داريـد « :گوييد مي
كه به مهماني و درون خانه او بياييـد! ولـي ديگـر    پذيرفتيد ، مالقات در سرسرا
  ميزبان و معرفي خود. دست بهخصوص پس از دادن پالتو  به، براي فرار دير بود

، خيلـي خـوب  « :پرسـد  مـي ، دهد مي تاندست بهدر حالي كه يك ليوان نوشيدني 
  »كنيد؟ مي بفرماييد كجا كار

بعد پـي بگيـريم. خودتـان را در    اجازه فرماييد در اينجا مكثي كرده و داستان را 
از شـما محـل   ، اين لحظه تصور كنيد. در مكاني تازه و با حضور افراد ناشـناس 

  پرسند. مي كارتان را

منظوري نيست. جنبه تشخيصي دارد. چگونگيِ ياد كـردن از   بي پرسش ساده و
، با ارزيابي ميزان غـرور و افتخـار شـما از كـاركردن در آن سـازمان     ، محل كار

  ي و حكايت دارد.بستگ
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شـود. ولـي    مـي  موجب بهبود عملكرد انسان، اندانيم كه افتخار به سازم مي ما
  كدام است؟، فرمول آفرينش و رشد غرور و افتخار در كاركنان

بسـيار آگاهانـه و   ، دهند كه ما در خصوص ابراز افتخار خود مي نشانها  پژوهش
ان و شـيفتگان  منـد  رفتـار عالقـه   ،ي آنكنـيم. نمونـه گويـا    مي راهبردي رفتار

ان منـد  در فرداي مسابقه عالقه، ورزشي است. چنانچه تيمي برنده شودهاي  تيم
كنند تا وابستگي خود را بـدان نشـان داده و در افتخـار     مي پيراهن تيم را به تن

  شود. مي نيز متوقفها  نمايش گونه اين، شريك شوند. اگر تيم ببازد، برد

  

  برگرفته از مقوله غرور و افتخارهاي  درس

  عملي براي مديران هاي  اقدام

كند كه موجب پيروزي  مي افتخارهايي  سازمان به گروهشأن آنان را باال ببريد. 
افراد نيز براي احسـاس غـرور    اند. شدهها  و برتري از ديگر سازمانها  در فعاليت

بايــد بـه ايــن بــاور برســند كـه ســازمان شــرايط نشــان دادنِ   ، در محـيط كــار 
بـر   تاكيـد و فداكاري آنان را فـراهم آورده اسـت.   ، رسيدن به كمال، هوشمندي

منافع قابـل   ارايهو ، ي روشن براي آيندهانداز چشمداشتن ، دستاوردهاي گذشته
توانند به پرورش غرور راسـتين در كاركنـان كمـك     مي همگي، لمس به جامعه

  كنند.
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كـه يـك هـدف     گونه نهما به گذشته نيز همسنگ آينده توجه داشته باشيد.
آگـاهي از  ، سختكوشـي نيروهـا بشـود    بخـش  تواند الهام مي بزرگ و بلندپروازنه

ي را دارد. در دنيـاي  تـاثير چنـين  ، چشمگير سازمان در گذشته نيزهاي  پيروزي
 نشانها  بر گام بعدي متمركز است. ولي پژوهشها  همه توجه، امروز وكار كسب
انگيـزه  انـد،   درستي بدانند كه از كجا به اينجا رسـيده  دهند كه اگر نيروها به مي

  شود. مي در ايشان تقويت تر، ارزندههاي  ادامه راه و رسيدن به پيروزي

پنهـان نمـودن نيروهـا در پشـت     ي جـا  به حس مالكيت را در كاركنان بپروريد.
فراورده و خدمات سازمان را به نيروهاي خود پيوند زده و ، عامهاي  و نامها  عنوان

نقش آنان در توليد را برجسته كنيد. برخي از مديران عقيده دارند كه چنان كـاري  
، زند. چنانچه در آن كار افراط شود مي به اعتبار اَنگ بازرگاني [برَند] شركت لطمه

نـام كاركنـان را نيـز بـا     ، ي متعـادل صـورت  بـه ولي بايستي  ؛ين امكان وجود داردا
  ايشان شود. تر بيشپيوند بزنيد تا موجب افتخار و سختكوشي ها  فراورده

  

  برگرفته از مقوله غرور و افتخارهاي  درس

  كار تازهعملي براي رهبران هاي  اقدام

آگاهي از تاريخچه شـركت و كسـاني كـه در     از پيشينه سازمان خود بپرسيد.
راهنمـاي خـوبي بـراي ادامـه كـار و      انـد،   رساندن آن به مرحله كنوني كوشيده

كاركنـان تنهـا بـا مـديران كنـوني      ، هـا  بهسازي امور است. در برخي از سازمان
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در بر دارنـده   تنها نهآشنايند و از گذشتگان خبر ندارند. آگاهي از پيشينه سازمان 
 كه پيوند نيروها بـا مـديريت ارشـد را نيـز اسـتوارتر     ، اطالعات ارزشمندي است

  كند. مي

ي منتظر مانـدن و تقـدير از   جا به بذر افتخارآفريني را در دل نيروها بيفشانيد.
از ايشـان بپرسـيد كـه چگونـه      اكنـون  هـم ، آيندههاي  كاركنان پس از پيروزي

كنند؟ پرسش شما توجـه ايشـان را بـه     مي ديريتكارشان را درست م چنين ينا
جلب خواهد ، در راه انجام پيروزمندانه آن تر بيشكنوني و فداكاري هاي  فعاليت

 ايـن حسـن را نيـز دارد كـه كارمنـد     ، پرسـش  صـورت  بهكرد. طرح قدرشناسي 
  آن را بپذيرد.، برو بدون دچار شدن به تك تر آسانتواند  مي

هـا   بسـياري از سـازمان  پلـي بسـازيد.   ، اعمـال خيـر  ميان محيط كار خـود و  
بدون آنكه كاركنـان را در آن فراينـد شـريك    ، دهند مي خيري انجامهاي  اقدام

كه از ايشان خواسته نشده  است ممكن، خواهند نمي كنند. دليلش اين نيست كه
نظـر كاركنـان را   ، خيريههاي  باشد. به مديريت يادآور شويد تا در انتخاب برنامه

ي گذاشـت. چنانچـه كاركنـان در    اتوان اين گزينش را به ر مي حتاهم بپرسند. 
  افتخار بدان را بهتر احساس خواهند كرد.، خير درگير باشندهاي  انجام برنامه

  

  :گيري نهايي نتيجه

  استثنايي كاري محيط ساختن راه در كليدي اقدام سه
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آمـاري در خصـوص وضـعيت    ، يا چيزي نزديك به اين، ه گالوپ هرسالهموسس
كنـد   مـي  منتشـر ، يشانها يتمسئولمنابع انساني و ميزان درگيري نيروي كار با 

و تجديـدنظر در  ، خبرهـا ، هـا  كه در سراسر كشور دسـتمايه بسـياري از نوشـته   
  گردد. مي، پيشينهاي  نوشته

و همزمان نوميدكننده هستند. آخرين آمارهـا نشـان از   ، بيني پيشقابل ها  نتيجه
كننـد كـه بـا     مـي  احسـاس ، درصد نيروي كار ايـاالت متحـده   70دارند كه  آن

تمـارض  -فعـال  صورت بهدرصد  18، يشان درگير نيستند. از اين گروهها فعاليت
يا انتقال نوميدي و دلسردي خود به ، پخش نگرش منفي ميان همكاران، پياپي

كاسـتي بـراي   ايـن  ، با كار خود درگير نيستند. بنا به تخمين گـالوپ  -مشتريان
  آورد. مي بار ميليارد دالر هزينه اضافي به 550هاي آمريكا ساالنه تا وكار كسب

اياالت متحده در اين فرايند تنها و پيشتاز نيست. بنا به پژوهشي كـه بـه سـال    
، ميزان درگير نبودن نيروها با كارشان، عمل آمده كشور جهان به 120در  2010

  رسد. مي صددر 84به 

هزينه در زمينه باالبردن نرخ درگيري نيروها با كارشان را به ها  چنانچه سازمان
هـاي   در دوره حتـا ، ي در راه افزايش درامدهاي آينده بنگرنـد گذار هچشم سرماي

  ه براي آن را منطقي خواهند ديد.بودج تاميندشوار مالي نيز 

بـه نكـات مـورد نظـر     ، دازيدچنانچه دوباره و با دقت به بازخواني اين كتاب بپر
مناسـب نيسـت.   هـاي   يابيد. اين كتاب چكيده و تركيبـي از پـژوهش   مي دست

  ارزنده در آن فراهم آمده است.هاي  الگويي از توصيه
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ختي در صدر موضوع درگيرساختن شنا روان: نيازهاي 1درس 
  نيروها جاي دارد

فراهم سـاختن زمينـه؛    كنيد؟ اين كار با مي چگونه كاركنان را با شغلشان درگير
پيوسته  صورت ، بهو مرتبط بودن با ديگران، ابراز شايستگي، تجربه خودمختاري

  ممكن است.، و روزمره

با پذيرش موضوع محدويت تن و ذهن ها  : سازمان2درس
  شوند مي بهتر پيروز، نيروها

انسـان اشـاره   هـاي   بـه بسـياري از محـدويت   ، در خالل گفتارهاي اين كتـاب 
ايـن   كـه  هنگامييابد و  مي ها كاهشبعدازظهر. ديديم كه تمركز ما در ايم هكرد

[اسـترس]   تـنش بر است. هنگامي هم كه دچـار   زمان بازيابي آن، رشته بگسلد
  شود. مي كاسته، گشايي ما از توان مشكل، باشيم

تواند به  مي، : يكپارچه كردن زندگي كاري و خانوادگي3درس 
  بيفزايد كيفيت هر دو

برخـي از  ، شوم وكار كسبخواستم وارد دنياي  مي كه هنگاميپيش و به ها  سال
ميـان زنـدگي كـاري و     برقـراري تعـادل  « در مصاحبه اسـتخدامي از ها  شركت

كردند. ولـي در عمـل    مي ياد، يك امتياز مثبت خود عنوان به» خانوادگي نيروها
  ديدم كه چنين نبود.
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  آفرينش محيط كاري استثنايي

انديشـيدم كـه اگـر     مـي  بـا خـود  ، سرگرم نگارش اين كتـاب بـودم   كه هنگامي
 ما محيط كارمان را بر پايـه چـه الگـويي سـامان    ، اختراع نشده بودندها  كارخانه

، رعايت حضور و غيـاب ، داديم؟ حضور يك نوبت هشت ساعته در محل كار مي
تـا كنـون نيـز در بسـياري از     كـه  الگـويي اسـت   ، و دستور گـرفتن از مـديران  

  شود. مي رعايتها  سازمان

محيط كار امـروز  ، مناسب و گوناگون هاي ولي خوشبختانه و با پيدايش تكنيك
نيازهــاي كاركنــان در  كــه هنگــاميدر حــال دگرگــوني و بهينــه شــدن اســت. 

 كه هنگامي، و ارتباط با ديگران برآورده شود، شايستگي، خودمختاريهاي  حوزه
به آنان فرصت و امكان داده شود تا از باالترين ظرفيـت ذهنـي خـود اسـتفاده     

ي الزم در زمينـه مـديريت امـور شخصـي و     پـذير  انعطـاف  كه هنگاميو ، كنند
به چيزي فراتر از محـيط كـاري اسـتثنايي دسـت     ، ايشان نشان دهيماي  هحرف
  .ايم هيافت

 كـار ، در بهترين وضعيت ممكـن نان كارككه ايم  سازماني آفريده ،در آن صورت
  بهشت كاركنان! :دنكن مي


