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  گفتار شيپ

خواهد بـرود. و ماننـد    يجا مكجا هست و كجا بوده، كد يگو يه مكدارد  يت داستانكهر شرها  انسانمانند همه 
از يـ ح را نشان دهد، نير صحيه مسك يا ش داشته باشد، به نقشهيمهم در پ يت اگر سفركهر شرها  انسانهمه 
ت چگونه اهـداف و  كشر يها ند برنامهك يم انيب ين نقشه است. استراتژيت مانند اكشر يستراتژاربرد اكدارد. 

ـ ن ينان از تـدو يحصول اطم يموفق، برا يها شركتل رهبران ين دليسازد. به هم يم ش را محققياهايرو  كي
 بهـره  يرونياوران بدهند، از مش يق انجام ميعم ييها ليتحلها  آن نند.ك يصرف م ياديامل، زمان زك ياستراتژ

 يرو يطـوالن  يهـا  نند و سـاعت ك يرون سازمان برگزار ميروزمره جلسات را ب يارهاكفرار از  يرند، برايگ يم
  ن شده است.يدرست تدو ينند تا مطمئن شوند استراتژك يار مكد يجد يها شيرايو

ار اسـت. و در  كـ  ي ساده، بخش ين استراتژينند تدوك يم ن رهبران اذعانياز ا ياريه بسكن است يجالب ا
 ياجـرا  مشـتاقند اثـرات  هـا   آن از يارياسـت. بسـ   ياسـتراتژ  يز، اجـرا يبرانگ ند بخش چالشيگو ين حال ميع

ـ تجد يبـرا  يمطالب طراح هي، ارايبزرگ انتقال استراتژ يها شيرا به شما نشان دهند. از هماشان  ياستراتژ د ي
دهند.  يم ار داد سخنكج بهتر در يسب نتاك يشان برايار باالشرفت، و انتظيپ يابيارز يارهايروها، معيساختار ن
پرسـند: چـرا از سـال گذشـته بهتـر       يشوند؛ از خـود مـ   يج و سردرگم ميند گك ير نمييتغ يزيه چك يو هنگام
نـان  كاركم از يتـوان  يم؟ چگونـه مـ  ينكگران را همراه يم ديتوان يم؟ چگونه ميا ردهكار اشتباه ك يجاكم؟ يا نشده
  نند؟كر و عمل كف يديلكموضوعات  يبر رو ميبخواه

ران ياز مـد  ياريسازمان دارد. بس كيت ير را بر موفقين تاثيتر شيب، ياستراتژ يم اجرايا هاست آموخته سال
ـ ك يم يب و نقص استراتژيع يب نيرا صرف تدو يزمان باارزش يياجرا ـ ر برنامـه  يبـرا  ينند ول  يدر اجـرا  يزي

سـازمان بـه    ياهـا يسـت خـورده و رو  كش شيجه در تحقق اهداف خوي. در نتگذارند ينم يافكوقت  ياستراتژ
  وندند.يپ ينم قتيحق

د... يـ د انجـام ده يـ توان يتان ميها ياستراتژ ينان از اجراياطم يه شما براكاست  ييارهاك دربارهتاب كن يا
ه چگونه همه كد يگو يم تابكن يد. اينكل يملموس تبد يجيد اهداف و آرزوها را به نتايتوان يه سرانجام مك نيا

بـه شـما   » ينـ يآفر تكمشـار هنر « تابكد. يت خواهند رسيجه و موفقيبه نت ين استراتژيتدو يها يوشك  سخت
ـ  ار شـما را جهـش  كـ و سبكتواند  ي، چگونه مياستراتژ ينان در اجراكاركت كه مشاركدهد  ينشان م ش يوار پ

  برد.ش يبه پ يمضاعف يشما را با انرژ يندهايانداخته و فرا



ـ كدارد؟ مـا آن را شـ   يبـازم  ياستراتژ يسازمان شما را از اجرا يزيقا چه چيدق  هـا  قابليـت ن افـراد و  ياف ب
ن يتـر  بـزرگ ق، يـ عم درهق است. در واقع دو يعم يا درهه يشب تر شيب ها سازماناف در اغلب كن شيم. اينام يم

  نند. ك يجاد ميرا ا ها چالش
ـ  يشود. در تالش برا يجاد ميا ياستراتژ يه در اجراكاست  يافكدهنده ش ق اول نشانيعم دره  ،يرو شيپ

نانشان كارك يه براكنند كاجرا  يا گونهخود را به يها يها استراتژ سازمانن است كنان، ممكارك يهمراه دونب
عـدم   قِيـ عم ي درهجـه؟  يننـد. نت ك يرا اجرا مـ  ياستراتژ ها انسانه كاند  ردهكن كا هنوز دريست. گويدار ن يمعن

دن يبخش ردن و جانك ياتينند و در عملك ينم كرا در يه استراتژكم يابي يرا م ياديه افراد زك ييت. جاكمشار
ق، يـ عم درهن يستند. پل زدن بر ايز آگاه نيآن ن يشان در اجرا ت نقشينا از اهميقيندارند؛ و  يچ نقشيبه آن ه
 ار ضـرورتا كن ين حال، ايشود. با ا يت در آنان انجام مكيجاد حس ماليو ا ينان با استراتژكاركق ارتباط ياز طر
  دهد. ينم ونديگر پيدكيرا به ها  آن

نـد و  ك يمـ  يزير را طرح ياستراتژ يه نحوه اجراك ينديجاد فرايت در اكشر يناتوان يق دوم، در پيعم دره
ح يارتبـاط، تشـر  عـدم  دره رد.يـ گ يل مـ كند، شـ ك يبه هم مرتبط م ياستراتژ ي، افراد را در اجراتر مهماز همه 

تواننـد   يز نمـ ياند ن رفتهيرده و پذك كرا در يه استراتژك يند مناسب، حتا افراديفرا كيه بدون وجود كند ك يم
  نند.كدا يج مورد نظر دست پيبه نتا

ت كست سال، به صدها شـر يب يق پل زد. ما در طيعم يها درهن يا يتوان رو يه مكن است يخبر خوش ا
نـان بـا   كارك پيونـد زدن ن راه يم تـا بهتـر  يننـد. همراهشـان بـود   كن يه چنكم يا ردهك كمكها نفر)  ونيلي(و م

 ننـد تـا  كگر مـرتبط  يدكـ يبـا   يا گونـه  ر افـراد سـازمان را بـه   يران و سـا ينند؛ و رهبران، مدكدا يرا پ ياستراتژ
  نند.كدا يه بتوانند به اهدافشان دست پكرا فراهم آورد  يشان چارچوبيها تالش
را  ينـان بـا اسـتراتژ   كاركردن كمختلف، هنر مرتبط  يها داستانر، و يق واژگان، تصاوياز طرن كتاب ير اد

 تشريح خواهيم كرد.

 

  

  

 

 



  منظور از مشاركت آفريني چيست؟

ن شـده  يـي ه قبل از شروع مسـابقه تع كست ين يزيچ يه استراتژكنند ك ينم كدر كاركنانها،  تكدر اغلب شر
 مـداوم  ياز بـه بـازنگر  يـ ن يروزيداشتن شانس پ يبرا و ر استييمدام در تغ ي. استراتژباشد و سپس اجرا شود
د و نشـو  ييهـا شناسـا   مـرتبط بـا آن   يهـا  تيرند و فعاليقرار گ يد همواره مورد بررسيدارد. تمام اما و اگرها با

  ها را ادامه دهند.  اثربخش آن يتوانند اجرا يه افراد مكنان حاصل شود ياطم
ـ زيتلو يها شين نمايتر ه جذابكوجود دارد  كياستراتژ يتك، هر روز حريتجار يها در سازمان را بـه   يوني

ننـد. درسـت   ك يگوش نـداده و توجـه نمـ    كياستراتژ يها شيات و نماكنان به آن حركاركطلبد. اما  يرقابت م
روند  يان است، ميدر جر يه بازك يو زمان نندكجاد يا يتفاوت كنند و اندك ياركتوانند  يه همه افراد مك يزمان
دهـد، از دسـت    يار مكو سبك ياستراتژ يبه اجرا كمكها اجازه  ه به آنكرا  فرصتيها  چ بخرند. آنيه ساندوك
  .دهند يم

خـود را   يها ميها ت كنند. آن يم يبال باز سيفوتبال، بسكتبال و ب يدر سراسر كشور مردم به عنوان سرگرم
كنـان را  يهـا باز  هـا را برنـده خواهـد كـرد. آن     كنند كه باور دارنـد آن  ين ميدورا ت ييها يآماده كرده و استراتژ

ازات را كنتـرل كـرده و   يـ هـا امت  كننـد. آن  يباز يكنان چه زمانيرند بازيگ يم ميفروشند. و تصم يخرند و م يم
تـالش   ييت نهـا يـ بهبـود شـانس موفق   يكنند و سـپس بـرا   يل ميم را تحليدهنده ضعف ت نشان يها شاخص

  مشاركت دارند. يشك در باز يها ب كنند. آن يم
ـ  يتوانند وارد بـاز  يم يلين و سطوح تحصيسن يها هستند: اگر افراد در تمام نيا يسواالت اساس بـال   سيب

را در  همـه كاركنـان   م يتوان يرند چرا ما نميم بگيم تصميسرنوشت ت يها شوند و برا مير تيشوند و مالك و مد
  م؟يوكار مشاركت ده كسب يباز

از آن را از  يچ بخشـ يهاست كه افراد نخواهند هـ  ميت يبرا يپرانرژ يطيجاد محيا يمشاركت دادن به معن
سال آزمون و خطـا در   20شده از آموخته يها درس ينيآفر از آن هستند. هنر مشاركت يرا جزييدست بدهند. ز

تـوانيم   دهـد كـه چگونـه مـي     يان مكند. آن كتاب نش يه ميشركت را ارا يمشاركت دادن كاركنان در استراتژ
ك سازمان را انتخاب كنند تا بتوانند ياستراتژ يها يچ را فراموش كرده و ورود به بازيكاري كنيم تا افراد ساندو



خـود آرام و قـرار    يصـندل  يم به برنده شدن بر رويق تيتشو يتر از خودشان شوند و برا بزرگ يزيجزيي از چ
  شود.   يده مينام 1كيكار وجود دارد كه اصطالحا مشاركت استراتژن يا يبرا يراه باشند. نداشته
  

  تفاوت در مشاركت

قـرار   ييسـاروج در جـا  داشت و آن را همـراه بـا    يرا بر م يآجرها  آن از كيردند. هرك يبنّا كنار هم كار مسه 
 »گــذارم.  يآجـر مـ يمن آجـر رو«اول جواب داد:  يبنّا» د؟يكن يچه كار م«د: يها پرس داد. پسركي از آن يم

ـ هـا پا  نقـر مدرسـه  ن ياسازم.  يمن مدرسه م«پاسخ داد:  يو سوم». سازم يمن ديوار م«پاسخ داد:  يدومـ دار ي
  .»انجام خواهند داد يبزرگ يبينند كه در آينده كارهاماند و در آن جواناني آموزش مي يم

  د:يرير را در نظر بگيت ز. سواالجهينتو  ردكيرودارد:  يدير كلين داستان كوتاه دو متغيا

  كدام بنّا فقط منتظر تمام شدن وقت كار است؟
  دهد تمركز دارد؟ يكه انجام م يكدام بنّا فقط بر كار
ر افراد دارد يسا يكه رو يرين كارش و تاثين است و ارتباط بيدهد عج يكه انجام م يكدام بنّا واقعا با كار

  كند؟ يرا درك م

با هـم تفـاوت    يريگ به طرز چشم جينتاو  ردكيروساختن مدرسه وجود دارد. و  ينين آجرچيب ياديتفاوت ز
ج بهتـر  يجـاد نتـا  يا ين كتاب درباره نحوه مشاركت افراد بـرا يكند. ا ن تفاوت را واكاوي ميين كتاب ايدارند. ا
  است.

  مشاركت يها شهير

. دا كـرد يپ يزندگ يها جنبهگريد، و يتوان آن را در ورزش، دوست يم بلكه ستين يبعد كت يوضوعم مشاركت،
ـ ا را آموخته ييها يژگيو ،ها سال يباشد. در ط زيانگ جانيهو  يعيتواند آسان، طب يم مشاركت توانـد   يمـ  هكـ م ي

ننـد. مـا بـه    ك، مجذوب شدن و مرتبط بـودن  يفتگياحساس ش تاند ك ر يدار درگيجذاب و پا يا وهيافراد را به ش
 مدرسـه ن زنده آسـا  يبنّاهـا با  يا مصاحبهالبته م. يردكشف كرا كت مشار يها وفن از فوت يبرخ يتصادفطور 
مشـاركت   تـر  شيشان بيها شركت يها تيم در فعاليردك كمكه ك يون نفريليم ها هاز د ي. اما با تعدادمينداشت

                                                 
1- strategic engagement 



 چيـزي  چـه  كنـد؟،  ير مـ يدرگ وكار كسبرا در ها  آن واقعا يزيم چه چيا دهيپرسها  آن م. ازيا ردهكند صحبت كن
  مشاركت كنند؟ خودسازمان  تمام وجود با بازم است تا ال

  
  مشاركت يها شهير

ا اساس يها  شهي، ريص بشريخصان ي. اجلوه كند يعيطب اريبس مشاركتشود  يباعث م يصه انسانيخصچهار 
  دهند. يل مكيرا تش مشاركت

  .باشند تر بزرگز يچ كياز  يه جزئكخواهند  يافراد م - 1

 خاطر داشته باشند تعلق يزيه به چك خواهند يافراد م - 2

 نندكت كدار شر يمعن يه در سفركخواهند  يم افراد - 3

  ند.ك يجاد ميا يا تفاوتيرده كآنان به هدف اصابت  يها تالش خواهند بدانند يافراد م - 4

  

  موانع مشاركت

  در مسير مشاركت كاركنان شش مانع اساسي وجود دارد:

  مشاركت كنم توانم يباشم نم 2اگر پرمشغله-1

 يكه سادگ يت ندارد. در حاليز اهميچ چيز مهم است، پس هيند همه چيگو يكه رهبران به كاركنان م يهنگام
  است. يمشاركت ضرور يبرا يست وليآسان بودن ن يمعنبه

                                                 
2- overwhelmed 



ه از كـ  يسـوال گونه پاسخ داد: تنها  نيا ريز ش به سواليعمر خو يانيپا يروزهادر  -تيرينخبه مد -ركتر درايپ
هـا   از آن«جـا بـود:    كوتـاه و بـه   دراكـر پاسـخ   سـت؟ يد چيـ نك ياش م يزان اثربخشيا رهبر درباره مير يمد كي
ـ ش تعداد اولويدراكر به افزا ».اند را متوقف كرده يدم در دوماه گذشته انجام چه كاريپرس يم شـركت   يهـا  تي

سـاس پرمشـغله بـودن كننـد. در     شود كاركنان اح يدستورات باعث م خالصكه حجم  يا اشاره داشت، به نكته
 يم رهنمودهـا يتوان يچگونه م«د: ياز من پرس يير اجرايك مديافتم. ين مضمون را مجددا ير من اياخ يگفتگو
ـ  » م؟يد را اضافه كنيست سال گذشته را كنار گذاشته و موارد جديك بياستراتژ ـ ش از ايمن هرگـز پ ن متوجـه  ي

  ست.هاآن ردنكآغاز تر از  ار مهميبس كارها ردنكمتوقف نبودم كه 

  توانم مشاركت كنم ياگر درك نكنم نم-2

مـوثر كمـك    احسـاس تعلـقِ   داشتن يبراه به افراد كاست  نديخوشا يا ن نقطهياست. ا مشاركتتناسب قلب 
 سـت بخـورد.  كا شيموفق شده شود فرد  يكه تناسب باعث م ييجاد يريرا در نظر بگ ييگو فهي. حرفه لطكند يم

 كننـد،  يمشـاركت مـ  بالفاصـله   ارتبـاط دارنـد  ها  آن ش باين و ابزارهايمدكنند ك يه مخاطبان باور مك يامهنگ
د يـ نكسـه  يمقا ين مورد را با فرد بدشانسيرد. ايگ يرا فرا م سالنسراسر  شان يخندند، سرزنده هستند و انرژ يم
دهـد   يانجـام مـ  و د يگو يم چههر  ند.ك يم كو با هو شدن صحنه را تر شود يچ ميست خورده، سوال پكه شك

  نند.ك ينم كرا در ها او آن ندارد. يست چون با مخاطبان ارتباطيدار ن خنده
شـان را   نـان كاركتوانند  ياورند مينان را به چنگ بكاركت سواالو  ياوكنجكل، يه رهبران بتوانند تخك يهنگام
 ياوكـ ارشـان را وا كنـان دربـاره   كارك ياصل يها ياوكنجكت دهند. اگر رهبران كمشارنو و جذاب  يا وهيبه ش

  رود. يار از دست مكو سبك ياستراتژ كدر يها برا به آن كمكن فرصت يتر نند بزرگكن كا دريرده كن

  توانم مشاركت كنم ياگر بترسم نم-3

 1940در سال  مازلوه كاست  ين مدليد. ايده باشيشن ييزهايمازلو چ يازهايسلسله مراتب ن دربارهن است كمم
ژن، غـذا و  يسكقرار دارند: ا كيولوژيزيف يازهاين ،ن سطحيتر  نييرد. در پاك هيارا يانسان يها زهيانگن ييتب يبرا

م، تـرس اقـدامات و   ينـ ك يت نمـ يه احساس امنك يت قرار دارد. هنگامياز به امني، نكيولوژيزياز فياز ن بعدآب. 
شـود   يترس باعث مـ  ها سازمانم. در يخودمان نباش شود ي. ترس باعث مدهد ير قرار ميتاثتحتتعامالت ما را 



 ياركـ م و هـر  يگرفته، محتاط و محـدود هسـت  جبهه ، يهنگام نگراندر  م.ينكار نكم يه قادر هستك يدر سطح
  م.يابيت را بازيم تا احساس امنيده يانجام م

  م:يشنو ير را ميز يها جواب ترسند، يم ييزهايار از چه چكم در محل يپرس ياز افراد م يوقت

 نشود نهادهما ارج  يها كمكم يترس يم.  

 د.نت همسو نباشكشر يما با باورها يشخص يم باورهايترس يم 

 م.يار سازگار شوكوه انجام يرات در شييم با تغيم نتوانيترس يم 

 م.يد نداشته باشيجد يها مهارت نيتمر يبرا يط امنيم محيترس يم 

 ست.ياز اشتباهات امن ن يريگاديردن و كاشتباه  يط برايم محينك ياحساس م 

 ست.يم امن نينك ير مكه واقعا فكگفتن آنچه  يط برايم محينك ياحساس م 

 ست.يبهتر امور امن ن انجام يبرا ييها ه ويشنهاد شيپ يم فضا براينك ير مكف 

 م.ينكافت نيدار را در برچسب فرد مساله كهم ينكم چگونه مخالفت يدان ينم 

افـراد  جـا   آنه در كنند ك يم جاديرا ا ييها طيها و الزامات، مح استين، سياز قوان ييها با چارچوب ها سازمان
گونـه  نيترسند اگر ا يمها  آن نند و باور داشته باشند.كر كرده، فكخاص رفتار  يا وهيد به شينند باك يم احساس
  خواهد داشت.  يپدر  يمنف يامدهايپ شانين برايرد و اكدا نخواهند ينند با سازمان تناسب پكعمل ن

  توانم مشاركت كنم ينم نمير بزرگ را نبياگر تصو-4

 3منـگ  يگـ رهبـران هم « :پاسـخ داد د. آن فـرد  يسازمان پرس دربارهرا  كي از كاركنانينظر  يرعامليمد يروز
  »اعتماد ندارم.ها  آن هستند. و من به

ها عادت دارم. ما  يتيفاك يب دنيمن به د«او جواب داد  »؟ينيب يم يزيچه چمگر چرا؟ «د: يپرس رعامليمد
ـ گر ينند همـد ك يه رهبران تالش مام ك م. متوجه شدهيرا دارد روزم ين ابزارهاياز ا ياريبس ر از يـ غ يا افـراد ي

 يعمـد ه كنم يب ينند. مكتوافق  ياقدامات آت يرو توانند ينم رهبران نمك ينند. تصور مكخوشحال  كاركنان را
ت يريچـون مـد   ياز واژگانها  آن ستند.يزها موفق نيچ از ياريبس كدر يبرابه ما  كمكدر  يول. ستيدر كار ن

زن اسـتفاده  ياكـ ن، نـاب و  يره تـام يـ منـابع سـازمان، زنج   يزير ت جامع، برنامهيفكيت يري، مديارتباط با مشتر

                                                 
3- messed up 



ـ از ا كـي ي ياز گـاه هزارقطعه دارند و هر  پازل كيها  آن هكن است ينند. مثل اك يم مـا   ين قطعـات را بـرا  ي
د، قطعه يد نوآور باشيگو يقطعه م كيگر ندارند. يدكيبا  يچ ارتباطين قطعات هيرسد ا يفرستند. و به نظر م يم
د. ينكت كع حريد سريگو يم يگريد، دينكت كند حركُد يگو يم يگريد، دياهش دهكها را  نهيد هزيگو يگر ميد
هـا دو   هفتـه  يد. برخـ ياهش دهكرا  يد موجوديگو يم يگريد، و ديرا خشنود ساز يد مشتريگو يقطعه م كي

شوند. بعـد   يه اصال با هم جور نمكناهموار  ييها گر هستند، با لبهيدكيامال متضاد كه كم ينك يافت ميقطعه در
ـ م ايم داشته باشيتوان يه مك يريگ جهيز تنها نتيم ين قطعات بر رويدن ايو چ ييماه از جانما كياز گذشت  ن ي

  »ندارند.ازل تعلق ك پين قطعات به يه اكاست 

 وكار به بزرگ و كامل از كسب يريش تصوينما يها برا شركته كند ك يح ميرا تشر ييها چالشداستان پازل 
انگر يبو  وكار كسباز  يلك يينمادهنده  نشانر بزرگ يتصون ياان ساده، يشوند. به ب يم رو روبهبا آن  كاركنان

ن يدوست ندارد ا يت معتبركچ شريهم متصل شوند. ه ه و بهد مدنظر قرار گرفتيه باكاست  يموضوعات يتمام
  ». مينك يمر كم فك يليخ جا نياما « ند:يعالمت را در سردر خود بب

  توانم مشاركت كنم يت نكنم نمياگر احساس مالك-5

تواند جز  يهرگز نم 5شسته و رفته هي. ارااست ياتيار حيبس يفرد 4يساز يتعهد و درون يمباحثه برا
 يند براك كمكن است به ما كمم 6ردنكگفتن و متقاعد  كينك. تانجام دهد يتر شيكار ب ،بستر يازس آماده

تالش  يريگكار به ، متقاعد شدن، تعهد ومشاركتتواند  ياما نم ،مينك كنترلارتباطات را  نديفرارد كبهبود عمل
  ند.كن يداوطلبانه را تضم

  اركت كنمتوانم مش يرند، نميت را نپذياگر رهبران واقع-6

ـ  واقـع  ياسـتراتژ  ينان در اجراكارك مشاركت دربارهد ياجازه ده ران مشـتاقانه  يه مـد كـ  يم. در حـال ين باشـ يب
دانـه  يناام هـا  ياستراتژ ه اغلبكن است يت ايت هستند، واقعكنند و خواستار تحول شرك ين ميرا تدو ياستراتژ

  م؟ينكل ن مساله را حيم ايتوان ينند. چگونه مك ير ميگكاغذ  يرودر 

                                                 
4- internalization 
5- cut-and-dried 
6- tell-and-sell 



درصد  10تنها  نديگو يم 7»متوازن يازيارت امتك«تاب معتبر كسندگان يد نورتون نويوياپالن و دكروبرت 
 نظرمه از كم يدان يم نگاي اند رنستاموسسه  يها يبررس شوند. به استناد ياجرا م يبه طور واقع ها ياستراتژ از
 70ه كنند ك يگزارش م يزوگلگران ياست. تحل يستراتژن اياز تدو تر مهمار يبس ياستراتژ يج، اجراينتا هيارا

ن يبازار. ا يروهايخورند نه ن يست مكش يانسان ليمسال يبه دل ،رييتغ براي اراتكدرصد از اقدامات و ابت
ر را يينار آمدن با تغكدر  يارات، و ناتوانكل به شروع ابتي، عدم تمايميار تك، فقدان يدر رهبر يناتوانل يمسا

مشاركت ار كنان به طور فعال در كاركبه سه چهارم  كيه نزدكم يا اد گرفتهياز سازمان گالوپ  ود.ش يشامل م
 يور ارد دالر در سال در قالب بهرهيليم 300بالغ بر  يا نهيا هزكيتنها در آمر عدم مشاركت فعال ني. و اندارند

  .هستند دهنده ن آمار هشداريدست رفته به همراه دارد. ا از
  

ننـد.  ك يار مـ كما  يها سازماندر  ها انسانه كم يردكته صحبت كن نيت اياهم دربارهتاب كول در بخش ا
شان مهم است و باعث يه واقعا براك ييزهاي، الزم است چوكار كسبنان در كاركارانه يت هوشكمشار يبرا

  .ميرفته و مورد توجه قرار دهيرا پذ شود يمها  آن ياحساس ارزشمند
ـ ها دال درهن يشود. ا يت افراد مكه مانع از مشاركم يردكرا طرح  ييها هدرتاب، كدر بخش دوم   يل اصـل ي

ـ قاعـده اسـت نـه     كيت كعدم مشار ها سازماندهند چرا در  يه نشان مكهستند  ـ اسـتثنا. از طر  كي ق ي
نـان از  كاركشـدن   كل منفـ يب دالين ترتيم. بدياز بطن ماجرا گوش داد ييبه نداها ها مثال و ها داستان
  .ميردك ييرا شناسا وكار كسب

  

  شش كليد مشاركت 

ـ ا يپـل زدن رو  يهـا  وهياز شـ  يو برخ» تكد مشاريلكشش «تاب، كبخش سوم  در هـا را نشـان    درهن ي
دار اسـت و در پشـت پـرده     يعموم افراد معنـ  يه براكم يردكرا مطرح  يا اثبات شده يها وهيم. ما شيداد

هـا، از   كيـ نكابزارهـا و ت  ين برخـ يـي تب يدار، قـرار دارد. بـرا  يل و پاياص يا وهيافراد به ش يت واقعكمشار
نـان مـورد   كاركت كمشـار  يبرا يتوانند در هر سازمان يه مكم يردكاستفاده  يير و نداهاي، تصاوها داستان

  .رندياستفاده قرار گ

                                                 
7- Balanced Scorecard 



  اين شش كليد عبارتند از :
 هار و داستانيق تصاويارتباط از طر -1د يكل
 گريكدير بايجاد تصويا -2د يكل
 اعتقاد به رهبران -3د يكل
 صاحب راه حل بودن -4د يكل
 يكردنِ كل باز يباز -5د يكل
 ن قبل از اجرايتمر -6د يكل
  

  فرايند مشاركت استراتژيك

م، اما بخش چهـارم  يخوان يم فرا ميا ح دادهيتر توض شيه پكرا  ييها و ابزارها وهيتاب، شكدر بخش چهارم 
ف يبه توصـ  يشخص يها داستانو  ينداها از تجربه زندگ نيبنابراند. ك يمنظم را طرح م ق ويدق ينديفرا
 قابـل  يه توسط رهبران هر سـازمان كند ك يب ميكخاص تر يا وهيها را به ش كينكند و تك ير مييند تغيفرا

  .است يريگكار به
از اقدامات  ييها هكا تيها و  تيلاز فعا يا عنوان مجموعهم تا بهينيبب يلكصورت ند را بهين فرايمهم است ا

  .رنديمورد استفاده قرار گ وكار كسبج يت بر نتاكسنجش اثرات مشار يتوانند برا يه مكو هدفمند  يفرد
برداشـتن   يافت. برايد يت خود خواهكت بر شركمشار ينونكسنجش اثرات  يع برايسر يا وهيشما حتا ش

شـكل زيـر فراينـد جـامع مشـاركت اسـتراتژيك را نشـان         .ديها آماده باش درهن يان ايدر مها  ن قدميآخر
  دهد. مي



  

  كيت استراتژكند مشاريفرا

 هاتيتوسعه قابل ردن اهدافكمرتبط  ديجاد خط ديا
 

  

 رهبران     

  

  

    
  مديران

  

  

    
 كاركنان

        

  

  ي كتابها آموزه

  :درباره افراد ييها آموزه

  

  ر نخواهند كرد.ييهاست، تغ ر، نشانه ضعف عملكرد گذشته آنييبه تغاز ياگر افراد احساس كنند كه ن -1
  خود عمل خواهند كرد. يريگ جهينت يرهبران را تحمل خواهند كرد اما بر مبنا يها يريگ جهيكاركنان نت -2
فهمنـد   يكـه آن را مـ   يرنـد؛ افـراد  ير را بپذييـ ت تغيتوانند مسـئول  يشركت نم يافراد بدون درك استراتژ -3
 .وانند از آن اجتناب كنندت ينم

از به اجـازه  ين يميمتوقف كردن اقدامات قد ياز به كمك ندارند؛ افراد برايد نيشروع اقدامات جد يافراد برا -4
  .دارند

  

دگاهيجاد ديا
 يستميس

 مشترك

ريتفس
به  ياستراتژ

سازگار ينحو

درك
يها ياستراتژ

م و سازمانيت

ج يترو
 يرفتارها
 همسو

 يارتقا
مشاركت 
كاركنان و 

ها ميت  

توسعه 
  ها مهارت

 يرتقاا
 تيمالك

يهماهنگ
 يها تالش

با اهداف يميت
 شركت

 كياستراتژاهداف با  يفرد يها تالشارتباط



  :يدرباره استراتژ ييها آموزه

  .هدفمند است يسفر ياستراتژ -5

از مقصد  ير روشنيو تصو يت كنونياز موقع يا صادقانه يابيالزم است افراد ارز ياستراتژ ياجرا يبرا -6
  مدنظر داشته باشند.

كردن  يداريابند كه دي يجاد كنند درميا يريتصو ياستراتژ يكنند كه برا يكه رهبران تالش م يهنگام -7
رممكن است.يغ 8ابهام  

.ها ارزشمندتر باشند ستيتوانند از استراتژ يخوب م يها نيكُمد -8  

  را باشند.يرا پذ» و«د و غلبه كنن» اي«د بر يافراد با -9

  :جيدرباره نتا ييها آموزه

  ر است.ييژن تغيالوگ اكسيد -10
و  يريادگيشود. بلكه با سرعت  ين نمييران ارشد) تعيت نخبه (مدياقل يريادگيبودن با سرعت  يرقابت -11
  شود. ين مييت كُند (كاركنان) تعياكثر ياجرا
  دن سواالت بهتر است.يت، بلكه پرسسيها ن ن جوابيت داشتن بهتريار موفقيمع -12

  

  سخن آخر

كنند. پس  يما كار م يها برا ن است كه انسانيم ايا ها فراموش كرده كه در سازمان يزين چيتر د بزرگيشا
آن بوده و در آن مشاركت كنند. با داستان  يرايها نتوانند پذ ارزش است اگر انسان يب ين استراتژيتر برجسته
مشاركت داشته  يباشد و اگر افراد واقعا در باز يجانيتواند ه يسازمان م يم فضايافتيدرچ در فصل اول يساندو

ها  تين افراد و قابليت ماست كه همواره شكاف بين مسئولي. اخواهند بود يصبرانه منتظر شروع باز يبباشند، 
 يا دست نخورده يها تيابلاز استعدادها و ق يبردار ن كار موجب بهرهيم. اين كردن پر كنيرا با دانستن و تمر

  دار شدن و مشاركت هستند.يشود كه منتظر ب يم

  

                                                 
8- fuzz 


