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زمانی که صحبت از ارزیابی کارایی در مدیریت می شود، نگاِه خردترین کسب وکارها 
تـا کالن تریـن صنایع، همگی، به یک سـو دوخته می شـود: آمارها، معیارهـا، نمودارها و 
اعـداد و ارقامـی کـه بـه  سـاده ترین شـکل ممکـن خبـر از پیـروزی یا شکسـت می دهند. 
البتـه اگرچـه ظاهـری معقـول و مقبـول دارنـد، امـا می تواننـد بسـیار  ارقـام  ایـن آمـار و 
کـه آمارهـا و نمودارهـای مختلـف  کـرد  ک باشـند. می تـوان شـرکتی را مدیریـت  خطرنـا
خبر از رشـد و کامیابی آن می دهند، می توان این اعداد و ارقام را دسـت به دسـت کرد 
و از ایـن پیشـرفت عـددی خوشـحال بـود، و بـا ایـن همـه می تـوان به یکبـاره دیـد کـه آن 

همـه اعـداد جادویـی نتیجه ای جز شکسـت نداشـته اسـت.
کنتـرل و  کـه سـادگی اعـداد و نمودارهـا در هدایـِت ذهـن مـا دارنـد توهـم  قدرتـی 
حرکـت در مسـیر درسـت را بـه مدیـران می دهـد و همیـن نکتـه می توانـد آن هـا را بیش 
کنـد. هرکـدام از مـا )چـه  کارشـان غافـل  از پیـش از واقعیت هـای موجـود در محیـط 
کارفرمـا چـه کارمنـد و کارگـر( تجربیاتـی در ایـن زمینـه داشـته ایم. مدیرانـی را دیده ایـم 
کـه، غافـل از محیـط کارشـان و آنچـه واقعـًا در ایـن محیـط اهمیـت دارد، خودشـان را 
کردنـد و درنهایـت تنهـا زمانـی از اتاقشـان خـارج  بـا اعـداد و ارقـام در اتاقشـان حبـس 

کننـد.  کـه می خواسـته اند اعـالم ورشکسـتگی  شـده اند 
البتـه کـه نبایـد پنداشـت ایـن نگرش هـای اشـتباه محـدود بـه افـراد آماتـور اسـت. 
بزرگ ترین شـرکت های جهان هم، با افتادن در تلۀ معیارهای اسـتاندارد و غافل شـدن 
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از حقیقتی که پیش چشمشـان در جریان اسـت، شکسـت هایی باورنکردنی را تجربه 
کرده انـد. شـرکت های نوکیـا و لمـن بـرادرز دو نمونـه از بزرگ تریـن شـرکت هایی هسـتند 

که، با بی توجهی به آنچه اهمیت دارد و سرگرم شـدن به آمار و ارقام، با شکسـت هایی 
تاریخی روبه رو شـدند.

مـارگارت هفرنـان تاجـر، مشـاور، نویسـنده و سـخنران برجسـتۀ مدیریـت در این 
کـه تأثیـری تعیین کننـده در موفقیـت یـا شکسـت  کتـاب بـه دنبـال معیارهایـی رفتـه 
کـه شـاید دیدنشـان بـه انـدازۀ دیـدن یـک نمـودار  کسـب وکار دارنـد. معیارهایـی  یـک 
کتاب  کنند. این  سـاده نباشـد، اما می توانند تأثیری شـگرف در کسـب وکارها ایجاد 
در حقیقـت معرفـی ایـن معیارهـای تعیین کننـده اسـت کـه درکشـان می توانـد باعـث 
کارایی  که با تغییراتی ساده، چه از نظر فیزیکی و محیطی و چه از نظر ذهنی،  شود 

را تـا چنـد برابـر افزایـش دهیم. 
تجربه هـای شـخصی از محیط هـای کاری کشـورمان، و مقایسـۀ این تجربیات 
کتـاب، ایـن اطمینـان را بـه مـن می دهـد  گفته شـده در ایـن  بـا نـکات و مهارت هـای 
کـه اسـتفاده از ایـن نـکات و مهارت هـا می توانـد تأثیـری عمیـق در پـی داشـته باشـد. 
کـه می تواننـد بیـش از هـر زمـان دیگـر از  کارکنانـی اسـت  ایـن تأثیـر عمیـق هـم بـرای 
کارشـان لـذت ببرنـد و هـم بـرای مدیرانـی کـه می تواننـد کارایـی و پیشـرفتی بی سـابقه 
کـه ایـن روش هـا هزینـۀ چندانـی در  کننـد. و این هـا همـه در شـرایطی اسـت  را تجربـه 
بـر نـدارد. البتـه کـه همـۀ آنچـه در ایـن کتـاب گفتـه  شـده به یکبـاره قابـل اجـرا نیسـت 
گاهـی بعضـی نـکات بـا بعضـی دیگـر هم سـو نیسـت. بااین حـال یـک مدیـر  و حتـی 
هوشـمند بـا درنظرداشـتن شـرایط کاری و نیازهایـش می توانـد روش هـا و نـکات مفیـد 
کار ببنـدد. انگیـزۀ مـن از  کـرده و بـه  کتـاب دریافـت  کسـب وکار خـود را از ایـن  بـرای 
کارشـان لـذت  کـه شـاید چنـد نفـری بیـش از پیـش از  کتـاب ایـن اسـت  ترجمـۀ ایـن 

گام بردارنـد. کسـب وکارهایی بیـش از پیـش در مسـیر موفقیـت  ببرنـد و 
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مدیریـت، فراسـوی اعـداد  یکـی از سـه کتابـی اسـت کـه انتشـارات ِتـد به عنوان 
هـر  انتشـار  بـه  اقـدام  نیـز  ترجمـان  انتشـارات  و  کسـب وکار1 منتشـر  ذهـن  مجموعـۀ 
کـه برآمـده از ذهـن سـه  کتـاب،  کـرده اسـت. ایـن سـه  بـه زبـان فارسـی  کتـاب  سـه 
کسـب وکاِر مـدرن اسـت، هرکـدام از یـک منظـر دیدگاهـی  چهـرۀ سرشـناس دنیـای 
تخصصـی را دربـارۀ شـرایط اقتصـادی و کاری امـروز در اختیار خواننـده قرار می دهد 
کـه هسـت، ضمـن شـناخت بیشـتر از  کـه در هـر جایگاهـی  کمـک می کنـد  و بـه او 
محیط کسـب وکار پیرامونش، نکات الزم برای پیشـرفت شـخصی و کاری را در این 
کتاب هـای علمـی و  کتاب هـا را می تـوان ترکیبـی خوشـایند از  محیـط بیامـوزد. ایـن 
کتاب هـای علمـی  کـه نـه ماننـد  کتاب هایـی  کتاب هـای جـذاب بـازاری دانسـت، 
کتاب هـای  کتاب هـای بـازاری بـی ارزش. درمقابـل ماننـد  خشـک هسـتند نـه ماننـد 
کتاب هـای بـازاری جـذاب و  علمـی پـر از یافته هـای قابـل اعتمـاد هسـتند و ماننـد 

خواندنـی.
کـه بـرای  درنهایـت الزم می دانـم از مدیریـت انتشـارات ترجمـان علـوم انسـانی 
کیفیـت ایـن اثـر تـالش کردنـد و همچنیـن آقـای سـجاد سـرگلی سرویراسـتار  چـاپ با
یـادی بـرای ویرایـش ایـن کتـاب متحمـل شـدند تشـکر کنـم.  انتشـارات کـه زحمـت ز
کـه انگیـزۀ یادگرفتـن و یـاددادن را  و عمیق تریـن سـپاس های مـن نثـار پـدر و مـادرم، 
در وجـود مـن پروراندنـد، و همسـر عزیـزم، کـه بـدون همراهی و همدلـی اش این اثر به 

سـرانجام نمی رسـید. 
سیدامیرحسین میرابوطالبی
پاییز 1396

1.  Biusiness Mind





قدردانی
طـول  در  بسـیار  پژوهش هـای  و  تأمـالت  اشـتباهات،  روابـط،  نتیجـۀ  کتـاب  ایـن 
گر قرار به فهرست کردنشـان بود شـاید حجمش از خود  سـال های متمادی اسـت که ا
کـه در مـدت  کتـاب بیشـتر می شـد. پـس بـه قدردانـی از آن هایـی اکتفـا می کنـم  ایـن 
اخیـر بیشـترین تأثیرهـا را روی تفکـرات مـن داشـته اند. بیـش از همـه بایـد از مدیرانـی 
تشـکر کنم که در سراسـر جهان با آن ها همکاری داشـتم. مشـاهدۀ مشـکالت پیش 
کار بـا آن مواجـه  کـه در  رویشـان و درمیان  گذاشـتن ابهـام، پیچیدگـی، یـأس و لذتـی 
و  از آن هـا به خاطـر صداقـت  و  بـوده اسـت،  بـرای مـن مزیتـی چشـمگیر  می شـدند 
بلندنظری شـان در همکاری هایمـان ممنونـم. این هـا همـه باعث شـد بـاورم، مبنی بر 

کار می کننـد تـا شـرایط را بهبـود دهنـد، تقویـت شـود.  اینکـه افـراد 
کار  کـه بـا انـرژی بسـیار  کـو. تشـکر می کنـم  همین طـور از مشـاوران مریـک انـد 
کردند. بینش ها،  کاری معمواًل عذاب آور مرا تحمل  کردند و برنامۀ  من را پشـتیبانی 
تجربیات، و صراحت آن ها همیشـه الهام بخش من بوده و خوش شـانس هسـتم که 

چنیـن طیـف گسـترده ای از همکاران مسـتعد و همـراه را در کنار خـود دارم.
بسـیاری از سـازمان های طـرف همـکاری مـن بـا مـن بسـیار راحـت بوده اند که 
به خاطـرش ممنونـم. می خواهـم به ویـژه از شـروین شـوان، سـیلویا ایوبـی، مـارگارت 
گفت وگوهـای مـا خـوراک فکـری  کنـم؛ همـۀ  گرینلیـف، دینـا صبـری فیـواز تشـکر 
مـن را فراهـم کـرده اسـت. ورونیـکا هـوپ هایلی و کریسـتوس پیتلیس، در دانشـگاه 
چیـف  آو  کادمـی  آ فودتـاون،  بوده انـد.  فوق العـاده  چالشـگرانی  و  همـکاران  بـث، 
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کـه در آن هـا  کینگـز فانـد همگـی انجمن هایـی را ترتیـب دادنـد  کزکیوتیـوز، اراپ، و  ا
کاوش ایده هـا به خصـوص دربـارۀ قـدرت سـرمایۀ اجتماعـی بپـردازم. در  توانسـتم بـه 
بی.بی.سـی مرهـون زحمـات هیـو لوینسـون، جمـا نیوبـی، و هلنـا موریسـون هسـتم 
کردنـد. بـن الـکات، سـیال  یـادی  کمـک ز کـه بـه مـن در بررسـی مفهـوم فرهنـگ بجـا 
یـا لپـور  الورثـی، آدام گرنـت، ورنـه هارنیـش، پتـر هاوکینـز، کتـی جیمـز، دانلـد لـو، و مار
کتـاب را مرهـون  همـکاران فکـری فوق العـاده و بلندنظـری بودنـد. آخریـن ایـدۀ ایـن 
زوایـدش  و  بـدون حشـو  بینش هـای  کـه  کسـی  نظـرات سـیندی سـالومون هسـتم، 
یـادی در  دربـارۀ زندگـی سـازمانی همیشـه تـازه و نشـاط انگیز اسـت. جنـی وا صبـر ز
کـه مـن امیـدوار بـودم مفیـد واقـع شـوند و اسـتفانی  برابـر افـراد و ایده هایـی نشـان داد 
کـه بتوانـم بنویسـم. و ماننـد  کـرد  کوپر-النـد هـر طـور شـده برنامـه ام را طـوری تنظیـم 
معمـواًل  کاِر  نـداد  اجـازه  کـه  هسـتم  فـرودر،  ناتاشـا  برنامـه ام،  مدیـر  مرهـون  همیشـه 

گوشـه گیرانۀ نوشـتن را به تنهایـی انجـام دهـم.
کـه از سـوی تیـم ِتـد بـه مـن ارزانـی شـد وجـود  گـر حمایـت و انگیـزۀ بی نظیـری  ا
نداشـت، ایـن کتـاب هیـچ گاه نوشـته نمی شـد. به ویـژه بایـد از جولیت بلیـک و جون 
کوهـن تشـکر کنـم کـه دفاعشـان از کار مـن، بیـش از آنچـه بـرای جبـران در تـوان دارم، 
ارزشمند بود. و در دورانی که معمواًل کارایی به گفت وگو ترجیح داده می شود، مایلم 
کـه قریحـه اش در ویراسـتاری همیشـه هوشـمندانه و  کنـم،  کوئینـت تشـکر  از میشـل 

دقیـق بوده اسـت. 
کتـاب  کـه نوشـته می شـود مدیـون خانـوادۀ نویسـنده اسـت، و ایـن  کتابـی  هـر 
کثـر کتاب هـای دیگـر این چنیـن اسـت. هیچ وقـت نمی توانم بگویـم که چرا  بیـش از ا
لیندسـی، فلیکـس، و لنـورا ازبین رفتـن تابسـتان و چندیـن و چنـد آخـر هفته شـان را 
کـه ارزشـش را  کننـد  بـدون اعتـراض تـاب آوردنـد، امـا هرچـه بـوده امیـدوارم احسـاس 
داشـته اسـت. خودشـان بهتـر از هرکسـی می داننـد کـه چـه انـدازه مدیونشـان هسـتم، 
و  گـوش دادن  بـه  اشتیاقشـان  به خاطـر  بلکـه  صبرشـان  به خاطـر  فقـط  نـه  هـم  آن 

بحث کـردن. 



17 قدردانی

ایـن کتـاب بـه پامـال مریـام اسـتای تقدیـم می شـود، همـکاری بی نظیـر کـه بیش 
کـه تـا بـه حـال دیـدم درکـی صحیـح از شـرایط ایـن دوران دارد. هـر آنچـه  از هرکسـی 
مـن دربـارۀ خالقیـت می دانـم یـا تصـور می کنـم بـا معیـار بی بدیـل او سـنجیده شـده، 
و اینکـه قـادرم بـا او کار کنـم همیشـه یکـی از بزرگ تریـن لذت هـای زندگـی کاری مـن 

بوده اسـت.





مـا تقریبـًا همـه چیـز را در محیط کار اندازه می گیریـم، اما از کنار آنچه واقعًا اهمیت 
یـم. اعـداد و ارقـام تسـلی بخش اند و ایـن توهـم را به افراد القا می کنند که  دارد می گذر
کنتـرل همـه  چیـز را در دسـت دارنـد، اعداد و ارقامی مثل درآمـد، مخارج، بهره وری، 
کـه بـا موفقیـت یـا شکسـتی  کارکنـان و... . امـا زمانـی  گـردش  کار،  میـزان اشـتغال بـه 
گرفتـه تـا دربـان آن را حاصـل یـک  چشـمگیر روبـه رو می شـویم، همـه از مدیرعامـل 
کـه فراسـوی مقیـاس و حتـی از قـرار معلـوم  چیـز می داننـد: فرهنـگ. فرهنـگ اسـت 
که طعم زندگِی  فراسـوی درِک ما قرار دارد. فرهنگ همان ُسـس ناشـناخته ای اسـت 
سـازمانی را از ایـن رو بـه آن رو می کنـد؛ همـان چیـزی کـه باعـث تفـاوت می شـود، امـا 

هیچ کـس دسـتور تهیـه اش را ندارد.
پارادکـس فرهنـگ سـازمانی در ایـن حقیقـت نهفتـه اسـت کـه گرچـه وجـود این 
و  عـادات  اقدامـات،  از  خـودش  دارد،  پـی  در  را  چشـمگیری  تفاوت هـای  فرهنـگ 
کوچـک نشـئت می گیـرد. انباشـت رفتارهـا )کـه از همـه جـا، از بـاال تـا  انتخاب هـای 
پاییـن سلسـله مراتب، و از درون و بیـرون شـرکت روی هـم جمـع می شـوند( فرهنـگ 
شـرکت را شـکل می دهـد. ایـن فرهنـگ بی نظـم بـه نظـر می رسـد ولـی درعین حـال از 

تمـام اقدامـاِت همـۀ افـراد تأثیـر می پذیـرد. 
ایـن اوضـاع از جهاتـی نعمـت اسـت و از جهاتـی نقمـت؛ بـرای رهبـران نقمـت 
اسـت، از ایـن جهـت کـه ایـن فرهنگ خودبه خود پدید می آید، نه تنها فراسـوی مقیاس 

مقدمه
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کنتـرل آن هـا نیـز هسـت. شـاید قـادر نباشـیم خـوِد فرهنـگ را اندازه گیـری  کـه فراسـوی 
کنیم، اما می توانیم نسـبت شکسـت برنامه هایی که به دنبال تغییر فرهنگ بوده اند را 
بسـنجیم؛ این نسـبت حدود 70 درصد اسـت. به این ترتیب می توان گفت که فرهنگ 

پدیـده ای مرمـوز، به سـختی قابـل هدایـت، و فرمان ناپذیر اسـت. 
نعمـت ایـن اوضـاع نیـز در ایـن حقیقـت نهفتـه اسـت کـه فرهنگ هـای نهـادی 
نظام هایـی غیرخطـی هسـتند. تغییـرات کوچـک )مثل گـوش دادن، سؤال پرسـیدن، 
بینش هـا  ایده هـا،  از  فراتـر  تغییراتـی  ایجـاد  باعـث  اطالعـات(  به اشتراک گذاشـتن 
کـه آن نظـام قـادر بـه ایجـادش اسـت. هرکـدام از ایـن تغییـرات  و روابطـی می شـود 
کـه کل سیسـتم را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. و همـه، از  کوچـک نتایجـی در پـی دارد 

گرفتـه تـا دربـان، در ایـن فراینـد تأثیرگـذار هسـتند.  مدیرعامـل 
ایـن نگـرش کـه فرهنگ هـای برجسـته بـه تغییـر در اقدامـات کوچـک همـۀ افـراد 
کـه  بسـتگی دارنـد، حداقـل در یـک صنعـت، عامـل اصلـی تحـول بـوده اسـت. زمانـی 
در سـال 1972 هواپیمـای خطـوط هوایـی بریتیـش یوروپَیـن ایرویـز1 سـه دقیقـه پـس از 
بلندشـدن از زمین سـقوط کرد و 118 مسـافرش کشـته شـدند، هیچ تغییری در سـطح 
رهبری نمی توانسـت تسـلی بخش آن همه غم و اندوه شـود. آنچه این فاجعه را بیش از 
پیـش تلـخ کـرد مشخص شـدن ایـن حقیقـت بود که سـقوط بـه دلیل مشـکالتی اتفاق 
افتاده که افراد زیادی از آن مطلع بودند و شـاید اگر این مشـکالت به زبان می آمد، این 
همه مسـافر جانشـان را از دسـت نمی دادند. تحقیقات متعاقب نشـانگر این واقعیت 
ک بـود کـه قصـور در بی پرده سـخن گفتن، نپرسـیدن سـؤاالت جدی، و عـدم ابراز  دردنـا
نگرانی ها موجب مرگ آن همه مسـافر شـده بود. همۀ موانع کوچِک موجود میان افراد، 

عملکردهـا و جغرافیاهـا کل ایـن صنعـت را در معـرض خطر قـرار داده بود. 
کسـترهای ایـن حادثـه راهـی بـرای همـکاری بـا یکدیگـر  بااین حـال از میـان خا
پدیـد آمـد. ایجـاد اعتمـاد و به اشـتراک گذاری اطالعـات و ایده هـا، روی هـم رفتـه، 

1.  British European Airways
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کاری   کنـد. روال هـای  کـه فرهنـگ هوانـوردی غیرنظامـی به کلـی تغییـر  باعـث شـد 
که ابراز نگرانی، پرسیدن سؤال، دادن هشدار یا درمیان گذاشتن  جدیدی ایجاد شد 
پیشـنهاد را سـاده می کـرد. جایـی کـه پـر بـود از الپوشـانی حاال سراسـر رک گویی شـده 
کـه فـرض بـر پنهان کـردن اشـتباهات بـود حـاال بـه اشـتباهات به عنـوان  بـود. جایـی 
کـه  درس نـگاه می شـد و ایـن اشـتباهات بـدون هیـچ خجالتـی ابـراز می شـد. جایـی 
قبـل از ایـن پـر بـود از مالحظـه کاری حـاال  پـر شـده بـود از مشـارکت فعـال و پرشـور، 
مشـارکتی کـه به تدریـج از همـه سـو پدیـدار شـد. ایـن روش جدیـِد کار »فرهنگ بجا«1 
امن تریـن  بـه  تبدیـل  را  حمل ونقـل  شـکل  نگران کننده تریـن  توانسـت  و  گرفـت  نـام 

کند.  وسـیلۀ نقلیـه 
کاری بـه فرهنگ هـای بجـا نیازمندیـم، تـا نـه فقـط  امـروزه در همـۀ محیط هـای 
کنیـم، بلکـه بتوانیـم بهتریـن ایده هـا، دغدغه هـا، برداشـت ها  از سـقوط ها جلوگیـری 
مقابـل  در  دهیـم،  اجـازه  نبایـد  کنیـم.  اسـتخراج  افـراد  همـۀ  ذهـن  از  را  مفاهیـم  و 
شکوفاشـدِن برخـی، عـده ای دیگـر منفعالنـه، بی انگیـزه یـا مغمـوم سـر جـای خـود 
بنشـینند. چالش هـای پیـش روی مـا بسـیار بـزرگ هسـتند، زمـان بسـیار کـم اسـت، و 
که نباید اجازه داد  ظرفیت انسـانِی بالاسـتفاده در سـازمان ها آن قدر ارزشـمند اسـت 
چیزی از آن هدر رود. فرهنگ های بجا باعث بروز مهارت، ابتکار و اوج هوشمندی 
را ارج  بـه تخیـل بهـا می دهنـد و راسـت گویی  فـرد می شـوند؛ فرهنگ هـای بجـا  هـر 
کـه اگرچـه جـادۀ موفقیـت  می نهنـد؛ فرهنگ هـای بجـا بـر ایـن اصـل اسـتوار هسـتند 
پـر اسـت از دسـت اندازهای ناشـی از اشـتباهات، آنچـه مهـم اسـت ایجـاد اعتمـاد و 
تشـویق بلندهمتـی اسـت، نـه ترغیـب افـراد بـه تسـلیم و فرمان بـرداری صـرف. در دل 
کـه نـه بـر پایـۀ حـدس و گمـان  هـر فرهنـگ مسـتحکم، نگرشـی بـه رهبـری وجـود دارد 
)از بازارها، سـهام داران، رؤسـا، همکاران( که بر پایۀ شـهامت برای تفکر و زدِن حرف 

خـود و دیگـران اسـتوار اسـت.

1.  Just Culture
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کـه فرهنگ هـای سـازمانی نظام هایـی غیرخطـی هسـتند، نمی تواننـد  از آنجـا 
تنهـا بـه چنـد ابرسـتاره وابسـته باشـند، بلکـه درمقابـل انرژی شـان را از هـوش جمعـی 
کارکنـان، افـراد وابسـته، شـرکا و مشـتریان بـه دسـت می آورنـد. بـه  ایـن  ترتیـب  تمـام 
کـه ایـن فرهنگ هـا به شـکل ذاتـی دموکراتیـک و نیازمنـد ذهنیتـی سـخاوتمند  اسـت 
و متواضـع هسـتند. در ایـن فرهنگ هـا افـراد اطالعـات را به عنـوان منابـع قـدرت دور 
از دسـترس دیگـران نگـه نمی دارنـد؛ درمقابـل، اطالعات به واسـطۀ الهام بخش بودن و 
گر قرار باشـد  تأثیرگذاری به اشـتراک گذاشـته و منتشـر می شـود. در چنین شـرایطی ا
کیفیـت ارتبـاط و  کنیـم،  کاری مشـخص  یـک معیـار بـرای تأییـد سـالمت محیـط 
سـهولت جریـان داده هاسـت. در فرهنگ هـای بجا همـۀ افراد مهم هسـتند. همان طور 
کـه رنـدی پاپادلیـس1 مدیرعامـل اوشـن اسـپری2 می گویـد، هیچ کـس برنـده نمی شـود 

مگـر اینکـه همـه برنده شـوند. 
ایـن موضـوع بدیهـی بـه نظـر می رسـد و بایـد هـم این طور باشـد. بااین حـال من، 
به عنوان کسـی که هم در ایاالت متحده و هم در بریتانیا کسـب وکارهایی راه اندازی 
کـرده ام، گاهـی از شـدت انفعالـی کـه همچنـان در شـرکت های سراسـر جهـان وجـود 
کـه از نبـود انـرژی و نبـوغ  کار می کنـم  دارد بهـت زده  می شـوم. مـن بـا مدیرعامل هایـی 
در میـان نیـروی کارشـان می نالنـد، و از سـوی دیگـر با کارکنانـی صحبت می کنم که 
از قوانیـن و روال هـای کاری ای می نالنـد کـه اندیشه شـان را محـدود و آن ها را از ابتکار 
خالـی می کنـد. بـه مدیرانـی مشـاوره می دهـم کـه بـاور بـه دانسـتِن همه  چیز فلجشـان 
کت مانده انـد امـا آرزو داشـتند می توانسـتند  کـه سـا کارکنانشـان را می بینـم  کـرده، و 
مشـارکت بیشـتری داشـته باشند. همۀ افراد همه جا از اتاقک های کوچکی که آن ها 
کـه ریاضـت اقتصـادی در سـال های گذشـته  را از هـم جـدا می کنـد می نالنـد، انـگار 

باعـث شـده تـا موانـع میـان افراد بیش از ارتباطشـان رشـد کند. 

1.  Randy Papadellis
2.  Ocean Spray
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 شـمار کارآفرینانـی کـه در صحبـت با آن هـا ایده های فوق العاده ای شـنیده ام از 
دسـتم خـارج اسـت، ایده هایـی کـه بـرای درمیان گذاشتنشـان مـردد بودنـد، آن هـم بـه 

ایـن دلیـل کـه شـاید احمقانـه، خـارج از محـدوده، بیش ازحـد عجیـب، بیش ازانـدازه 
گسـتاخانه یا بیش ازحد بلندپروازانه به  نظر برسـند. انفعالی که به شـکل سـکوت بروز 
می کنـد نه تنهـا افـراد را بـرای صحبـت دربـارۀ مشـکالت ناتـوان می کنـد، بلکـه منجـر 
بـه ناتوانـی آن هـا در کشـف و مطرح کـردن ایده هـای جدیـد می شـود. در خـالل همیـن 

سـکوت اسـت کـه فرصت هـا، بـرای اصـالح و نـوآوری، یکی یکـی رنـگ می بـازد.
کـه ایـن چالـش تنهـا  کـه تـا بـه حـال دیـده ام فکـر می کننـد  کشـوری  مـردم هـر 
مربوط به آن هاسـت. در مجارسـتان، تاریخ را مسـئول ترس مردم از افشـای اطالعات 
می داننـد؛ در سـنگاپور بیشـتر مسـئلۀ حفـظ ظاهـر مطـرح اسـت؛ در آمریـکای التیـن 
غـرور مجـرم اصلـی اسـت؛ هلندی هـا شـرم و حیای کالوینیسـتی را مقصـر می دانند؛ 
و  می داننـد؛  قدیم االیـام  از  مردمشـان  تـوداری  را  مشـکل  بریتانیایی هـا  درحالی کـه 
که به سرعت هم رنگ جماعت  آمریکایی ها خودشان را آدم هایی توصیف می کنند 
کـه  می شـوند. از جمع بنـدی ایـن مـوارد و مـوارد متعـدد دیگـر بـه ایـن نتیجـه رسـیدم 
روی گردانـی از کش مکـش و تمایـل بـه خشـنودکردن دیگـران تمایلی همگانی اسـت، 

و البتـه بهـای ایـن تمایـل تلف شـدن انـرژی و ابتـکار و شـهامت ماسـت.
زمانی که با افراد دربارۀ این فرصت های تلف شـده صحبت می کنم، حرفشـان 
یـک چیـز اسـت: فرهنـگ. فرهنـگ تبدیل شـده به عذر، به سـپر بال برای هـر آنچه که 
کنـد؟  کسـی می  توانـد مشـکالت مربـوط بـه فرهنـگ را برطـرف  غلـط اسـت. امـا چـه 
کتـاب همـۀ افـرادی  کـه جامعـۀ هـدِف ایـن  فقـط همـه. بـه همیـن دلیـل هـم هسـت 
هسـتند )از مدیرعامـل گرفتـه تـا دربـان( که می خواهند محیط کارشـان را به محیطی 
کـه فرهنـگ را  کننـد. انباشـت اندیشـه  ها و عـادات روزمـره اسـت  مناسـب تر تبدیـل 

سـاخته و تثبیـت می کنـد: نحـوۀ صحبت کـردن، شـنیدن، بحث کـردن، فکرکـردن، 
دیـدن. این هـا برنامه هـا و طرح هایـی چند میلیون دالری نیسـتند؛ گام هایی کوچک 
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کـه حکایـت از  گام هایـی کوچـک  کـه هرکـس در هـر زمانـی می توانـد بـردارد،  هسـتند 
آغـاز تغییـری عظیـم دارند. 

کتـاب ارائـه نمی دهـد دسـتورالعمل تحـول یک شـبه اسـت، همـان  آنچـه ایـن 
کـه خـوراک سـخنرانان انگیزشـی و معرکه گیرهـای سـازمانی  ترفندهـای دم دسـتی ای 
یـادی از مطالـب دربـارۀ تفکـر وجـود دارد:  کتـاب حجـم ز اسـت. درمقابـل، در ایـن 
مفهومـی پیش پاافتـاده کـه نیـاز به فناوری خاصی نـدارد، به راحتی فرامـوش و معمواًل 
دسـت کم گرفتـه می شـود. امـا وقتـی فکر می کنیم، باید هر کار دیگـر را متوقف کنیم. 
کلیشـه ها و حرف هـای به درد نخـور و تکـراری فراتـر  گـر بـه ذهنمـان اجـازه دهیـم، از  ا
کـه هسـتیم، و  کسـی  کـه بـه آن معتقدیـم،  کـه چیزهایـی  مـی رود. آن هنـگام اسـت 
کـه می ایسـتیم و  کـرد. اینجاسـت  کـه بایـد بزنیـم خـود را نمایـان خواهنـد  حرف هایـی 
بـا خـود فکـر می کنیـم کـه شـهامت، ذکاوت، دلسـوزی، تخیـل، نشـاط، سـرخوردگی، 
کار می توانـد موجبـش شـود یافته ایـم، به طـور خالصـه  کـه  اکتشـاف و فـداکاری ای را 

کـه اهمیـت دارنـد ولـی فراسـوی مقیاس انـد. همـۀ چیزهایـی را یافته ایـم 
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کش مکش خالقانه
یـک  از  موفـق  اجرایـی  مدیـر  بیسـت ویک  دورش  تـا  دور  کـه  کنیـد  تصـور  را  اتاقـی 
برنـد لوکـس جهانـی نشسـته اند. آن هـا سـر و لبـاس، رفتـار و وضـع خوبـی دارنـد. امـا 
کـه نمی تواننـد با هم  عیبشـان همیـن خوبی هاسـت. آن هـا آن قـدر بی نقـص هسـتند 
بـه نظـر  کننـد. به این ترتیـب، درحالی کـه در ظاهـر همـه چیـز خـوب  برقـرار  ارتبـاط 
می رسـد، درواقـع اوضـاع اصـاًل خـوب نیسـت. این سـکوت سـکوتی طالیی نیسـت، 

کش مکشـی فروخـورده اسـت.
)از  افـراد  بیشـتر  اسـت.  همیـن  شـرکت هایی  چنیـن  در  معمـول  شـرایِط   
کش مکـش  گرفتـه تـا دربان هـا( ترجیـح می دهنـد به جـای تـن دادن بـه  مدیرعامل هـا 
کننـد. مـا از احساسـات خـود هراسـانیم و از آن بیشـتر از احساسـات  از آن اجتنـاب 
دیگـران می ترسـیم. به این ترتیـب از رفتارهـا و آدابـی پیـروی می کنیـم که تضمین کند 
کش مکش ها هیچ وقت بروز نمی یابد. روان شناسـان این رویه را »الپوشـانی«  ین گونه 
جنبه هایـی  یـم،  می گذار کار  محیـط  بـه  پـا  کـه  زمانـی  آن،  طبـق  بـر  کـه  می نامنـد 
اساسـی از شـخصیت، ارزش هـا و عالیقمـان را پنهـان می کنیـم. در ایـن شـرایط و بـا 
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یـادی بـرای اجتنـاب از ایـن جنبه هـا دیگـر تـوان چندانـی  اختصـاص دادن انـرژی ز
بـرای پیشـبرد ایده هـا نخواهیـم داشـت؛ در یـک وضعیـت گیـر می افتیـم و همان طـور 
کش مکـش  و ایده هـا در  کـه  می مانیـم. امـا فرهنگ هـای بجـا بـه دنبـال ایـن هسـتند 

کـه امـکان مشـاهده و روبه رویـی بـا آن هـا وجـود دارد. جایـی بـروز یابنـد 
کش مکـش بی صـدا را تشـخیص  سـیال الورثـی1 به راحتـی می توانـد نشـانه های 
کـه تـا بـه حـال سـه بـار نامـزد جایـزۀ صلـح نوبـل شـده، بیشـتر زندگـی اش  دهـد. او، 
کـه  اسـت  کـرده  آن هایـی  و  اسـلحه  سـازندگان  میـان  مؤثـر  گفت وگـوی  وقـف  را 
می خواهنـد مطمئـن شـوند ایـن سـالح ها هیـچ گاه مورد اسـتفاده قـرار نخواهد گرفت. 
شـاید مدیـران اجرایـی برندهـای لوکـس مخاطبـان اصلـی او نباشـند، امـا اقداماتـش 

یـادی بـرای آن هـا در بـر دارد.  درس هـای ز
او یکـی از ایـن اقدامـات را این طـور بـرای مـن توضیـح داد: »فقـط یـک تمریـن 
بیسـت دقیقه ای بود. افراد باید دوبه دو با هم کار می کردند، روبه روی هم می نشسـتند، 
کسـی مزاحمشـان نشـود. نفـر اول بایـد سـؤالی غیرسـطحی و مهـم  کـه  در جایـی آرام 
می پرسـید، چیـزی مثل‘بـه مـن بگـو واقعـًا کـه هسـتی؟’ یا ‘بـه نظرت مهم تریـن هدفت 
در زندگـی چیسـت؟’ در اینجـا طـرف مقابـل می بایسـت پنـج دقیقـه بـا تمـام هـوش و 
حواسـش به سـؤال فکر می کرد و هرچه را در دل و ذهن و جسـمش حس می کرد دربارۀ 
آن سـؤال بـه نفـر اول می گفـت. هـر دو بایـد در تمام این پنج دقیقه تماس چشـمی خود 
را حفظ می کردند. کسی که گوش می داد نباید حالتش را تغییر می داد: هیچ لبخند، 
کـه تمـام  اخـم یـا حالـت دیگـری نبایـد در هنـگام شـنیدن بـروز می یافـت. پنـج دقیقـه 

کار را تکـرار می کردنـد.« می شـد جایشـان را عـوض و ایـن 
کـه الورثـی توضیـح داد تمرینـی سـاده اسـت، امـا اصـاًل نبایـد  هـر چنـد تمرینـی 
گرفـت. ایـن تمریـن نیازمنـد توجـه، تمرکـز و صداقـت اسـت. اجـرای  آن را دسـت کم 
را  کار  محیـط  در  روزمـره  گفت وگوهـای  کـه  اضافاتـی  می شـود  باعـث  تمریـن  ایـن 

1.  Scilla Elworthy
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تحت الشـعاع قـرار می دهنـد از بین بروند؛ در این شـرایط حرف هـای روزمره و تکراری 
مانـع شـکل گیری گفت وگوهـای مطلـوب نمی شـود. درمقابـل هرکـس می توانـد تجربـۀ 
کار داشـته باشـد و همین طـور احسـاس  گفتـن باورهـا و احساسـاتش را در محیـط 
کش مکـش  کـه دگرگونـی  کش مکـش  کـه شـنیده می شـود. »مـا نـام آن را نـه حـل  کنـد 
کش مکشـی نکتـه ای  یـم. همیشـه زیرپـای اژدهـا الماسـی پنهـان اسـت، هـر  می گذار
بـرای آموختـن دارد. و به این ترتیـب فـرد بایـد قادر باشـد کـه اوضاع و احـوال اطرافش را 

کـوره در رود، از آن سـخن بگویـد.« کنـد، و پـس از آن، بـدون آنکـه از  مشـخص 
کـه وقتـی ایـن سـازمان دچـار مشـکل  ایـن تجربـه در عمـل آن قـدر موفـق بـوده 
کار را متوقـف می کننـد، دور هـم  گـروه بـه فراینـد الورثـی بـاز می گردنـد:  کل  می شـود، 
می نشـینند و سـعی می کننـد ارتباطشـان را دوبـاره شـکل دهنـد. سـؤال ها می توانـد 
گسـترده تری را شـامل شـود: عاشـق چـه هسـتی؟ از چـه می ترسـی؟ واالتریـن  طیـف 

آرمانـت در زندگـی چیسـت؟
کار آن قـدر  یکـی از شـرکت کنندگان در ایـن فراینـد چنیـن می گویـد: »اثـر ایـن 
کـه باعـث می شـد دغدغه هایمـان را از دریچـۀ وسـیع تری بنگریـم. شـکل  یـاد بـود  ز
واقعی تـری نسـبت بـه هـم پیـدا می کردیـم. پانـزده دقیقـۀ ایـن فراینـد بـه چهـار سـاعت 

بحـث عـادی می ارزیـد.«
کـه همـۀ اطالعـات، هوشـمندی و بینـش  هـدف فرهنگ هـای بجـا ایـن اسـت 
مـورد نیـاز بـرای بهتریـن تصمیمات را آشـکار کننـد. این موضوع مسـتلزم کار در گروه 
گـر به خوبـی اجـرا شـود، باعـث پدیدآمـدن نوعـی کش مکـش  اسـت، زیـرا کارگروهـی، ا
کـه خـود از  کش مکشـی  کـه ظهـور ایده هایـی بهتـر را در پـی دارد،  سـازنده می شـود 
ک ذهن هـای متفاوت حاصل می شـود. بااین حال، زمانی  برخـورد شـیوه ها و اصطـکا
کش مکـش می ترسـند و افـراد بسـیار  کـه نظـر افـراد را جویـا می شـوید، بیشترشـان از 
معـدودی از آن اسـتقبال می کننـد. رهبـران هـم نـگاه چنـدان مثبتـی بـه ایـن موضـوع 
کمتریـن  کرده انـد  کـه تصدیـق  ندارنـد، شـاهدش هـم 42 درصـد از مدیرانـی اسـت 
ایـن در حالـی  کش مکـش دارنـد.  بـه حـل  را در موضوعـات مربـوط  اعتمادبه نفـس 
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کـه  گـر ایـن فراینـد به درسـتی انجـام شـود، می توانـد بازتابنـدۀ نامـی باشـد  کـه ا اسـت 
سـیال الورثـی روی آن گذاشـته، یعنـی دگرگونـی کش مکـش: فراینـدی مثبـت کـه همـه 

در آن رشـد می کننـد. 

تفاوت است که تفاوت ایجاد می کند
شـخصیت ها،  از  متفاوتـی  و  گسـترده  طیـف  نیازمنـد  حقیقـی  خالقانـۀ  کش مکـش 
پیش زمینه هـا، سـبک های فکـری، و تلقی هاسـت. امـا اینکـه چـرا کش مکـش خالقانـه 
رخ نمی دهـد دالیـل مشـخصی دارد. همـۀ مـا دچـار سـوگیری هسـتیم. مغـز مـا بخـش 
کـه چیـزی  زیـادی از بهـره وری اش را مرهوِن یافتـن چیزهـای مشـابه اسـت. مـن زمانـی 
مشـابِه تجربـۀ قبلـی را می بینـم، بـا ایـن فـرض کـه تقریبـًا عین همـان تجربۀ قبلی اسـت، 
می گذرم. امـا  طاقت فرسـا  یادگیری هـای  کنـار  از  و  کـرده  اطمینـان  آن  به سـادگی به 
نکته ای در اینجا نهفته اسـت. آنچه از همه چیز به من شـبیه تر اسـت خود من هسـتم. 
کـه در  کـه هـر روز در آینـه می بینـم و همـان صدایـی هسـتم  مـن همان چهـره ای هسـتم 
طـول روز می شـنوم. به این ترتیـب مغـز مـن افـراد شـبیه به خـودم را ترجیـح می دهد، بـا 
آن هـا احسـاس راحتـی بیشـتری می کنـد و بیشـتر رویشـان حسـاب می کنـد. بـه همیـن 
کسـانی را به عنـوان شـریک زندگـی انتخـاب  کـه از نظـر آمـاری افـراد  دلیـل هـم هسـت 
می کننـد کـه از نظر قد، وزن، سـن، پیش زمینـه، آی. کیو، ملیت، و قومیت تقریبًا مانند 
خودشـان باشـند. و بـه همیـن دلیـل هـم هسـت کـه مـن زمانـی کـه به عنـوان تهیه کننـدۀ 
جوان تلویزیون به دنبال استخدام بهترین گروه ممکن بودم، درنهایت زنانی را انتخاب 
کـردم کـه فارغ التحصیل رشـتۀ هنر بودند، به چندین زبـان اروپایی صحبت می کردند، 
تقریبًا هم قد و اندازۀ خودم، و همگی متولد ماه ژوئن بودند: افرادی درسـت مانند خود 
مـن. گروه هـای فوق العـاده نیازمند پنجره هایی رو به دنیای بیرون هسـتند، اما سـوگیری 

باعـث می شـود کـه به جـای پنجـره معمـواًل بـه آینـه نـگاه کنیم.


