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 مترجمسخن 

ود خ ، براکنون که با حمایت و یاری خداوند متعال مراحل ترجمه و نگارش به پایان رسیده است

لف از یاری آنها بهره بردم دانم از عزیزانی که در طول این مدت و طی مراحل مختواجب می

 .اری نمایمزسپاسگ

ارم ، از حمایت های زسگدر ابتدا از پدر و مادرم برای همه زحماتی که برای من کشیده اند سپا

بی دریغ انسانی فداکار و شایسته سرکار خانم اکرم شکرابی به پاس همه محبت ها و توجهات 

 ارم .زویژه ایشان سپاسگ

به پاس احترام و قدردانی از خانواده ن که این کتاب را ژافق فرا وی مجموعهاز مشتریان وفادار 

 .ارم زکرده ام قدران و سپاسگ تشرو من برای آنها ترجمهمشتریان افق فرا ویژن 

این کتاب را به شریک زندگی و شریک کاریم ارم  ، و همسر  و فرزند عزیزم آدرین سپاسگزاز 

باشد، او که اسوه صبر و تحمل بوده و که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم میهمسر مهربانم 

 .کنمتقدیم می مشکالت مسیر را برایم تسهیل نمود

، کارآفرینان و صاحبان کسب و کار بلکه به خواندن این کتاب را نه فقط به مدیرانو در پایان 

 .کنمهمه کسانی که عالقمند به انجام کار با کیفیت به روش عالی هستند پیشنهاد می

 حمیدرضا ماشاء اهلل

 8931زمستان        
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 گفتارپیش

ه های اسبق آنچ، یعنی شرکتبیشتر موفقیت خود در زمینه مشاوره را مدیون اولین کارفرمایم

ام در آنجا، ساله60شود، هستم. طی حرفه خوانده می 8های انرژی دانفوسوز شرکت سیستمامر

 انگیزی داشتم تا آن آموزش را عملی کنم.های شگفتآموزش عالی دریافت کردم و فرصت

وسالم بود ساله، انتخاب این شرکت هوشمندی فراتر از سن68التحصیل باید بگویم به عنوان فارغ

طوالنی است. واقعیت این است که چند نفر که در طول فرایند مصاحبه مالقات  اما داستانش

( محل تحصیلم )دانشگاه ایالتی 6کردم و این حقیقت که مقر اصلی شرکت در شهر )امس، آیووا

اذبه در واقع نیروی جکشی نبود، باعث شد به سمت این شرکت بروم. آیووا( بود و نیازی به اسباب

وسایل  ها برایحقیقت که آن گری قوی بر تصمیم من تاثیر داشت. و البته ایننبیشتر از آینده

شورها گیربکس ها و خیابانای مثل بولدوزرها، لودرهای کنترل لغزش، کمبایننقلیه بامزه

 ردم.کها بازی میساختند...انواعی از وسایل نقلیه که وقتی کودک بودم در جعبه شنی با آنمی

های مدیریت بسیار سنتی بود. مطمئناً به آن ملحق شدم، از نظر فلسفه 8316شرکتی که در سال 

کار روی تجهیزات ساختمانی و زراعتی متنوع، ماجراجویی فنی برای مهندس مکانیک جوان بود 

 آوردم.ده سال هم آنجا دوام نمیاما محیط کلی کار متوسط بود. شاید 
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بر رضایت من از آینده و موفقیتم بیشتر از هر چالش اما پس از آن، اتفاق واقعاً جالبی افتاد که 

کنم چرا  بینیتوانستم آن پیشفنی، آموزش رسمی یا فرصت کاری، تاثیر گذاشت. چیزی که نمی

کردم. چندین سال از کار، کارفرماهای بالقوه را بررسی میالتحصیل تازهکه به عنوان یک فارغ

، افسار کارها را به دست گرفت و 9زی به نام دیوپردااستخدام من گذشته بود که رئیس خیال

ناپذیر متمرکز بر خرسندسازی روسا به سازمان متمرکز مراتبی انعطافشرکت را از ساختار سلسله

 بر مشتری، مشارکتی و آزاد تبدیل کرد. 

نسبت به مشتریان )خارجی و  -دو تا سه سال اول این گذار به تغییر روش تفکر و فعالیت همه

 گفتیم.می« 2های نرممهارت»ها اختصاص یافت. به آن -ی(، زیردستان و یکدیگرداخل

متنوع )آنچه امروز ابزارهای ناب خوانده « 0های سختمهارت»تنها آن موقع بود که با آزمایش 

تغییر اجزای دستگاه و اندازه دسته، دل به دریا های جریان، کاهش زمان شد( مثل تهیه سلولمی

طول بحث اخیرم با دیو، یاد گرفتم معرفی ابزارها با تاخیر، راهبرد عمدی زدیم. من در 

ه در های تولید ژاپنی بود کای نبود بلکه بیشتر نتیجه رشد محبوبیت و پذیرش روشهوشمندانه

آغاز دگرگونی دردسترس نبود. در اصل، فقط شانس محض بود. با این وجود، جوّ اعتماد و احترامی 

هرچه دسته محصول »های باستانی ل ایجاد شده بود، برای تخریب نمونههای قبکه طی سال

 «کارگران تنها قابلیت انجام وظایف ساده بسیار تخصصی را دارند»و « تر باشد، بهتر استبزرگ

 ضروری بود.
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 دستگاه ناب کارآفرینی که به مشتریان، مالکین -البته طی یک دهه، سازمان استثنایی آشکار شد

داد. در حالی که مطمئنم دلتنگی گذشته بر ارزیابیم با کیفیت خوب سرویس می کارمندان و

ای کارمندی که شخصاً دگرگونی را گویم اکثر هزار و خردهنفس میگذارد، با اعتمادبهتاثیر می

دانند. رشد درآمدها و بازدهی که طی تجربه کردند، هنوز آن را معیاری برای محل کار خود می

دهد مشتریان و مالکین نیز کند که نشان میربه شده به عنوان مدرکی عمل میهمین دوره تج

 دید خوبی نسبت به آن داشتند.

های من به عنوان رهبر ناب و بعداً به عنوان مشاور را شکل داد. بنابراین با یک آن تجربه، فلسفه

و  ت کامل به رهبرانموفقیت ناب مهم و پایدار تقریباً به صورکنم: گیری ساده شروع مینتیجه

از  های ویژهمدت در زمینهمطمئناً برخی منابع کوتاه دهند، بستگی دارد.فرهنگی که پرورش می

شوند. اما بهبود گسترده، پیوسته و اصولی که تقریباً محقق می 2طریق رویکرد ابزاری باال به پایین

؛ محیطی که رهبران با دقت فرد استهمه کارمندان پذیرای آن هستند، نیازمند محیط منحصربه

 تعریف کرده و تغذیه کنند.

کنند ابتکار ناب خود را با تمرکز بر ابزارهایی آغاز می ها(متاسفانه بسیاری از رهبران )شاید اکثر آن

که طی گشت الگوگیری مشاهده کردند، در طول سخنرانی نشست کوتاه آشکار شده یا شریک 

را در اختیارشان گذاشته است...این شریک ناب اغلب  ها ابزار مورد نظرناب انتخابی آن

تجربه از کالج محلی یا متخصصی است که اخیراً اخراج تقریباً به همان اندازه بی« متخصصی»

بنابراین این رهبران تجهیزات درک تغییرات اساسی در رفتار و « دهد.مشاوره می»شده و حاال 
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هاست را ندارند تا بهبود مبتنی بر ابزار را حفظ کنند و ها و کارمندان آنگرایش که مورد نیاز آن

اش را برداشت تر از آن، نوآوری کارمندان خود را به صورت اثربخش تقویت کرده و نتیجهمهم

 کنند تا زائدات حذف شود.

گذر از  هایی است که حینترین درسگذاری مهمتالش من برای اشتراک کار به روش عالی!

ه در باال و هدایت چندین سازمان از میان تغییرات اساسی آن در جایگاه شددگرگونی توصیف

های مسافرتی یا دیوان های سفری که شرکتسایتمشاور، یاد گرفتم. برخالف بروشورها و وب

 کند،هیه میبینی تبازدیدکنندگان محلی برای هدف صِرف تقویت سفر تعطیالت بسیار قابل پیش

ها و وی ارائه کتابچه فرهنگی، شفاف و صادقانه درباره مهارتدر جستج کار به روش عالی!

های رهبری )با برخی ابزارها( است که برای هدایت اثربخش سازمان از میان سفر ناب نیاز تکنیک

 است.

به چند دلیل، عمداً ساده شده تا از کاربرد اکثر عبارات ناب ژاپنی اجتناب شود.  کار به روش عالی!

« poka yoke»یاد گرفتم، جایی که ممکن بود فردی تنها بخاطر گفتم  UWدر  من این مسئله را

، تر از آنکردم. مهمچنینی اجتناب میکتک بخورد. بخاطر حفظ جان، از به کار بردن عبارات این

 موردی به آنچه باید یک حس عام باشد، افزوده شود.شوند رازآلودگی بیعبارات ژاپنی باعث می

، «7ناب»کنیم، خودِ عبارت لم این است که وقتی از فرهنگ ناب سالم صحبت میدر واقع استدال

های مثبت متعدد این فرهنگ در هر محیط کار عالی، مطلوب است. بنابراین حشو دارد. جنبه
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رفتارهای رهبری برای تقویت این فرهنگ نه تنها با رهبری ناب، بلکه با رهبری خوب هم پیوسته 

 است.

 مدیران از جمله موارد زیر است:-، بازه وسیعی از رهبرار به روش عالی!کبنابراین هدف 

 کنند یا همین حاال هم در میانه رهبرانی که به آغاز ابتکار ناب در سازمان خود فکر می

 اجرای یکی از آن ابتکارات هستند.

 های متغیر خود در محیط ناب هستند.مدیران و سرپرستانی که در جستجوی درک نقش 

 خواهند گلیم خود را از آب بیرون بکشند اند و میستانی که بتازگی منتصب شدهسرپر

 ه این که سازمان ناب است یا خیر(.ب )بدون توجه

  مدیران و سرپرستانی که با تعامالت کارمندی در کشمکش هستند و در جستجوی

 بهبوداند )بدون توجه به این که در سازمان ناب هستند یا خیر(.

برای کسانی است که فقط راضی به مصرف ساده اطالعات  کار به روش عالی!همه،  اما بیشتر از

نند. شده را امتحان ککنند دانش بتازگی کسبنیستند، بلکه با کنجکاوی و شجاعت سعی می

ام های خود انجدانیم اهمیتی ندارد، بلکه آنچه با دانستهکنید، آنچه میوقتی افراد را هدایت می

 دارد.دهیم اهمیت می

شت صفحه آن را پبهاین کتاب بر همین اساس کتاب مهیجی نیست که خواننده اغوا کند تا صفحه

پیوسته است که هدف آن تحلیل، های متمایز اما بهمبراساس درسسر هم بخواند. بلکه، فرمت آن 

 های عملیتفکر و استفاده عملی است. هر درس برای پشتیبانی از این رویکرد، همراه چالش

 پیشنهادی است.



های کتاب رهبری باشد که در آن همتن ارزشمندی برای باشگا کار به روش عالی!امیدوارم 

های کنند تا درسگذاشته و یکدیگر را تشویق می کنندگان تجارب خود را به اشتراکمشارکت

 متنوع را به کار ببرند.

هفتگی برای مدیران با ذهنیت  ها از دیدگاه نقطه تمرکزسرعت هفتگی پیشنهادی عناوین درس

ست. گرایانه نیبهبود، منطقی است. اگرچه آهنگ هفتگی از نظر ارائه سفر ناب واقعی خیلی واقع

ترین سرعت به صورتی باشد که اجازه دهد رفتار )رفتارهای( مطلوب هر درس شاید مناسب

 امد.انجه طول میگویند چند هفته بمی مستقل به عادتی تبدیل شود که دانشمندان رفتاری

بخش مورد عالقه فرد بخش: وقتی هرچیزی از گوشه آرامشای مشوق و انگیزهدر نهایت، جمله

ها را با افراد واقعی در محل کار در میانه جنگ رسد. وقتی این درسانجام شود، زیبا به نظر می

ظم رست براساس نسازی که دبه کار ببرید، جنبش بیشتری را حس خواهید کرد. تعامل یا پیاده

 کتاب با آرامش پیش رود بسیار نادر است.

اما شجاع باشید. خبر خوب این است که اگر مصّر باشید و هدف شما اصیل باشد، کارمندان 

شود. در آن نقطه تر میهای شما را درک خواهند کرد. هرچه تمرین کنید، بازی آهستهتالش

اها، تمام کاری که سعی دارید انجام دهید خلق شود در میان همه این سروصداست که متوجه می

مکانی است که کارمندان در آن به چالش کشیده شوند و بتوانند حین ارائه محصوالت/خدمات 

ی دیگر اهای حرفهچنینی خلق کنید، همه موفقیتعالی به مشتریان، رشد کنند. وقتی مکان این

 رسند.در مقایسه با آن کوچک به نظر می

 وها را برای شما در طول این سفر ثمربخش دارم!بهترین آرز



 تقدیر و تشکر

کنم که به صورت هدفمند به من آموزش دادند، مربی من بودند اشاره کوتاهی به همه کسانی می

و من را پرورش دادند، از مادر و پدرم تا مربیان فداکار متعدد در سراسر دوره تحصیلم در مدرسه 

 و دانشگاه ایاالتی آیووا. 80، کالج لوراس3ستان والرت، دبیر1ابتدایی سینت آنتونی

های انرژی دانفوس و شرکای ناب  که کار معنادار، ام در شرکت راه حلهای قبلیاز همه سرپرست

 کنم.هایی از رهبری )اکثراً( عالی را برایم فراهم کردند، تشکر میآموزش عالی و مثال

ها بودم و در برابر اشتباهاتم صبوری به خرج رست آنکنم که سرپبویژه از همه افرادی تشکر می

 کردم، بازخورد بدهند.دادند و به اندازه کافی محبت داشتند تا وقتی خرابکاری می

دهم و متعهد ها ارجاع میهای که در سراسر این کار به آنکنندهانگیز مراجعهبرای گروه شگفت

دارم. بویژه از شما تشکر کاله از سر برمیبخش کردن کار هستند، به خلق فرهنگ ناب و لذت

های خود را با دیگران به کنم که قبول کردید درهای خود را به سمت من باز کنید و موفقیتمی

 بگذارید. اشتراک

از انتشارات پروداکتیوتی تشکر ویژه دارم که به یک نویسنده جدید فرصت دادند و مخصوصاً از 

 کنم.برای هدایت من طی این فرایند تشکر می 88مردیت نورویچ و مایکل سینوچی

                                                      
1 St. Anthony 

3 Wahlert 
80 Loras 

88 Meredith Norwich and Michael Sinocchi 



اتاقی، دوست و شریک تجاری کنم که بهترین همتشکر می 86تر از همه، از جانتدر نهایت و مهم

سال گذشته آرزویش را داشته باشد. در ضمن، وقتی ویرایش  90تواند طی است که هرکسی می

اما نگران بودم مشکل قانونی برای تو مباالتی دشتم را براساس عهدمان مستثنا کردم، حس بی

 پیش بیاید.

  

                                                      
86 Janet 





 

 1فصل 

 شدن برای سفر: ارزیابی اراده و منابع موفقیت آماده -ژانویه

 ه تردیدرودخانام، نسخه صوتی کتاب هایی که به آن گوش کردهانگیزترین کتابیکی از شگفت

که در نقشه نیامده بود و  است. میالرد اکتشاف انشعاب برزیلی آمازون 89به قلم کندیس میالرد

کشف شد  80و کاندیدو روندون 82توسط گروهی به رهبری تئودور روزولت 8382-8389در سال 

میالرد نگاه بسیار عمیقی به این ماجراجویی، از جمله دهد. را به ترتیب وقایع تاریخی شرح می

 کلیدی، محاسبات کنندگانهای مشکوک مشارکتکند. در اینجا انگیزهریزی، میمرحله برنامه

ود بها پیش از آغاز کار بیان شده بود، برای برخی از اعضا مهم اشتباه و فرضیات نادرستی که ماه

 و تقریباً کل گروه را از هم پاشید.

برای اشاره به ابتکار ناب یا هر تغییر فرهنگی در این  «سیاحت»عبارت رایج رسد به نظر می

 -های بالقوه متعدد است که مقصد مطلوبنقدر مملو از تلهجهت، نامناسب باشد. این ماموریت آ

رسد دهد. مثل ماجراجویی روزولت، به نظر میرا دردسترس نشان نمی -حتی اگر معلوم باشد

 تری باشد.واژه مناسب« سفر»

ضعیف  ریزیتواند موفقیت را تضمین کند، مطمئناً برنامهریزی هوشمندانه نمیدر حالی که برنامه

 شکست است. دو جز قطعاً الزم هستند:نشانه 

                                                      
89 Candice Millard 
82 Theodore Roosevelt 

80 Candido Rondon 
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حساب نیازمند های بینشینیترین جز است. عقبرهبری با انگیزه و تعهد درست مهم .8

گذاری نگرش است. اگر نفع شخصی انگیزه رهبر باشد، مسلماً اشتراکپایدار و بهتشویق 

 ها توخالی خواهند بود.آن الهام

 این کنند قبالًاز  کسانی که ادعا می ی دارد.دسترسی به راهنمای باتجربه اهمیت بسزای .6

 دانند، حذر کنید. سفر شما متفاوت خواهد بود.اند و راه را میسفر را رفته

ها و قابلیت سازگاری دارد شناسد و مهارتدر عوض، راهنما درست آن سرزمین را می

مازون، برای ی روندون در جنگل آها تجربهتا در آن سرزمین زنده بمانید. قطعاً سال

 زنده ماندن در رودخانه تردید ضروری بود.

پیش از این که سفر خود را آغاز کنید، مطمئن شوید که دلیل ضرورت سفر و کسی که برای 

 شناسید.هدایت مسیر به او اعتماد خواهید کرد را می

 بهبود واقعی، نیازمند تغییر واقعی است -8هفته 

سوم ، تقریباً یک6089در سال  CBSساس نظرسنجی دلیل تصمیمات شخصی همین است. برا»

ها درباره سالمت است )کاهش دهیم. اکثر این قولما در آغاز سال جدید به خودمان قول بهبود می

وزن، ترک سیگار، نوشیدن الکل کمتر( در حالی که بقیه موارد شامل بهبود رابطه، پیدا کردن کار 

 ول بیشتر است.انداز پبهتر، درس خواندن بیشتر یا پس

گزارش کردند تقریباً  82متاسفانه این اشتیاق ماندگار نیست. محققین دانشگاه اسکرانتون

گردند و تقریباً چهارم افرادی که نیت خوب دارند، طی هفته اول به عادات قبلی خود بازمییک

                                                      
82 Scranton 
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حد زیادی کم  دهند. سرعت این گریز پس از آن تاها طی ماه اول این کار را انجام مینیمی از آن

 انجامد.کند که تغییر عادت چند هفته به طول میشود و این نظریه را تقویت میمی

کنند هنوز پس از شش ماه، در حال کار روی تصمیم خود هستند. در نهایت، چهل درصد ادعا می

 اند.کمتر از ده درصد اهداف تصمیم به دست آمده

سی پیدا کند! پس نباید تعجب کنیم که تغییر اسا کند تغییرو این یعنی فقط یک نفر تالش می

 دشوار است؟واقعاً در داخل سازمان 

د. پرسکنم که درباره خدماتم سواالتی میمن هر چند ماه یکبار، تماسی از سازمانی دریافت می

شوم. اما اغلب اوقات تماس زده میگیرنده رئیس ارشد است که در آن صورت هیجانگاهی تماس

شود، درست مثل این که هدایت سازمان در جهت تغییر مثل تغییر گری محول میبه فرد دی

 اهمیتی است(.های شرکت است )یعنی کار بیروغن در ماشین

 روند:ها اغلب به این صورت پیش میتماس

)یعنی باید نام فرایند خود را  فرایند )جای خالی را پر کنید هایاتالفعالقمندیم  گیرنده:تماس

رئیس ما اخیراً در سمیناری درباره  روش ناب  ( خود را حذف کنیم.جا یادداشت کنید(در این

 تواند به ما کمک کند.شرکت کرده و متقاعد شده این روش واقعاً می

 دانند؟: متوجهم. خب بگویید کارمندان شما چه حسی دارند؟ مشکالت فرایند را میریک

 ها نوعی جنگ خواهد بود.تند. در واقع تغییر آنها از اوضاع راضی هس: خیر. آنگیرندهتماس
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 خواهید آنتوانم به بهبود فرایند شما کمک کنم. اما اگر میگویم میخب با اطمینان می ریک:

 ها را نسبت به مشکالتتغییرات روی دهد، باید روش تفکر کارمندان خود را عوض کنید. باید آن

یم. این کار تالشی بیشتر از رویداد بهبود فرایند ها بدهحساس کنیم و انگیزه حل مشکل به آن

 شود.خواهد و شامل تیم مدیریت شما هم میروزه میسه

 گیریم.: آهان...بسیار خب، بعداً تماس میگیرندهتماس

 گیرند.الزم نیست بگویم که افراد کمی دوباره تماس می

ها را حل مشکل آنجود ندارد که دانند راه حل جادویی ودهند میگفتگو را ادامه میافرادی که 

 کند.را برای همیشه کم میپوند  90کند کند، درست آخرین رژیم غذایی زودگذر که ادعا می

شود. تغییر نتایج سازمانی به معنای تغییر رفتارهای اکثر بهبود نتایج از تغییر رفتارها حاصل می

ها و در نهایت باورهای کانونی سازمان اتافراد در داخل سازمان است. برای انجام این کار باید عاد

 تغییر کند. این چیزی نیست که طی چند هفته به دست آید.

های متنوع برای اجرای موفق ضروری است، موفقیت روشن است که اگرچه دانش ابزارها و تکنیک

 بود، هیچ فردپایدار فراتر از تحصیل و آموزش است. اگر آموزش برای هدایت تغییر کافی می

ماند. با این وجود، باز هم شاهدیم که افزایش مالیات سیگار بیشتر از سیگاری در کشور باقی نمی

 گوید، اثرگذار است.هر هشدار جدید یا تبلیغ تلویزیونی که از خطرات سیگار می

شود و دیدگاه این است که متاسفانه هزینه زیادی هرساله به اشتباه خرج آموزش سرسری می

دا ها پیاز کالس مقدماتی دوساعته، نوعی قدرت جادویی برای جلوگیری از اتالف بعد کارمندان
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کنم، تماس بعدی پس از گفتگوی باال که قطع شد، درباره همین موضوع فکر می اغلب کنند.می

 باشد.

بنابراین اگر هنوز در بازی اجرای تغییر واقعی، ماندگار و مثبت در سازمان خود هستید، برخی 

 کنم:رای شروع کار را ارائه میتفکرات ب

 87روشنی بیان کنید. احتماالً باید با رضایت از شرایط خوددلیل نیاز به تغییر را به 

 ها را همراه خود نیاورید.کنید. نگرانیبجنگید، مخصوصاً اگر در اقتصاد قوی زندگی می

 باید به چه تبدیل  کند و این که آن باورهاباورهای کانونی که امروز رفتارها را هدایت می

 شوند را مشخص کنید.

 شود و تغییرات ها که باعث تقویت نظام باور قدیمی میرفتارهای مدیران و سرپرست

مورد نیاز برای حمایت از نظام باور جدید را مشخص کنید. فهرست رفتار مدیریت برای 

 د است.بیشتر و انجام کار کمتر، بسیار مفی رشروع عمل، توقف اقدامات، انجام کا

 ی که هایمشخص کنید که قرار است به اینجا برسید. صبر نیاز است، مخصوصاً برای آن

تالش واقعی در جهت تغییر دارند. اگرچه باید بدانید در نهایت موفقیت به اقدامات 

 ها را پاسخگو نگه دارید.مدیران و سرپرستان بستگی دارد. آن

کنند. برخی رهبران تصمیم سال نو را محقق میافراد با موفقیت  خبر خوب این است که برخی

کنند. باید اقرار کرد که این های خود را به سوی سطوح بسیار باالتر عملکرد هدایت میسازمان

                                                      
87 Complacency 
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وند، شکنند. اما افرادی که موفق میافراد درصد کمی از کسانی هستند که روش فوق را امتحان می

 شاهد تغییر و تحول در زندگی خواهند بود.

 های کاربردچالش

 ای باال در رابطه با سازمان خود پاسخ دهید.به سواالت سه فهرست نقطه 

  از چند همکار قابل اعتماد و قابل احترام یا اعضای کارمندی که سازمان شما را به خوبی

شناسند بخواهید همین تمرین را برای سازمان شما انجام دهند. آیا از ارزیابی خود می

 مطمئن هستید؟

 ر تالشی است که رهب -و سودآورترین -برانگیزترینرک کنید که بهبود سازمان چالشد

اقدام به انجامش کند. ماراتون ماورایی است که نیازمند پشتکار، شجاعت، نظم  تواندمی

و تعهد شخصی بیشتر از آنچه است که فرد ایستاده در خط آغاز بتواند تصور کند. منابع 

 سازی کنید. آماده سفر هستید؟ پس به مطالعه ادامه دهید...مّیبالقوه را تصور کرده و ک

 کلیدهای موفقیت ناب -2هفته 

کنند عوامل درخواست میهای ناب تخصص دارم، من به عنوان مشاوری که در روشی از هگا

ری آواصلی در تعیین میزان اجرای موفق سازمان را شناسایی کنم. فهرست من به صورت تعجب

 کوتاه است.
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شود. در واقع من معموالً به محض اولین عامل معموالً با اتمام اولین گفتگوی تلفنی، آشکار می

یرد، گکننده بالقوه قرار میکنم و کجای سازمان مراجعهفهمم با چه کسی صحبت میاین که می

 کنم. سطح تعهد رهبر ارشد عامل شماره یک است.کمی مطالعه می

با من تماس  6003، شخصاً در اوایل سال 83، مدیر شهر فورت دوج81بنابراین وقتی دیوید فیرکه

توانند به سازمانش کمک های ناب چطور میگرفت و به روشنی نگرش خود در این باره که روش

ا ها بموفقیت از سر راه برداشته شد. امروزه سایر شهرداریاولین مانع عمالً کنند را بیان کرد، 

 خواهند.م رهبری وی نظر میگیرند و از تیدیوید تماس می

وکار کسب ،68از فیرفیلد الین 60کمک نیکول ویواسکوا درخواست مهیجبه همین صورت، وقتی 

 6088را در اواخر سال های ناخوشایند پیش رو داشت، که برخی چالش خانوادگی چندنسلی

نبود  د. شکیگیرنده در شرکت بو، یکی از اولین سواالتتم در زمینه جایگاه تماسدریافت کردم

 ، نبضم باال رفت.«به خودم مربوط است!»که وقتی پاسخ داد 

گذاری زمان شخصی برای روشن است که خودِ تماس تلفنی اهمیت زیادی ندارد. اما سرمایه

بررسی و تفکیک تلفنی مشاورین بالقوه نشانه سطح مالکیتی است که رهبر ارشد شخصاً نسبت 

 کند.به موفقیت این تالش حس می

                                                      
81 David Fierke 

83 Fort Dodge City 
60 Nicole Vivacqua 
68 Fairfield Line 
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ما طی تماس در این مورد بحث کردیم که موفقیت چطور در نهایت با فرهنگ سازمان، یعنی 

کنیم چطور تغییر فرهنگ سازمانی همیشه در دستان شود. بحث میذهنیت کارمندان، تعیین می

 رهبری است.

در این نقطه از بحث پرسیدم رهبر سازمان آمادگی تصمیمات سخت و در صورت لزوم تا حد 

 ها را دارد.کردن ترس قربانی

 «مجبوریم! هیچ انتخاب دیگری نداریم.»پاسخ دیوید این بود: 

 هایش متقاعدکننده بود.صدایش به اندازه انتخاب واژه« مسلماً!»پاسخ نیکول این بود: 

عامل شماره دو، انشعاب قوی عامل شماره است. این عامل کیفیت و دسترسی به منبع داخلی 

کننده این ابتکار اختصاص داده شده است. در حالی که به شدن هماهنگبرای تبدیل است که 

تواند در آن موفق شود، معموالً در نهایت رهبر ارشد مسئول تعیین محیطی است که تالش می

 ها متخصص فنی ابزارهای متنوع شوند.گرایانه نیست که آنواقع

اندازند! گاهی به این دلیل نگر میخورند و لاجازه دهید صادق باشیم؛ برخی مشاورین کنگر می

است که سازمان در جهت دور شدن از روش پیشین کار کافی نکرده است. بنابراین انتخاب 

 ، حائلی در برابر این اتفاق است.متخصص داخلی الیق و سودمند

بنابراین انتخاب کارمند بسیار الیق برای ارتباط با مشاور خارجی اهمیت زیادی دارد. این فرد 

سئول جذب بیشترین دانش و تجربه ممکن از مشاور و کمک به سازمان در استفاده اثربخش م
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آل باید فراگیر سریع باشد و در سازمان به عنوان مجری سطح در آن است. کاندیدای داخلی ایده

 باال مورد احترام باشد.

ند انعکاس نهایی رود از این تالش حمایت کنمیانتخاب منبع داخلی و میزان زمانی که انتظار 

تعهد رهبر ارشد است. در مورد شهر فورت دوج، دیوید یکی از مورداعتمادترین اعضای کارمندی 

خود را انتخاب کرد و دگرگونی ناب را به اولویت برتر خود تبدیل کرد. نیکول در فیرفیلد الین، 

 لویت برتر وی کرد.ترقی با عالقه به روش ناب و یادگیری را انتخاب کرد و آن را اوفرد روبه

نه تنها در ابتکار ناب، بلکه در تغییر صحیح  به شیوهواقعاً باور دارم این دو عامل، موفقیت را 

این  کنند. دربینی میتکیه دارد، پیش های جدید تفکرسازمانی که در نهایت بر رفتارها و روش

 قدم در این مسیر گام بردارد.بهموارد، رهبر ارشد باید قدم

 کاربردهای شچال

 شود شود که فرض میهر تالش تغییر سازمانی تنها تا سطح متعهدترین رهبر موفق می

رئیس آن رهبر حداقل حامی او باشد. حوزه تاثیر خود در سازمان که در محدوده آن بر 

 تغییر تاثیر خواهید گذاشت را به روشنی تعریف کنید.

 بر شما حامی شماست.پرونده تغییر خود را بسازید و مطمئن شوید ره 

 کاندیداهای بالقوه برای تبدیل شدن به متخصص داخلی را شناسایی کنید. اگر هیچ 

 کاندیدای داخلی قوی وجود ندارد، باید فردی پرورش داده شده یا استخدام شود.

 های تازهسود بردن از چشم -9هفته 
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ادی بیشتر از همه اطمینان دارند ام: افرکننده اما بدیهی داشتهام مشاهدات ناراحتدر طول حرفه

توان از نظر و عقاید خارجی بهره برد، معموالً افرادی هستند که بیشتر از همه به این عقاید نمی

 خارجی نیاز دارند.

قویاً »کنندگان اخیراً در حال تسهیل رویداد بهبود فرایند بودم. مشخص بود که یکی از مشارکت

در حالی که بازوهایش را محکم روی د. او با حالت نگران تا حضور داشته باش« شدتشویق می

سال  60کرد ها با افتخار ادعا میسینه قفل کرده بود، روی صندلیش نشست. در طول معرفی

داده و تلف وقت برای فرایندی که از قبل بهینه شده از نظر است وظیفه مورد بررسی را انجام می

 او هیچ ارزشی ندارد.

دقیقه از روز اول باقی  60فقط »به ساعتم انداختم. با تعجب به خودم گفتم  خیلی سریع نگاهی

شتر رسد اینجا بیمانده؛  این سابقه شخصی جدیدی برای مقلومت شفاهی اولیه است، به نظر می

 «کردم، فرصت وجود داشته باشد.از آنچه در ابتدا تصور می

بود و از او خواستم به فرایند بهبودی را مجاب کردم احساسات وی غیرمعمول ن 66آقای آدامانت

 که قرار بود اجرا کنیم اعتماد کند و توضیح دادم این فرایند بارها و بارها خود را ثابت کرده است.

توان یقین کرد که کمتر از دو ساعت بعد )سابقه شخصی دیگر(، تیم بهبود اساسی فرایند را می

روزه بعدی چند بهبود دیگر بود. طی دوره سه شناسایی کرد و در حال اجرای مرحله حذف موانع

 شناسایی، تست، اصالح، اجرا و در نهایت در کار استاندارد مسند شد.

                                                      
66 Adamant 
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 و بخاطر کمکم تشکر کرد.آقای آدامانت در پایان سه روز، دستم را فشرد 

همانطور که یکی از مدیران عمومی اسبق عادت داشت به صورت منظم به من و همکارانم یادآوری 

کرد همیشه جایی خارج او با این شیوه ما را تشویق می« دانیم خبر نداریم.ما از آنچه نمی»ند، ک

 از منطقه راحتی خود را کاوش کنیم.

ای برای ورود افراد جدید، های آگاهانهکنند و تالشدر واقع رهبران فهیم این مسئله را درک می

کند نقاط کور سازمان خود را ها کمک میه آنکنند که بهای نوآور میهای تازه و ایدهموقعیت

 روشن کنند.

 وجود دارد.« های تازهچشم»های زیادی برای کسب این روش

ترین روش، تضمین این باشد که کارمندان مدیریت ارشد با اعضایی که در سازمان رشد شاید مهم

ت دارد که مدیریت اند مشغول نشوند. در حالی که تقویت داخلی مفید است، بسیار اهمیکرده

ارشد تعادل بین اعضای الیق با مجموعه متفاوتی از تجربیات را حفظ کند. باید هرجایی که 

واردها در نظر شود، نسبت جاری و مطلوب کارمندان باتجربه به تازهجایگاه باز مدیریت پر می

 گرفته شو.

هایی که معموالً یا سازمان ترهای کوچکتواند برای سازمانمشاور یا راهنمای قابل اعتماد می

کنند، نگرش ارزشمندی فراهم کند. قرارگیری دائمی مشاور در جابجایی مدیریت را تجربه نمی

های دیگر، اگر صنایع متفاوت را نادیده بگیریم، و نیز توانایی وی برای فراتر رفتن معرض سازمان

 ند.وکارتان را تکمیل کا از کسبتواند درک دقیق شم، میاز شرایط معمول و ارزیابی تصویر کلی
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انداز فرد خارج از سازمان است. وقتی بیشترین ارزش را دارد الگوگیری روش دیگر کسب چشم

که ضعف خاصی شناسایی شود و از سازمانی بازدید صورت گیرد که در ضعف مورد نظر عملکرد 

ار تعیین شود که افراد ریزی این بازدید از قبل با این انتظبرتری داشته است. باید برنامه

 بازدیدکننده در زمینه شناسایی و اجرای برنامه بهبود پاسخگو باشند.

اً امر فوق واقع برای این کهتواند مفید باشد. ای نیز میوکارهای ناحیهتورهای دوجانبه در کسب

انه و اساسی صادقارائه بازخورد متفکرانه، نه تنها ای تعیین شود که معنادار باشد، باید قوانین زمینه

ه ، قابل قبول بداند بلک«گفتگوی بیهوده»کنندگان را به جای های تور برای مشارکتاز میزبان

 انتظار آن را نیز داشته باشد.

 ها،های رسمی، کتابشود. کالسدر نهایت، هر روش یادگیری باعث گسترش درک از سازمان می

 این فهرست ادامه دارد.  مقاالت مجالت، سمینارها، جلسات اینترنتی....و

هایی برای تغذیه سازمان در حال یادگیری گوییم، روشآنچه درباره هر یک از راهبردهای باال می

 کند.ها مقاومت نمیهای جدید است و در برابر آنها و فرصتاست؛ روشی که پذیرای ایده

 های کاربردچالش

 کنید. 69کاویرا ذهن« های تازهچشم»های متنوع کسب دیدگاه روش 

  هدف شخصی برای تعداد مشخصی از تجارب در سال تعیین کنید تا از چندین ایده

 متفاوت از فهرست خود بهره ببرید. پیشرفت را نظارت کنید!

                                                      
69 Brainstorming 
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 های مستقیم خود تکرار کنید. پیشرفت را نظارت کنید!تمرین باال را با گزارش 

 انتخاب راهنمایی برای سفر -4هفته 

های رکود ، در طول کشمکشPIMCOو برخی از افراد باهوش در  62الیرانبیل گراس، محمد 

رود ای ارائه دادند که بیان کرد با وجود پیشروی به سوی بحران، انتظار نمیاقتصادی بزرگ نظریه

GDP  سال پیش داشت، ادامه  60-60درصدی که طی  7-2اسمی )از جمله تورم( با نرخ ساالنه

یش سازی و افزاها با تقویت کاهش استقراض، کاهش جهانیود که دولتیابد. در اصل، تفکر این ب

را ابداع کردند  «نرمال جدید»عبارت داری حکمفرمایی کنند. گراس و الیران مقررات، در سرمایه

 بینی کرد.پیش اسمی آینده را با سرعتی نصف روند تاریخی اخیر GDPکه رشد 

درهای بحث بیشتر را باز کرد. شاید نویسندگان  نرمال جدید هم مثل اکثر نظریات اقتصادی،

که  -تر شده بوددرصد مقدار پیش از رکود نزدیک 20پس از رکود به  GDP -اندکمی بدبین بوده

 اند.های مرکزی تحریک شدهبینی بانکسابقه و غیرقابل پیشهای کمّی بیاحتماالً با سیاست

های تری نسبت به آنچه در دههیار آهستهاگرچه بحث کمی وجود دارد که قرار است رشد بس

شاهد بودیم را تجربه کنم و احتماالً این وضعیت ادامه خواهد  6000و اوایل دهه  8330، 8310

کند.  هایش تکیهباال برای حرکت قایقتواند به سادگی بر موج روبهداشت. سازمان شما دیگر نمی

فا شده و از رقبای خود متمایز شود. این یعنی الزم است سازمان شما تغییرات بنیادی کند تا شکو

                                                      
62 Erian-El Bill Gross and Mohamed 
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محصوالت یا خدمات بسیار بهتر و/یا عملکرد بسیار برتر در تحویل آن محصوالت و خدمات )مثالً 

 تر( الزم است.پاسخ سریع، کیفیت باالتر، هزینه پایین

نه تنها  .از لحاظ تعریف بیانگر این است که خارج از صالحیت پیشین سازمان است بنیادیتغییر 

ر تر از آن، درباره تغییر نحوه تفککنیم، بلکه مهمدرباره تغییر چگونگی انجام کارها صحبت می

زنیم. این کار معموالً نیازمند کمک منبع خارجی است. باید چندین عامل حین ها حرف میآن

 انتخاب راهنمای سفر ناب شما در نظر گرفته شود.

ابند. ی، با نرخ بیکاری افزایش مینامندکه خود را مشاور میفراد تعدادی از ا در ابتدا، درک کنید

اینجا اولین نقطه توقف متخصصینی با ده سال تجربه یا بیشتر است که نامه استعفای خود را 

ها به کارهای سنتی یابد، اکثر آنوقتی نرخ بیکاری کاهش می اند.بتازگی دریافت کرده

که در طول کل چرخه اقتصادی در  افرادیمنطقی این است که  گردند. بنابراین اولین کاربازمی

 اند را انتخاب کنیم.وکار فعال بودهکسب

را در ذهن داشت که به ما یادآوری  60در درجه دوم، باید هشدار روانشناس آمریکایی آبراهام مازلو

میخ  ه گوییکرد اگر تنها ابزاری که دارید یک چکش است، باید با هر چیز جوری برخورد کنید ک

به شما بفروشند...که تصادفاً در استفاده از آن  ابزاریکنند است. بسیاری از مشاورین تالش می

 مهارت دارند.

                                                      
60 Abraham Maslow 
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اده ناب تخصص نشان د فرهنگبلکه باید توجه اصلی بر شناسایی فردی باشد که در استقرار 

ز ها باید استفاده مداوم امثبت در ذهنیت کارمندان است؛ آناست. بهبود پایدار نیازمند تغییرات 

 ها پس از رفتن مشاور ادامه دهند.ابزارهای ناب جدید را مدت

ر پذیر است. بنابراین مشاور باید داین امر تنها با مشارکت فعال کارمندان در فرایند تحقیق امکان

ا مفرایند هدایت تغییر در داخل سازمان متخصص باشد. کاندیدای درست نه تنها باید اعتماد ش

 را کسب کند، بلکه باید قابلیت کسب اعتماد کارمندان شما را نیز داشته باشد.

دهنده موفقیت در کارکردهای نگری نشاناگر سازمان شما سازمان تولیدی باشد، باید آینده

های نمایشی از طریق ارجاعات و دفتر کار باشد. بهترین روش تایید موفقیت حمایت کارخانه

کننده داشته باشد که تعریفش را بکنند. به باید چندین مراجعه اور معروفسازمان مشاست. هر 

ها بازدید کنید تا بتوانید تجارب عالوه صحبت با رهبران این مشتریان خوشحال، از تاسیسات آن

ا های خود رشوند موفقیتها خوشحال میدست اول کارمندان را ببینید و بشنوید. اکثر سازمان

 د مگر این که رقیب مستقیم نباشید.به اشتراک بگذارن

کننده با کمتری هزینه لزوماً تهیهسازمان شما تابحال باید روشن شده باشد که مشاور درست 

محقق شود، بلکه بیشترین بازدهی مد  گذاریکمترین مبلغ سرمایهنیست. هدف این نیست که 

این روند را »ل این است، کنیم، اولین سوانظر است. وقتی جراحی برای دختر خود انتخاب می

همین سوال وقتی معتبر است که فرد درست را برای « اید؟قبالً چقدر با موفقیت تمام کرده

 کنید.فعالیت در سازمان انتخاب می

 های کاربردچالش
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 ها را به روشنی بیان کنید.های مطلوب تغییر و دلیل اهمیت آنخروجی 

 بی برگشت سرمایه را در صورت موفقیت همراه متخصص مالی کار کنید تا مقیاس نس

 برآورد کنید.

 کاوی کنید.یابی راهنما را ذهنمنابع متنوع مکان 

  با تعدادی از همکاران یا کارمندان قابل اعتماد و مورد احترام کار کنید که سازمان شما

شناسند تا بدین صورت معیارهای انتخاب را کامل کرده و مصاحبه را را به خوبی می

 کنید.آغاز 
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 2فصل 

 تعریف برهوت: ساخت مکانی برای موفقیت روش ناب -فوریه

ها اند. آنبه دلیل توانایی انجام کارها برای این نقش انتخاب شده بسیاری از مدیران و سرپرستان

 بست هستند.نوعی بن

ابل تحسینی است، سفر ناب موفق قطعاً یک مسابقه سرعت نیست. سرعت مشخصه قدر حالی که 

یکی تیک بزنید، باید به جای این که معیارها )یا ابزارهای( موجود در فهرست انجام کارها را یکی

بر خلق مکانی تاکید کنید که باورهای مشترک در ابتدا به دست رهبران و در نهایت توسط تقریباً 

 شوند.ک گذاشته شده و نمایش داده میهمه کارمندان، به اشترا

چیزی در تحصیل این شرایط به عنوان مهندسی در حال بازیابی، برای من نوعی وحی بود. هیچ

عوامل بسیار بدیهی  من با مسائل ناملموس سروکار نداشت اما هوش هیجانی، تعهد و فرهنگ

 محصوالتطراحی و ساخت  موفقیت هستند. در واقع پیش از این که متوجه شوم اولویت اول من

بود که توانایی طراحی و ساخت موفق محصوالت عالی را داشته  عالیپرورش افراد عالی نبود...بلکه 

 را مدیریت کردم! و کارمندان تولید مهندسینسال  60تقریباً باشند، 

 شکنندگان طی دو سال پیکند مراجعهام که پافشاری میهای احساسی از تویوتا شنیدهداستان

ها بدین صورت مهارت پیدا کنند. استدالل آن 0Sتر، در از پیشروی به سوی ابزارهای پیشرفته

کند فرایند پیشرفت کلی شناسایی بهبود، استانداردسازی مشخص می 0Sاست که ماهیت بصری 

آن و پیروی از استاندارد جدید تا چه حد در سازمان ذاتی شده است. اگر اینطور نباشد، انتظار 
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ارد ثمر است. به بیان دیگر، اگر کارمندان استاندفقیت پیوسته با ابزارهای بصری کم و بهبود، بیمو

ها توان از آنشود را نادیده بگیرند، چطور میبسیار بصری مثل جایی که آچار خاص نگهداری می

احترام  ده،شکاری دستگاه با تکرار مشخصانتظار داشت به استاندارد نسبتاً غیربصری مثل روغن

 بگذارند؟

کنند. را تضمین می 62اقدام-کنترل-انجام کار-ها وجود فرهنگ مقررات برنامه ریزیدر واقع آن

 در حالی که این مقررات اهمیت دارند، باورهای زیر نیز به همان اندازه ارزشمند هستند:

 ند طقی هستکار ما معنادار است؛ مشتریانی داریم که افراد واقعی با انتظارات )اکثراً( من

سازی و حتی فراتر رفتن از آن انتظارات بستگی مان برای برآوردهو زندگی ما به توانایی

 دارد.

 ها را بهبود بخشید؛ اتالف دشمن توان آنکار متشکل از فرایندهایی است که همیشه می

 همه است.

 د یازمنها دارد؛ این کار نبیرون کشیدن خالقیت کارمند اهمیت زیادی برای حذف اتالف

 اعتماد و احترام دوجانبه است.

اگر سازمان پیش از معرفی هر ابزار مستقل، دو سال را صرف جای دادن این نوع نظام باور کند، 

 زمانش را به درستی گذرانده است.

  

                                                      
62 Act (PDCA)-Check-Do-Plan 
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 بیرون کشیدن راز فرهنگ -5هفته 

 کلی است:دهد، موفقیت نیازمند سه جز بدون توجه به نوع کاری که سازمان شما انجام می

 ابزارها و فرایندهای باکیفیت .8

 نیروی کار آگاه و ماهر .6

 ذهنیت سالم در سراسر سازمان .9

خواه سازمان شما خانه بسازد یا به دانشجویان آموزش دهد، عمومی یا خصوصی باشد، یک نفر 

ه دیا صدها نفر را استخدام کند، نادیده گرفتن تنها یکی از این اجزا، به صورت بالقوه مهلک و کشن

 است.

های زیادی دردسترس مشتریان است، چه چیزی زنیم. وقتی انتخابمثالی از یک رستوران می

 ها را برگردانیم؟الزم است تا دوباره و دوباره آن

 های عالیتجهیزات آشپزی مناسب، مواد اولیه باکیفیت و دستور پخت .8

 ی غذایی خوشمزههاها به وعدهسرآشپز و خدمتکاران ماهر در تبدیل همیشگی سفارش .6

 برند.کارمندانی که همیشه نشان دهند از توجه به مشتریان لذت می .9

شود، دشوارترین کار ارزیابی و کمال در جز سوم که اغلب به عنوان فرهنگ سازمان از آن یاد می

 شده و تلویحیهای مشترک، فراگرفتهها، باورها و گرایشتوان فرهنگ را به صورت ارزشاست. می

گذارد. فرهنگ را محیط کرد که ادراکات و رفتارهای گروه را شکل داده و بر آن تاثیر میتعریف 

 هیجانی جمعی سازمان ببینید.
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ند و فکر بینمتاسفانه بسیاری از رهبران به اشتباه فرهنگ را نامرتبط با پوشیده در نقاب راز می

های روحیه نوجوانان و ه نوسانهاست و وابسته بکنند اثرگذاری بر آن فراتر از توانایی آنمی

های عالی را وکار، فرهنگگیرند خدای کسبها به صورت نادرست نتیجه میجوانان است. آن

بدون تبعیض به چند سازمان انتخابی بخشیده است، همانطور که به افراد کمی هوش باال، 

 های مطلوب را بخشیده است.های سخنوری عمومی عالی و سایر ویژگیمهارت

توانند با توجه متمرکز، زمان و )در برخی موارد( پول کم، دانیم افراد میما صبر کنید! حاال میا

ستند. دانها را ذاتی میهای قبل آنتاثیر مثبتی بر بسیاری از صفات شخصی بگذارند که نسل

همین مسئله برای فرهنگ سازمان نیز صادق است. باید اقرار کرد تعریف و تاثیرگذاری بر 

 شود،های گروه بسیار دشوارتر است چرا که پیچیدگی با وجود هر فردی که اضافه میژگیوی

 یابد.افزایش می

 فرد رهبری است.ارزیابی و اثرگذاری مثبت بر فرهنگ سازمان، مسئولیت منحصربه

از مجموعه افرادی که سازمان شما را از آوری مشاهدات کامالً صادقانه این کار با جمع

شود تا هنجارهای بینند )کارمندان، مشتریان و فروشندگان( آغاز میهای متفاوت میاندازچشم

کنیم؟ اقدامات ما چه چیزی درباره آنچه چطور رفتار می واقعاًجاری آن را شناسایی کنید. ما 

کند )بدون توجه به این که در واقعیت چه چیزی روی برای ما اهمیت دارد را آشکار می واقعاً

 شود(؟صب میدیوارها ن
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شود. شکاف ای از نقاط قدرت و ضعف ایجاد میوقتی فرهنگ واقعی جاری درک شود، مجموعه

دهی نواقص بالقوه مهلک به عنوان اهداف اولیه، تعریف بین واقعیت جاری و هدف آینده با اولویت

 شود.می

شود. تغییر های فرهنگی به عهده رهبری است که از راس آغاز میضعف  بار دیگر، کار حذف

وجه به کنند، بدون تماندگار، بیشتر به این بستگی دارد که رهبران چطور رفتار می آمیزموفقیت

نویسیم. به بیان خالصه، الزم است رهبران همیشه مدل رفتارهایی باشد گوییم یا میآنچه ما می

 شود.که در فرهنگ جدید برای کارمندان مطلوب تلقی می

ها و آوری کنند تا نفوذ آنکند اعضایش اطالعات ارزشمندی جمعیین میفرض کنید سازمانی تع

 ها را به صورت زیر تعریف کند:تواند اقدامات ویژه آنامنیت شغلی افزایش یابد. رهبری می

 های کارمندی ماه طی سخنرانیدر هر سه وکار مناسبگذاری اطالعات کسباشتراکبا به

 د، شفافیت را افزایش دهید.شوکه صورت تیم رهبری ارائه می

 دهید، ارزشیابی کارمندان برای کار تیمی را وقتی ترفیع یا ارزشیابی ساالنه انجام می

 آغاز کنید.

  ها، اجتناب های آنبدون توجه به تجربه کاری و مهارت« رنجرهای تنها»از استخدام

 کنید.

 کنید. تایید دستاوردهای تیم و عدم تاکید بر اقدامات فردی را تقویت 

 گری رسمی اجرا کنید.برنامه مربی 

 کنند.ها کار میتضمین کنید مدیران به صورت مشهود همراه هم روی پروژه 
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کند، اغلب بهتر است برحسب این فکر کنید که باید وقتی این رفتارهای رهبری را شناسایی می

یشتر انجام دهیم؟ کدام اقدام به انجام چه کاری کنیم؟ کدام کار را متوقف کنیم؟ کدام کار را ب

 یک را کمتر انجام دهیم؟

ها آوری است. تغییر مثبت تنها پس از ماهاصالح فرهنگ سازمان مطمئناً فرایند آهسته و مالل

پذیر است و ارزش تالش متمرکز روی خواهد داد. اگرچه مطمئن باشید که تغییر واقعی امکان

ال فهرست شده است، فرهنگ ممتاز، یک مزیت صرف زمان را دارد. برخالف دو جز اول که در با

 رقابتی تقریباً نامرئی است.

 های کاربردچالش

 ند شناسها و کارمندان قابل اعتماد که سازمان شما را به خوبی میاز مشتریان، فروشنده

کنیم؟ اقدامات چطور رفتار میواقعاً بخواهید هنجارهای جاری آن را شناسایی کنند. ما 

 کند؟دهیم، آشکار میبه آن اهمیت می واقعاًدرباره آنچه  ما چه چیزی را

 .هنجارها و باورهای مطلوب را شناسایی کنید 

  برای هر اختالف رفتاری، رفتارهای مدیریت برای شروع کار، توقف آن، انجام بیشتر و

 کمتر یک کار مشخص کنید تا هنجارهای جدید را تقویت نمایید.

 آور را بخوانید؛ شاهکاری منطقی و به صورت تعجب 67وترنوشته جان پی. ک هدایت تغییر

 ساده درباره موضوعی پیچیده است.

                                                      
67 John P. Kotter 
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 مازلو و انگیزه -6هفته 

های افراطی متمرکز بود تا دلیل )دالیل( آن بر انحراف در اوایل قرن بیستم تحقیق روانشناسی

ر ب ر عوض تصمیم گرفتدشرایط را شناسایی کند. این امر با ظهور آبراهام مازلو تغییر کرد که 

تمرکز کند تا تعیین کند چه چیزی  61افراد خارجی موفق مثل آلبرت انیشتن و النور روزولت

، حاوی رازهای «نظریه انگیزه انسانی»وی با عنوان  8329ها در مقاله کرد. یافتهها را متمایز میآن

 خواهد دیگران را مدیریت کند.ارزشمندی برای هرکسی است که می

خواند را تعریف کرد که اغلب به صورت تصویری و مشابه یک مراتب نیازها میآنچه سلسلهلو ماز

پایه هرم شامل نیازهای بنیادی فیزیولوژیکی مثل غذا، آب، (. 6.8شود )تصویر هرم توصیف می

 لباس، پناهگاه و بقیه موارد است.

مثل امنیت فیزیکی و عاطفی، سطح باالتر بعدی، ایمنی و امنیت است. این موارد شامل شروطی 

 اشتغال پایدار و امنیت مالی است.

های آن شامل پذیرش، بخشی از خانواده بودن و کار سطح سوم نیازها عشق و تعلق است. مثال

 تیمی است.

سطح چهارم مازلو، نیازهای مرتبط با عزت نفس ما را شناسایی کرد. شامل حس پیشرفت، تایید، 

 است.نفس احترام و اعتمادبه

                                                      
61 Eleanor Roosevelt 
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در راس هرم مازلوست. شامل تحقق حس سطح باالیی از هدف و  63در نهایت، خودشکوفایی

فرد شخص برای تبدیل دنیا به جایی ها و استعدادهای منحصربهتوانایی استفاده خالق از مهارت

 اندکی بهتر است.

 

 مراتب نیازهای مازلو: سلسله8.6تصویر 

افراد دارد؟ اول از همه، باید نیازهای فیزیکی و امنیتی ها چه ارتباطی با مدیریت خب همه این

 کارمندان برآورده شود. این موارد شامل:

 ها را فراهم کرده، سازی نیازهای ابتدایی آنهای کارمندان امکان برآوردهباید پرداختی

 ها فراهم کند و عادالنه باشد.ای امن برای آنآینده

  باشد.محیط کار فیزیکی باید ایمن و راحت 

                                                      
63 actualization-Self 
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 .کارمندان باید از لحاظ هیجانی حس ایمنی در محل کار داشته باشند 

سازی آن هر کارمند سطوح قابل قبول حداقل خود را برای این عوامل دارد. عدم برآورده

درصد کارمندان  81، 90شود. براساس تحقیق گالوپزدایی میاستانداردهای حداقل منجر به انگیزه

 ها از کار خود بیزارند.در سطح جهان( قصد خروج از کار دارند...آندرصد  62آمریکای شمالی )

تواند کارمندان را از طریق دو نتیجه گرفت فرد نمی 98جالب است که تحقیق فردریک هرزبرگ

ی، توانیم با برآورده نکردن نیازهای حداقلدهی کند. تنها میسطح پایینی به صورت اثربخش انگیزه

 تر رفتن از آن نیازها به معنای تقویت انگیزه نیست.زدایی کنیم. فراانگیزه

رایط کنند. شبرای مثال، افرادی را در نظر بگیرید که انفجار نفت در داکوتای شمالی را دنبال می

الزحمه خوبی به کنند. حقهای خود، تحمل میوهوای بد را اغلب بدون خانوادهدر آبخطرناک 

گیرند؟ شاید رشوه دادن توصیف بهتری باشد. ین کار انگیزه میشود اما واقعاً از اها داده میآن

دارند برای مدتی این شرایط را تحمل کنند، پول خوبی جمع کنند و در  بسیاری از افراد برنامه

 ها در هرم مازلو را برآورده کند.های دیگری بروند که نیازهای سطح باالتر آنپی فرصت

شود که نیازهای سطح باالی تعلق، عزت نفس و ل میانگیزه واقعی با ایجاد محیطی حاص

 ها شامل:خودشکوفایی مرتباً کسب شوند. مثال

 شود و اشتراک گذاشته میمحیط تیمی وجود دارد که کار در آن به صورت عادالنه به

 کارگران یکدیگر را به عنوان افراد مستقل تحسین می کنند.

                                                      
90 Gallup 

98 Frederick Herzberg 
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 ها به رسمیت شناخته شود، کار آنمی گیری درست به کارمندان اعتمادبرای تصمیم

 شود.شده و هرگز نادیده گرفته نمی

 های کار معنادار و چالش برانگیز است و اغلب نیازمند این است که کارمندان مهارت

 جدید را یاد بگیرند.

ترین کارمندان روی این سیاره به دوباره، به عنوان یک مثال در نظر بگیرید که برخی از فعال

ها کم اما کافی و عادالنه است. آنچه آیند. پرداختی آنهای غیرانتفاعی درمیم شرکتاستخدا

ها، متعهد به هدف اند که مثل خودِ آنکند این است که با تیمی احاطه شدهها را متفاوت میآن

 است.

یکی و ژگیرند. نیازهای فیزیولوانگیزه و باانگیزه قرار میطرف در بین کارمندان بیافرادی که بی

نشده ها برآوردهها برآورده شده اما نیازهای اجتماعی، عزت نفس و خودشکوفایی آنامنیتی آن

است. آنچه الزم است تا در لیست « یک شغل»ها این شرایط صرفا برای آن باقی مانده است.

دهند و نه چیزی بیشتر از آن. اگرچه ممکن است به صورت پرداخت حقوق بمانند را انجام می

زند، های استخدامی دیگر نباشند، تمایل دارند مشاور کاریابی زنگ میفعال در جستجوی فرصت

درصد کارمندان آمریکای شمالی  02دهد هایش گوش دهند. تحقیق گالوپ نشان میبه حرف

 گیرند.درصد در سراسر دنیا( در این گروه قرار می 29)

شرفت ، بیشتر از کارمندان غیرفعال پیانگیزه و فعالکارمندان بااین اطالعات بسیار تاثیرگذار است! 

روند تا مشتریان را خوشحال نگه دارند، مشکالت را پیش از ها چندین مایل راه میکنند. آنمی
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ز کنند تا بهبود حاصل شود. بهتر اکنند و به اندازه کافی دقت میتبدیل به بحران شناسایی می

 های خارجی گوش دهند.ای ندارند به فرصتعالقه همه، کارمندان باانگیزه معموالً حتی

ار الزحمه، فضای کدو ردیف پایینی هرم مازلو معموال با مدیریت متوسط و سرمایه کافی برای حق

ن ها نیازمند ایتوان خریداری کرد. آنشود. سه ردیف باال را نمیفیزیکی و منابع ایمن، حاصل می

کند، درک کرده و تمایل داشته باشند شخصاً تحریک میا هستند که رهبران آنچه واقعاً مردم ر

گذاری کنند. به یاد داشته باشید سه ردیف باالیی آن چیزی در ایجاد چنین محیطی سرمایه

کند. شاید به همین دلیل است که تحقیق گالوپ نشان هستند که انگیزه و فعالیت را تقویت می

درصد در جهان( واقعاً فعالیت و  89ریکای شمالی )دهد کمتر از یک نفر از هر سه کارمند آممی

 مشغولیت کاری دارند.

 های کاربردچالش

 .به سازمان خود براساس هر سطح هرم مازلو، نمره بدهید 

  اگر نمره شما در دو الیه پایینی )فیزیکی و امنیت ابتدایی( پایین است، پیش از این که

 ها توجه کنید.بیشتر جلو بروید، به آن

  در جهت یک فعالیت اجتماعی در هر ماه برای تیم خود تعیین کنید. شاید نیاز هدفی

ی کنید روباشد با یکدیگر ناهار بخورد و درباره کار صحبت نکنید، اطراف ساختمان پیاده

یا پروژه خدماتی را آغاز کنید. هر ماه عضو متفاوتی از تیم را به چالش بکشید تا فعالیت 

 د.آن ماه را سازماندهی کن
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  هر هفته، هدفی برای به رسمیت شناختن و تصدیق عضوی از تیم تعیین کنید. در

 تر از همه( حقیقی باشید. تحسین خود زمانمند، ویژه و )مهم

 دهندکارمندانی که اهمیت نمی -7هفته 

هایی با چهار رهبر متفاوت تجاری داشتم که ، بحث6003من در طول چهارهفته در اواخر سال 

کرد. روی گزارش اولیه تفکر سازی توجه به مشتری کارمندان خود را حس میمیزانز هر یک نیا

زیادی نکردم اما وقتی پیام یکسانی را شنیدم که چندین بار در یک فاصله کوتاه تکرار شد، 

 هایم تیز شد و سعی کردم به عمق مسئله بروم.گوش

دهی به مشتریان متوسط، یا شاید ها از نظر سرویسهای آنکردند سازماناین رهبران حس می

برد این بود که متوجه شدند عالی نبودند. شاید وقتی ها را تحلیل میحتی خوب، بود. آنچه آن

وکار در حال شکوفایی بود، این شکاف عملکرد خیلی مشهود نبود اما افزایش رقابت در کسب

 طول دوره رکود طوالنی، این ضعف را آشکار کرد.

ا تایید کردند هرچه بیشتر بگذرد، رقابت شدیدتر خواهد شد. حاال که از محدوده هبه عالوه، آن

ه کنند به این زمینکنند، حس میاند و دوباره درباره به ایفای نقش فکر میآرامش خود خارج شده

 نیاز راهبردی دارند.

 سنگ بنای هر رابطه کاری موفق است. روشن است که محصول یا شدهشخصیارائه خدمات 

شده باید کیفیت باال با قیمت خوب داشته باشند وگرنه مشتری به جای دیگری روی خدمات تهیه

کند این است که چطور به تبدیل می وفاداررا به مشتریان  راضیخواهد آورد. اما آنچه مشتریان 

 شود چه حسی داشته باشد. شود و آن خدمات باعث میدهی میها سرویسآن
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 هستند از این قرارند: شده بسیار اثربخشارائه خدمات شخصی چهار تاکتیک که حین

خواهد با او مثل کس نمیها، استفاده کنید: هیچ، هم اسم خودتان و هم آناسامیاز  .8

 یک عدد برخورد شود )مگر این که عدد یک باشد(. حتی اگر مشتری داوطلبانه اسمش

 گیریم و باید از آن استفاده کنیم.توانیم آن را حین تعامل یاد برا نگوید، معموالً می

کنند. کارمندان باید آموزش ببینند نشان دهید: همه مثل ما فکر و رفتار نمی همدلی .6

ها ها را بشناسند و بدانند چطور به آنهای آنها و نگرانیامیال بالقوه مشتریان، ترس

های جهان ر بخشپاسخ دهند. یادگیری اثربخش برای انجام این کار، بازار ما را به اکث

 دهد.زمینه یا دیدگاه ما نیست، گسترش میکه همسو با پس

، کنداستفاده اثربخش کنید: موانع واقعی و مجازی که ما را از مشتریان جدا می فضااز  .9

در هم بشکنید. مثل همدلی، تمایز آنچه باری هر مشتری الزم است، مهارت الزم دارد 

ها ند. احوالپرسی با مشتری در فضای مربوط به آنها متفاوت هستچرا که هر یک از آن

 در شرکت و دست دادن دوستانه معموالً شروع خوبی است.

رسانی به وی مایه خرسندی شما کنید: اجازه دهید مشتری بداند خدمت خاصتجربه را  .2

داری را در بانکم دیدم که به مشتری کمک و نه صرفاً یک وظیفه، است. اخیراً تحویل

زد و حتی وقتی روی مشکل کار شکلش با تلفنش را حل کند. او لبخند میکرد ممی

دانم مشکل اصلی از طرف بانک بود یا ای بر لب داشت. نمیکرد هم لبخند دوستانهمی

مشتری، اما بدون توجه به آن، مطمئنم آن مشتری بخاطر خدماتی که دریافت کرده، 

 در آن بانک باقی خواهد ماند.
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ها را یاد گرفته و تمرین شکل ممکن مطمئن شویم کارمندان این مهارت به بهترین چطور

توانید مطمئن باشید پس از شنیدن یک نیاز چهار کند )و میکنند؟ آموزش مطمئناً کمک میمی

آموزش به بهترین شکل برای  -سازی کردم(. اما به یاد داشته باشیداطالعاتم را مطابقبار در ماه، 

 رود.های انگیزه به کار میبه جای کاستیها مهارتتوجه به کمبودهای 

های کالس درس را تقویت کنید، کارمندان باید برای این که انگیزه الزم را مهیا کرده و درس

ها مدلی از رفتارهای مطلوب هستند که خدمات شخصی را نه تنها شاهد باشند که مدیران آن

دان توانیم از کارمنکنند. این درست است؛ نمیمیبرای مشتریان، بلکه برای کارمندان نیز مهیا 

 شود، با مشتریان رفتار کنند.ها رفتار میانتظار داشته باشیم بهتر از چیزی که با آن

 زنید؟آیا کارمندان خود را با نامی که دوست دارند صدا می .8

ز ها خارج اخرسندی و فشارهای آن ؟هاهای آنکنید؟ ترسرا درک می هارویاهای آن .6

 را چطور؟کار 

کنید یا همیشه باید به دفتر شما بیایند تا ها مالقات میکنند با آنجایی که کار می .9

 صحبت کنند؟

 کنید؟ها را تحسین میدانند که شما آندر نهایت، می .2

قیدوشرط است، جایی برای بهبود دارید. با توجه بی« بله»اگر پاسخ به هر یک از سواالت باال یک 

 به آن، باید شاهد توجه بیشتر کارمندان به همکاران و مشتریان باشید. آمیزموفقیت

 های کاربردچالش
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 «اطالعاتی درباره کارمندان خود تهیه کنید. اسامی سایر افراد مهم و « پایگاه داده

ها؟ ها چیست؟ افراد آزاردهنده زندگی آنهای آنها چیست؟ سرگرمیکودکان آن

کنید بسیار مفید واقع میزنی گشتت وقتی شروع به ها؟ )این اطالعاالگوهای آن

 شوند.(می

 کنید رافردی که در هر کارمند تحسین میحداقل یک یا دو مهارت یا صفت منحصربه 

 ها نسبت دهید.به آن به صورت حقیقیشناسایی کنید؛ چیزی که بتوانید 

 معنابخشی به کار -1هفته 

کردم، دوست داشتم محصوالت اده مهندسی میها را برای تجهیزات ساخت جوقتی گیربکس

برای کردند که تعطیالت را ام مرا متهم میمشتریان را در حال کار روی زمین ببینم. خانواده

های خود را حین صف های دیگر جایگاه دستکردم. وقتی رانندهریزی میساخت جاده برنامه

 بودم. زدهرود، هیجانکی که به شهربازی میبردند، من به اندازه کوددار باال میبستن  پشت پرچم

کرد به من محول ها را تولید میکه اجزای همین گیربکس 96بنابراین وقتی تاسیساتی در ایلینویز

های مایل از مشتریان خط مونتاژ گیربکس 900شد، خیلی شگفت زده شدم. کارمندان آنجا تقریباً 

تصال با مشتری نهایی در زنجیره تامین فاصله ها یک اآنتر از آن، خود فاصله داشتند. مهم

 آورد.ها در نهایت از کجا سردرمیدانستند کار هنری آنها نمیداشتند. اکثر آن

                                                      
96 Illinois 
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کارانمان را مشاهده این موقعیت طی تور معرفی برای من بهینه شد که در آنجا یکی از ماشین

راخ این سو»داد، اش توضیح میوادهکرد و برای خانکاری اشاره میگیری ماشینکردم که به قالب

 از آنجا بود که افزایش معنای کار کارمندان به ماموریت شخصی من تبدیل شد.« کار من است.

با بردن گروهی از سرپرستان  و کارمندان به تور تاسیسات مونتاژ در هر ماه کار خود را آغاز 

کردند و مسائل را رودررو مالقات می کردیم. در  آنجا شاهد مونتاژ اجزا بودند، با مشتریان خود

 ، به مردمی معقول تبدیل شدند.«ها در آیوواآن احمق»دادند. ناگهان، مورد بحث قرار می

یم شود و شاهد بودها داده مینکته برجسته روز این بود که صندلی لودر کوچک یا بولدوزر به آن

از  شد. پسبه هیجان تبدیل میکردند، وحشت وقتی در کنترل وسیله نقلیه مهارت کسب می

 کردند.ها درباره این سفرها و تورها صحبت میآن، ماه

های مشتریان ما هر بروشوری که در قفسه نوشتهبهبود های فروشمان را تشویق کردم به گروه

ات ها را به تاسیس، کمک کنند و آنکردای بود که از محصوالت ما استفاده میبرای وسیله نقلیه

کردم کردند تبدیل میال کنند. محصول مورد استفاده را به اجزایی که کارمندان ما تولید میما ارس

 کردم.هایی در ستون مناسب بورد همگانی نصب میو برگه

هایی درباره چگونگی کار محصول ارائه کند تیم خدمات میدانی ما از کارخانه دیدن کرد تا درس

کاری ما بیشترین اهمیت را برای عملکرد و عمر ماشین های متعددو بگوید کدام یک از مشخصه

 کرد.ها حرکت میای داشت که در نهایت در جادهنقلیه وسیله

ئول ها مسکردند. آنهایی از چدن سوراخ ایجاد نمیبه بیان کوتاه، کارمندان ما دیگر فقط روی تکه

هایی که دانستند، از مشخصهند، میکردها را مونتاژ میکل اجزا بودند، اسامی افراد آیووا که آن
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دانستند آن قطعات در نهایت وارد بیشترین اهمیت را داشتند و از دلیل آن آگاه بودند و می

شدند. )شاید یا  قطعه خاص دیگر تجهیزات می 92، لودر کوچک بابکت99کن کترپیالرصافجاده

 کردند.(ریزی میحتی تعطیالت خود را برای ساخت جاده برنامه

)مطالعه آن برای هر حقیقت درباره تعهد و مشغولیت کارمند با عنوان  90تاب پاتریک لنسیونیک

 د:کنشود(، سه جز کار ناکام را بیان میکسی که سرپرستی افراد را به عهده دارد، توصیه می

 «(من اهمیتی ندارم.»گمنامی )یعنی  .8

 «(کار من اهمیت ندارد.»عدم ارتباط )یعنی  .6

 «(عملکرد من اهمیتی ندارد.»)یعنی  گیریعدم اندازه .9

شود؛ عبارتی کار می "MQ"یا  92هر یک از سه نشانه لنسیون منجر به نقض جدی ضریب معنا

 ابداع شد. 6089ژانویه  97فصلنامه مکنزیکه در مقاله 

دهد توری به ، به مشتریان امکان می8330از میانه دهه  91برنامه کلید طالیی جان دیر

ه شده را مشاهده کنند و حتی وسیلاژ نهایی داشته باشند تا وسایل نقلیه ساختههای مونتکارخانه

نشاندار، روشن کنند. فقط کارخانه واترلوی دیر ساالنه میزبان نقلیه را در پایان تور با کلید طالیی 

 تور در هر روز کاری! 86چنینی است. این یعنی میانگین تور این 9000

                                                      
99 Caterpillar 

92 Bobcat 
90 Patrick Lencioni 

92 quotient  Meaning 
97 McKinsey Quaterly 

91 John Deer 
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، آوردطریق برنامه کلید طالیی وفاداری مشتری را به دست می بدون شک از در حالی که دیر

ترین منفعت، اهمیت شخصی و حس پیشرفتی است که هر یک از کارگران مونتاژ حین بزرگ

کنند؛ های ناظر مشتریان درانتظار حس میتکمیل سهم خود در کار و تحت کنترل چشم

 اند تا شاهد این فرایند باشند.ها چندین ساعت سفر کردهمشتریانی که بسیاری از آن

، خوب به آینه نگاه کنید. و فعالیت «کندکس توجه نمیهیچ»دفعه دیگری که تاسف خوردید 

 دهند.ها اهمیت میکنید تا مطمئن شوید آن
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 های کاربردچالش

  اتصاالت زنجیره تامین بین کارمندان و کاربر نهایی را شناسایی کنید. اگر کارمندان

 با مشتری برخورد داشته باشند، عالی است! وگرنه: شما واقعاً

توانند چیزهای بیشتری درباره هایی که کارمندان میدرباره روش -

 های شما راکنند یاد بگیرند و بهترین ایدهمحصوالت/خدماتی که حمایت می

 کاوی کنید.اجرا کنند، ذهن

رای بهترین های پر کردن شکاف بنی کارمندان و مشتریان و اجدرباره روش -

 کاوی کنید.های خود، ذهنایده
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 یابی در برهوت: رفتارهای رهبری برای ساخت فرهنگراه -مارس

 یموفق است، سوال منطق سفر ناب -و نتیجه -نیازپیش همانبا درک این که فرهنگ مناسب 

 «چطور اینطور مکانی را خلق کنم؟»بعدی بدین صورت خواهد بود که، 

های سازمانی سروکار ندارد که خبر خوب این است که خدایان کار، به صورت تصادفی با فرهنگ

 هاها ذاتاً اعطا شود و برخی دیگر محکوم به فنا باشند. حتی بهتر از آن، اگر آنبه برخی سازمان

 هایی دارند که مسئولش هستند.انتخاب کنند، رهبران دست بازتری در فرهنگ زمینه

ای خود ، بیشتر زندگی حرفه20MIT، استاد اسبق دانشکده مدیریت اسلوآن 93پروفسور ادگار شین

های مفیدتر کار او، های جزئی فرهنگ سازمانی کرد. یکی از مولفهرا صرف مطالعه اختالف

 برای اثرگذاری بر فرهنگ -عامدانه یا غیرعامدانه -ای متنوعی است که رهبرهشناسایی مکانیسم

 برد.به کار می

 را شناسایی کرد که:« اصلی نهفتههای مکانیسم»شین، شش رویداد رهبری با عنوان 

کنند، آن را سنجش کرده و کنترل رهبران به صورت منظم به چه چیزی توجه می .8

 کنندمی

 دهندا آن منابع کمیاب را تخصیص میمعیارهایی که رهبران ب .6

                                                      
93 cheinEdgar S 

20 MIT  Sloan  School  of  Management 
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 دهندهای سازمانی واکنش میرهبران چطور به رویدادهای اساسی و بحران .9

 گری عامدانهمدلسازی، آموزش و مربی .2

 دهندمعیارهایی که رهبران با آن پاداش و جایگاه تخصیص می .0

م را برقرار گیرند، ترفیع مقام داده و نظمعیارهایی که رهبران با آن نیرو به کار می .2

 کنند.می

فرستند. وقتی همیشه در نظر های قوی و روشنی میاین معیارها براساس نظر شین همیشه پیام

 های دریافتی خواهد بود.کننده پیامباشد، فرهنگ سازمان منعکس

برای مثال، فرض کنید رهبر ما همیشه سواالتی در زمینه امنیت )آنچه سنجش شده و به آن 

کند )مدلسازی(. وقتی شرایط کوشش همراه تیم آغاز میپرسد. روز خود را با میشود( توجه می

رین تکاری حتی در شلوغغیرایمن آشکار شود، سرمایه دردسترس است )منابع کمیاب(. سمبل

ای جز این نخواهیم گرفت که امنیت شود )واکنش به بحران(. نتیجهروزها هم پذیرفته نمی

 اهمیت دارد. شخصی ما در اینجا واقعاً

حاال سناریوی کامالً متفاوتی را فرض کنید که در آن اغلب رهبر خود را بدون ویژگی ایمنی 

گذرد چرا که تولید را آهسته ها به راحتی میبینیم. از گاردهای مفقود ماشینشخصی مناسب می

لید داشته هر واحد امروز چه مقدار تو»کنند و اولین سوال وی در پایان هر روز این است می

ا شود، به سرپرست ارتقهمکار با تولید باال که بخاطر میانبرهای ایمنی خود شناخته می «است؟

کنند ها عمدی نیست، علیرغم این بدون تردید اعالم مییک از این پیامیابد. در حالی که هیچمی

 ایمنی اهمیت زیادی ندارد.
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 ثانوی را نیز شناسایی کرد: نهفتهشین شش مکانیسم 

 طراحی و ساختار سازمانی .8

 ها و روندهای سازمانیسیستم .6

 های سازمانیبیانات رسمی فلسفه و ارزش .9

 هاطراحی فضای فیزیکی، نماها و ساختمان .2

 تشریفات و مراسم سازمانی .0

 هایی درباره افراد و رویدادهای مهمداستان .2

لوب استقرار فرهنگ مط های نهفته ثانوی دارند این است که تنها وقتی بهای که مکانیسممسئله

های های نهفته اصلی همراستای خود، حمایت شوند. اگر با مکانیسمکنند که با مکانیسمکمک می

 شوند.نهفته اصلی همراستا نباشند، تنها باعث آشفتگی و بدبینی می

ی هاگردیم. در مورد اول، نصب پوستری که ایمنی را به عنوان یکی از ارزشبه دو مثال باال برمی

کند که ایمنی واقعاً اهمیت دارد. فرایند جدیدی بنیادی ما فهرست کند، این باور را تقویت می

که برای گزارش و توجه به خطاهای محتمل معرفی شده، به خوبی مورد استفاده قرار خواهد 

شده به صورت جدی پیگیری خواهد شد. جشن سه دانند مسائل گزارشگرفت چرا که مردم می

 کننده وقت حاضرین زیادی خواهد داشت و معنادار خواهد بود.تصادف اتالفسال بدون 

همین سه اتفاق در سناریوی دوم، کمکی به استقرار فرهنگ ایمنی نخواهد کرد. در عوض، از 

شده است، تنها های بنیادی بیانکنند رفتارهای رهبر مخالف ارزشآنجایی که مردم مشاهده می

دهی شده را باور ندارند. برنامه گزارشهای فهرستکنند و ارزشنگاهی سطحی به پوستر می
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کننده وقت )اصالً خطای محتمل با شکست مواجه خواهد شد. جشن سه ماه بدون تصادف اتالف

 ممکن است به سه سال برسند(، تنها فرصتی برای خوردن یک تکه کیک رایگان است.

رهبری مرتبط  رفتارهایها با دهد آنهای نهفته اولیه نشان میمطالعه فهرست مکانیسم

ها باید رفتارهای باشند. در واقع آن« حرف»هستند تا این که در حد « عملی»هستند...بیشتر 

رهبری باشند. بررسی دقیق برگه سابقه تصادف در حریم خصوصی دفتر کار فرد به  شدهمشاهده

ان خود، رهبرشان را در حال انجام شود مگر این که گروه با چشمساز اصلی دیده نمینهفتهعنوان 

 ها ببینند.کاری با استفاده از آن داده

کار »های نهفته ثانوی را آمیز است این است که بسیاری از افراد، فهرست مکانیسمآنچه طعنه

ها را گسترش داده و کنند، سیستمها ساختارهای سازمانی خلق میبینند. آنمی« مدیریت

نویسند. اما کار واقعی مدیریت این است که فرهنگ مطلوب را به صورت های بنیادی را میارزش

 پیوسته در هر تعامل با کارمندان به تصویر بکشد. این کار دشوار است!

شده رهبر همراستا باشند، های نهفته ثانونی بد نیستند. وقتی با رفتارهای مشاهدهمکانیسم

هنگ مطلوب را جاری سازد. وقتی گفتگو سازند به شیوه کارآمدتر فرسازمان را قادر می

های نهفته اصلی( حمایت نشود، بدبینی حاکم های نهفته ثانوی( با عمل )مکانیسم)مکانیسم

 شنوند.شده رهبر را بلند و واضح میشود. کارمندان رفتارهای مشاهدهمی

 تا هستند،این ماه به بررسی چهار رفتار رهبری که با خلق فرهنگی برای موفقیت ناب همراس

 پردازیم:می

 گوش دادن .8
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 رسانیخدمت .6

 پذیرای بازخورد بودن .9

 گیری مناسبهمکاری و محول کردن تصمیم .2

ی از تردهد اگر این رفتارها به صورت پیوسته مشاهده شوند، طنین قویشین به ما اطمینان می

 هر یادآور یا ایجاد بخش تقویت ناب جدید برای کارمندان خواهند داشت.

ها توانایی یا تمایل تمرین پیوسته این رفتارها را نداشته که اگر مدیران یا سرپرست روشن است

ر سازی موثباشند، تهدید جدی برای موفقیت این سفر هستند. در حالی که همه استحقاق آماده

های سرپرستی هستند برخورد کرد چرا که و زمان تغییر را دارند، باید فوراً با افرادی که در نقش

 های مستقیم دارند.یر قوی روی گزارشتاث

ت آور اسگیرید، هدایت سفر ناب موفق ماللدر حالی که بدون شک چیزهایی را طی سفر یاد می

)و ثمربخش(. نیازمند زمانی برای تفکر است تا پیشرفت شناسایی شود، اشتباهات مشخص شوند 

های بعدی رزیابی شده و گامها یاد گرفته شود(، موقعیت فعلی دوباره ا)و چیزهایی از آن

ریزی شوند. همچنین صرف زمان استراحت برای تجدید نیروی و تعهد دوباره به طی مسیر، برنامه

دهیم، تمرینی که های خود را صرفاً به این هدف اختصاص میضروری است. این ماه یکی از هفته

 های زیر آن را ادامه خواهیم داد.ماههدر هر یک از سه
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 هدایت و گوش دادن -3هفته 

همه ما موافقیم که گوش دادن مهارت مهم رهبری است. رهبری در مرکز خود رابطه بین افراد 

 فرستد:است. گوش دادن روش تغذیه رابطه است چرا که چندین پیام روشن می

 «.شما ارزش زمان من را دارید» 

 «های شما ارزشمند و قابل تحسین است.ایده» 

 « دهم.دهد، اهمیت میشما خارج از کار روی میبه آنچه در زندگی» 

اما ممکن است رهبر بیش از حد گوش دهد؟ چه زمانی باید گوش دادن را متوقف کرده و هدایت 

 برانگیزی است.را آغاز کرد؟ این مسئله برای رهبر، به ویژه رهبران جدید، تعادل چالش

کنم تا وضعیت جاری ن تعریف میرهبری را به صورت توانایی بکارگیری و متعهدسازی دیگرا

حرکت کنند. این  وضعیت آینده احتماالً بهتر )اما نامعلوم( سویمعلوم خود را رها کرده و به 

های بسیار هیجانی مثل چگونگی وضعیت شامل هر چیزی از تغییرات مالیم تا دگرگونی

 ساختاردهی سازمان، محصوالت یا خدمات یا حتی فرهنگ آن است.

ییر مسیر تغ ر در سازمان کاری بسیار دشوار، مثل غلتاندن یک سنگ تا باالی تپه، یاهدایت تغیی

 چرخش هرزگرد بزرگ است. در ابتدا، باید بر سکون غلبه کرد.

گیرد. اعضا از وضعیت جاری راضی سکون در هر سازمانی، فرمی از خودخشنودی را به خود می

موافق باشند شرایط جاری با شرایط کامل  هستند و حس راحتی دارند. در حالی که ممکن است
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یت ها احتماالً وضعبینی و نسبتاً ایمن است. آندانند که قابل پیشمیو خوب فاصله زیادی دارد، 

 ینند.بکند و ایمنی، شاید حتی موفقیت خود و همکارانشان، را مییابی میجاری را در آینده برون

گیری متصمیپیش از ش دادن است( نقش اساسی بنابراین گفتگوی مفید )که همیشه شامل گو

تواند از طریق گوش دادن ماهرانه، متوجه شود کارمندان چه چیزی را کند. رهبر میایفا می

ند هایی که قبالً مورد توجه نبوددانند و دلیلش چیست. ممکن است برخی نگرانیتهدیدکننده می

 های صحیح، آشکار شوند.و یک سری از نگرانی

ها از وضعیت جاری را آشکار های آنر همچنین فرصت عالی برای رهبر است تا نگرانیاین کا

وان توکار به همین صورت در آینده را شناسایی کند. میکرده و تهدیدهای مرتبط با ادامه کسب

گذاری نگرش آنچه معتقد اشتراکهای کارمندان در زمینه مسائل نامعلوم آینده را با بهترس

پذیر است، حداقل کرد. در اصل هدف این است که سطح ناراحتی مرتبط با آینده نهستند امکا

 کاهش یابد و سطح ناراحتی از وضعیت کنونی زیاد شود.

گیری واقعی در نظر گرفته شده از گفتگوها در طول فرایند تصمیمآوریهای جمعباید همه ورودی

های مشترک چه ها توجه کنیم؟ ترسآنهای معتبر بود و چطور به شوند. چه چیزهایی نگرانی

 ها را حداقل کنیم؟بود و چطور آن

توجه فعال  کند.گیری نیز نقش کلیدی در توضیح منطق پشت آن ایفا میگفتگو پس از تصمیم

 اید.اید و مورد توجه قرار دادهها را شنیدهدهد آنهایی که قبالً شناسایی شد، نشان میبه نگرانی

از بیند. برخی نیم در اینجا اهمیت دارد. هر کسی تغییر را به شیوه متفاوت میگوش دادن هنوز ه

از کنند و بقیه فقط نیهای ماندگار را تکرار میدارند پذیرش خود را شفاهی کنند، سایرین ترس
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وبی گیری به خدارند تخلیه روحی شوند تا گذشته را رها کنند. با فرض این که پیش از تصمیم

 ، نباید هیچ اتفاق غیرمترقبه بزرگی روی دهد.ایدگوش داده

ممکن است گوش دادن افراطی شود؟ از لحاظ فنی خبر. اما اگر رهبر اجازه دهد ترس شفاهی 

 رساند.داند باید برود، بازدارد، به همه ضرر میطبیعی از تغییر، او را از بردن سازمان به جایی که می

، قرار «من را با حقایق آزار نده»جانبه های یکو رهبری، رئیسگوش دادن  یک سوی طیفدر 

« خواهم همه را شاد کنمخواهم رهبر باشم...فقط مینمی»لوح دارند. در سوی دیگر، افراد ساده

 قرار دارند.

 هر دو به یک اندازه خطرناک هستند.

 های کاربردچالش

  سخنرانیTED شده ای بحثهدرباره گوش دادن را تماشا کنید. تکنیک 28جولین ترژر

 را مورد استفاده قرار دهید.

 رهبری خدمتگزار )ضدونقیض نیست( -81هفته 

فرد تویوتا نوشته شده که نقطه مرکزی موفقیت شرکت چیزهای زیادی درباره فرهنگ منحصربه

ام، اثر گوش دادن به ام. اما هر چیزی که خواندهاش خواندهاست. و من چیزهای زیادی درباره

 در سمیناری با حمایت مالی کنسرسیوم روش ناب آیووا را نداشت. 26سونتریسی ریچارد

                                                      
28 Julian Treasure 

26 Tracey Richardson 
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 29، تولید خود را در اولین کارخانه آمریکایی خود در جورج تاون8311وقتی تویوتا در سال 

اندازی کرد، ریچادرسون در دروه نوجوانی خود به عنوان کارگر خط تولید استخدام کنتاکی راه

ترک کند و دیدگاهش این بود که تویوتا کالج آموزشی وی خواهد شد. او تصمیم گرفت کالج را 

ها خطرناک باشد، معلوم شد که برای بود. در حالی که ممکن است این تصمیم برای اکثر شرکت

 او خیلی هم عالی بود.

امروز او یک مشاور موفق است که به دلیل رشد وی در تویوتا است. ابتکار ریچاردسون تاثیر زیادی 

کند که های متعدد درباره تویوتا به روشنی این انتظار را بیان میوتا پذیرفته است اما کتاباز توی

زنم این زمان درصد زمان خود را صرف پرورش کارمندان کنند. حدس می 00ها باید سرپرست

 برابر میانگین ملی باشد. 80بیشتر از 

برعکسش صادق نیست، اغلب با  این مفهوم که رهبران برای کمک به کارمندان آنجا هستند و

شود. این نوع رهبری، نمودار سازمانی سنتی را برعکس عنوان رهبری خدمتگزار خوانده می

ها گروهی هستند که با ساخت و دهد. اینکند و کارگران خط مقدم را در باال قرار میمی

، هر روز ایع خدماتیبندی محصول در زمینه تولیدی یا مستقیماً با توجه به مشتریان در صنبسته

 «با مشتری ارتباط دارند.»

های خط اول و کارمندان حمایتی در نمودار سازمانی معکوس در جایگاه بعدی قرار سرپرست

کنند. این موارد مهیاشده دارند که هرچه کارگران خط مقدم برای انجام کار الزم دارند را مهیا می

ر، دهی بیشتارمندان برای حل مشکالت و ارزششامل رشد و پرورش هم هست، بنابراین ظرفیت ک

                                                      
29 Georgetown 
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شوند و مدیرعامل در پایین ها فهرست مییابد. به همین صورت، مدیران زیر سرپرستافزایش می

رسانی به افراد باالی خود در نمودار پرورش و خدمت گیرد. هر الیه بعدی مسئولها قرار میآن

 است.

در »گوید، ، به کارمندان می20پزشکی ماری گریلی ، مدیرعامل مرکز22همانطور که برایان دیتر

اینجا تنها دو شغل وجود دارد...مراقبت از بیماران و توجه به کسانی که از بیماران مراقبت 

 «کنند.می

یابد. فرد به صورت فیزیکی از های حین کار اغلب با هر ترفیع مقام، افزایش میتلهمتاسفانه 

ه دفتر شخصی، بعد از آن به دفتری با دستیار اجرایی برای کارخانه به کار پشت میزی، سپس ب

 رسد.و در نهایت به هیات مدیره مجلل می« هاوقفه»فیلتر کردن 

ها و مدیران جدید از لحاظ فیزیکی و ذهنی خود را آور نیست که بسیاری از سرپرستپس تعجب

ها در تله این باور دانند. آنمیها را به عهده بگیرند، جدا درخواست شده رهبری آناز افرادی که 

 «اند.کسب کرده»افتند که حق اعمال قدرت را به دلیل جایگاه خود در نردبان ترقی، می

ک ها برای کمها و مدیران را براساس توانایی آنها سرپرستبنابراین بسیار مهم است که سازمان

ان به روشنی منتقل و سنجش به دیگران انتخاب کنند. باید انتظارات در جهت پرورش کارمند

شود، صرف از لحاظ فیزیکی در جایی که کار انجام میشود، از جمله این که هر روز چقدر زمان 

 گردد.می

                                                      
22 Brian Dieter 

20 Mary Greeley 
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های خود را به چالش بکشند تا مطمئن شوید از فلسفه رهبری خدمتگزار ها باید سیاستسازمان

شود که باعث افزایش د واقع میها برای سرپرست ماهر مفیکنند. افزایش پرداختیحمایت می

گردد. اما باید تمایزهای مشهودتر که به نفع مدیریت باشد اجتناب کارایی چندین کارمند می

 کرد.

برای مثال، بیزاری من از پارکینگ اختصاصی مدیران اجرایی به اندازه حس من نسبت به موسیقی 

اما مرکز د را از دست دادند. محبوبیت خو 8310خوشبختانه هر دو در دهه  دیسکو، بد است.

پزشکی ماری گریلی گامی به جلوتر نهاد. وقتی پروژه گسترش به صورت موقت فضای پارکینگ 

را کوچک کرد، بیمارستان از مدیران خود درخواست کرد در مکانی دو بلوک دورتر از بیمارستان، 

د ها ارزشمنفرستد که آنیهای خود را پارک کنند. این پیام قوی به کارمندان خط مقدم مماشین

 وهوای آیووا معموالً خوب نیست.هستند، بویژه با توجه به این که آب

 ها عالی است اما نتیجه هم دارد؟ مطمئناً برای تویوتا فایده داشته است. بسیار خب، همه این

را هایی هفت عامل متمایزکننده شرکت، از خوب به عالیبا عنوان  22کتاب پرفروش جیم کالینز

رهبر »کند که توانستند چند سال نتایج عالی داشته باشد. او یکی از آن عوامل را شناسایی می

 دارند.« ایاراده حرفه»و « فروتنی شخصی»یعنی رهبرانی که  نامند،می« 0سطح 

ها بیشتر با ها دچار انحطاط شوند. آنای نیستند که وقتی بروند، شرکتها رهبران ستارهآن

ند ها بیشتر تمایل دارسروکار دارند تا که این که در پی کسب اعتبار باشند. آنتشکیل تیم 

ها هایی ارائه کنند. آنسواالت درست بپرسند و افراد را پرورش دهند تا این که بخواهند پاسخ

                                                      
22 Jim Collins 
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ستاره فروتن خط آهن هستند و بازیکن خط حمله پرحرف یا های تهاجمی تماممشابه بازرس

 .متصدی بزرگی نیست

دهد سازمان او از وقتی وارد هیات مدیره شده چقدر رشد کرده شنوم رهبری توضیح میهرگاه می

کنم سنجش درست کارایی این است که ده سال پس از ترک است، با فروتنی به او یادآوری می

 او رشد چقدر باشد.

 های کاربردچالش

  ا بخوانید.جیم کالینز ر از خوب به عالیکتاب «( 0رهبری سطح )» 6فصل 

 کنیدبررسی کنید در یک هفته معمولی چقدر زمان را صرف پرورش کارمندان خود می .

 هدف بهبود را تعیین کرده و پیشرفت را نظارت کنید.

 زمان استراحت )استراحت بهاری!( -88هفته 

 رکنند، موضوع داغ اخبابه کارمندان ارائه می« تعطیالت نامحدود»هایی که اخیرا الگوی شرکت

 هایتان لرزید؟ )من که لرزیدم(کاری شده است. وقتی اولین بار آن را شنیدید، شانه

ای در ابتدا عجیب نباشد، پس هیچ امیدی به اگر ایده»اما همانطور که آلبرت انیشتن بیان کرد، 

 ای باید دنبال شود، بلکه آن تغییر مهمکنندهاین بدان معنا نیست که هر ایده دیوانه« آن نیست.

 های موجود ما هستند.شود که در ابتدا خارج از نمونههای آغاز میمثبت با ایده
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در  ،27مدیرعامل سابق شرکت مردیت، جیمز اوتریکنند؟ آیا مردم از مزیت موقعیت استفاده نمی

هایی که برای حفظ همه در برابر آنچه سیاست»های بد را به صورت سیاست ،عشق و سودکتاب 

تعریف کرد. به بیان « کنندها را اجرا میاست انجام دهند...و در هر صورت آن افراد کمی قرار

 ها را اخراج کنید.دهند تا آن، چند دلیل به شما می«خاص»دیگر، آن افراد 

های شخصی ما، زمان و میزان مرخصی بیشتر با توجه به بار کاری و شاید موقعیتاکثر برای 

ساعات کاری ما مشخص شود. شود تا این که با تعیین می خارج از کنترل ما )مثالً بیماری(

دانند سفر مرخصی بهاری بدون توجه به این که چند ساعت تعطیالت در حسابداران مالیاتی می

 ها نیست.اند، در کارت آنبانک داشته

یرگذار تواند تاثدر صورتی می« تعطیالت نامحدود»گوید سیاست در واقع مخالفین به درستی می

طوری باشد که کارمندان را زیر بار کار ببرد و باعث شود برای مرخصی احساس اشد که فرهنگ ب

پذیر را اجرا کردند کنند که سیاست انعطافهای چند سازمان اشاره میها به دادهگناه کنند. آن

 و کارمندان زمان مرخصی کمتر از معمول گرفتند.

دارد، سازمان باید واقعاً به کسب انرژی دوباره ارزش برد وجود -بنابراین برای اینکه موقعیت برد

تر از همه( این ارزش را نشان دهد. بنابراین رهبران باید اش صحبت کند )و مهمبگذارد، درباره

 مدلی از این مرخصی باشند.

                                                      
27 James Autry 
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های قابل سنجش و نامحسوس، اهمیت خاصی تواند برای سازمان در زمینهتعطیالت نامحدود می

 داشت باشد:

 نشده کارمندانی است که هایی که مرتبط با عدم بازخرید مرخصی استفادهجوییصرفه

 ها تخلیهگرفتند چرا که انرژی آنقبالً با کار در زمانی خارج از اوج کار، حقوق کامل می

 شده بود.

 بندی مرخصی )بیماری، مرگ عزیزان، های مرتبط با عدم پیگیری و گروهجوییصرفه

 به صورت ساعات مشخصعطیالت و غیره( کارهای حقوقی، ت

 اند.افزایش نوآوری و توان کارمندانی که از لحاظ فیزیکی و هیجانی استراحت کرده 

استفاده از آن باشد.  چگونگیشود، تر از میزان زمانی که مرخصی گرفته میشاید حتی مهم

د را در ساحل یا استخر تاپ خوکار، لپام که برخی افراد فراموشبسیاری از اوقات تاسف خورده

های هوشمند باعث افزایش تیزبینی و نیز تکرار این شرایط اند. افزایش قابلیت تلفنجا گذاشته

 شود، بلکه نوعی ارتباط راه دور عجیب است.شده است. این زمان مرخصی محسوب نمی

 رهایچند سال قبل وقتی در تعطیالت بودم، عصر پنجشنبه ایمیلم را با امید مدیریت کا

کردم، باز کردم. از آن لحظه به بعد، از ها رسیدگی میای که دوشنبه بعد باید به آنماندهعقب

 «دوباره این کار را انجام  ندهم!»خورم حالت مرخصی به حالت کار رفتم. قسم می

ام. پیش از ترک کنم کمی آن عادت را اصالح کردهحاال من به عنوان یک مالک صِرف، اعتراف می

گویم که در حال رفتن هستم اما در کنندگانی که آنجا هستند میدن محل کار، به مراجعهکر

ی گذارند؛ طها به این مسئله احترام میصورت ایجاد شرایط اضطراری، تلفنم دردسترس است. آن
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آورم )و واقعاً هم اضطراری بود(. صندوق ورودی ایمیلم هشت سال تنها یک تماس را به خاطر می

« شود.برای اولین بار به بازار وارد می»کننده جدیدی کنم تا فقط ببینم مراجعهیع چک میرا سر

دهد و این که فرستم که موقعیت را شرح میها میاگر اینطور باشد، یادداشت کوتاهی برای آن

 ها رسیدگی کنم.گردم تا به کار آنبرمی

دهد تا فردی میهای منحصربهفرصت -مدیران و کارمندان -مرخصی یا زمان استراحت به همه

ن ریزی راهبردی به بهتریتصویر بزرگ را ببینند. به همین دلیل بهتر است که جلسات برنامه

شوند. نشستن پشت میز با غروب آفتاب و لذت بردن از منظره شکل خارج از محل کار برگزار می

سواالت راهبردی سطح باال  فرد چیزی در خود دارد که منجر به تفکر شفاف و بررسیمنحصربه

 شود:می

 تر شدن؟تر شدن هستند یا ضعیفترین روابط در زندگی من در حال قویمهم 

 تعادل کار/زندگی من به کدام سو است؟ 

 آیا نگرشم نسبت به شرکتم )بخشم( هنوز درست است؟ 

 آیا راهبردهای دستیابی به این نگرش، اثربخش هستند؟ 

ل هفته در طونی را دور از کار بگذرانید تا دوباره انرژی بگیرید. سازمان شما و کارمندانتان باید زما

 تر خواهد بود.)یا حتی دو هفته( زنده خواهد ماند و در بلندمدت بسیار قوی

 های کاربردچالش

 ریزی هایی را برنامهریزی کنید؛ ماجراجوییها برنامهچندین بار در سال برای مرخصی

 ه شما باشد.کنید که متناسب با بودج
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  از برگه کنترل ساده برای نظارت زمانی که با چک کردن ایمیل، تماس تلفنی و غیره از

بندی کرده و برنامه بهبود ها را گروهاید، استفاده کنید. میزان انحرافاستراحت دور شده

 تهیه کنید.

  عادت)»یا فصلی  21از استفان کووی شونددر درجه اول مطرح میمهم  مسائل کتاب 

های هفت عادت مردمان موثر: درساز کتاب «( : مسائل مهم را در درجه اول بگذارید9

 کووی را بخوانید. قدرتمند در زمینه تغییر شخصی

 کنید های مهمی که در زندگی خود ایفا میاز زمان استراحت خود برای شناخت نقش

رای هر نقش تعیین )مثالً همسر، والدین، سرپرست و غیره( استفاده نمایید و اهدافی ب

 کنید.

 بیان واقعی رویدادها -82هفته 

گوید وقتی صورتتان کثیف است، فقط دوستان المثل سیسیلی قدیمی هستند که میضرب

ک المثل باشند، بدون شها خالص این ضربگویند. اگر واقعاً آنواقعیتان این مسئله را به شما می

از گویند زیپ شما بتان به شما میوستان واقعیشد که فقط دالمثل به این صورت میاین ضرب

 است.

به عنوان رهبری در سازمان خود باید افرادی داشته باشید که به اندازه کافی به شما و سازمان 

 شوید.مشکل میاهمیت بدهند تا واقعیت را بگویند وگرنه دچار 

                                                      
21 Stephen Covey 
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هر دو سرپرست بودند را داشتم.  23شانس بودم که میرون و بیلمن به عنوان مدیر تولید خوش

دادند. بسیاری از اوقات ها هم به من گزارش میدادند و آنکه یعنی به رهبران تیم گزارش می

دیدم که بیرون دفتر من منتظر بودند و بعد از یک اعالمیه یا تصمیم کلیدی اعالم ها را میآن

 شد.می

 «ام؟این دفعه چه کار اشتباهی کردهبسیارخب دوستان، »

 دادند تعدادی از کارگران چطور پیام تازه را بد تعبیر کردهع بود که برای من توضیح میآن موق

انحراف ناخواسته و با این وجود بالقوه تصمیم جدید را توضیح  بودند. در موارد دیگر، صبورانه

ها هرگز از روی قضاوت نبود بلکه واقعی بود و همیشه چشمان من را باز دادند. بازخورد آنمی

 کرد.می

یک داشته بهگذاشتیم. این کار اغلب به اندازه این که بحث یکسپس کنترل صدمه را به بحث می

سازی پیام باشم، ساده بود. بقیه مواقع به معنای میزان کردن راه حل باشم و گاهی نیازمند شفاف

 بود تا پیامدهای مضر بالقوه مورد توجه قرار گیرند.

توانست پیش از تهیه مدل ون بارها من را نجات دادند. امپراطور میبه بیان کوتاه، بیل و میر

)اشاره به داستان شاهی که بهترین لباس دنیا را مردم میان  و رفتن بههای جدید خود لباس

ها را در کابینه هردوی آن ،خواست و خیاطی او را فریب داد و او را بدون لباس بیرون فرستاد(می

 خود به کار بگیرد. 

                                                      
23 Myron and Bill 
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 دهند.واقع عواملی در یک فرهنگ ذاتی هستند که اجازه این نوع بازخورد را می در

است،  «پروتکل مناسب»مراتبی بدون انعطاف که نیازمند ارتباط تنها با پیروی از ساختار سلسله

گویم دو دلیل وجود دارد که کند. براساس تجربه میمطمئناً بازخورد ارزشمند را سرکوب می

ها ارتباطی ندارد )مانند آنچه در . یا پیام به آنزنندهای مستقیم خود را دور میافراد سرپرست

افت دانند بازخورد به شیوه مثبت دریباال توصیف شد( یا )به احتمال بیشتر( با توجه به تجربه می

 دهند.ها براساس آن کاری انجام نمیشود یا سرپرستنمی

است، معموالً فاقد بصیرت است چرا که فاقد مهارت و در مورد اخیر، سرپرستی که دور زده شده 

ها کنند با امید به جلوگیری از رفتن برخی پیامها تالش میهاست. آناعتماد در بسیاری از زمینه

 به سطوح باال، از خود حفاظت کنند.

کنند تفکر فقط مختص مدیریت نیست. کارمندان های با روند بازخورد سالم مشخص میسازمان

شوند تا ایده عالی بعدی را ارائه کنند...یا فقط بهبود هر سطح سازمان به چالش کشیده میدر 

 کوچک در بخشی از فرایند خود را شناسایی کنند.

کار تیمی قوی، شرط دیگر فرهنگ بازخورد سالم است. اعتماد تلویحی در طول گفتگوهای دفتر 

ات من فقط اشتباهات انسانی معمولی بود. دانستند اشتباهکار من وجود داشت. بیل و میرون می

 ها انگیزه سیاسی نداشت. مشخص بود که همه در یک تیم بودیم.دانستم بازخورد آنمی

در نهایت، بازخورد باید همیشه همراه با برنامه عملی باشد. این گفتگوها، محرمانه نیستند. پاداش 

 ها عملی شده است.ینند نظر آندهند این است که ببنهایی برای افرادی که بازخورد می
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 شود:فهرستی از سواالت برای ارزیابی نقش شما در ایجاد فرهنگ بازخورد سالم ارائه می

 شوید ها نزدیک میها به آنکارمندان در همه سطوح سازمان به شما دسترسی دارند؟ آن

 شناسید؟ها را در ابتدا به عنوان انسان میو آن

  دهید؟ آیا برای شنیدن پیام مورد است، چه واکنشی نشان میوقتی بازخورد ناخوشایند

 شوید؟کنید یا تدافعی میسازی میدهید، منطقینظر گوش می

 اندازند تا بازخورد بدهند، اطالع دارند آیا آن افراد شجاع و بافکر که خود را به زحمت می

 گردند؟ها برمیکنید؟ آنها را تحسین میچقدر آن

 دهند نزدیک کنید؟ آیا به افرادی که بازخورد میخورد عمل میچقدر براساس باز

 ها چه کردید؟شوید تا بدانند با بازخورد آنمی

شانس )یا ماهر( باشد که تعدادی بیل و میرون آرزوی من این است که هر رهبری آنقدر خوش

آن، حفاظت ته باشد. تغذیه این فرهنگ شما را در برابر صورت کثیف...و چیزهای بدتر از شدا

 کند.می

 های کاربردچالش

 به شما اهمیت دهند و بازخورد هایی در سازمان خود دارید که به اندازه کافی گروه

 صادقانه ارائه کنند؟

ها تقدیر ها بگویید چطور از بینش آناگر بلی، امروز زمان بگذارید تا به آن -

 کنید.می
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را برآورده کنند شناسایی  توانند این نقشاگر خیر، تعدادی از افراد که می -

 ها درخواست کنید.کرده و از آن

  درباره آخرین باری که بازخورد صادقانه اما ناخوشایند از کسی دریافت کردید که در

سازمان زیردست شماست، فکر کنید. آیا طوری پاسخ دادید که در آینده هم بازخورد 

 بدهد؟

 «ما»قدرت  -89هفته 

ها وره را آغاز کردم، گفتگویی با یک مراجعه کننده داشتم که آنکمی بعد از این که کار مشا

 حرف مرا در میانه جمله قطع کردند:

 «دانید کدام ویژگی شما را دوست دارم؟می»او پرسید، 

 دادم.()مدل موی جدیدم را نمایش می« کدام؟»

ه رجی نیستید ککنند، انگار که بخشی از تیم ما هستید و فرد خاصحبت می 'ما'همیشه درباره »

 «ایم تا بگوید چه کاری انجام دهیم.ما به سراغش آمده

شد، اما در طول دهه در ابتدا تعجب کردم که این جزئیات بظاهر کوچک با بازخورد تایید می

 کننده دریافت کردم.گذشته، نظرات مشابهی از چندین مراجعه

به عنوان رهبر به اندازه مقصد  رهبری ما چگونگیشدم. کردم، متعجب نمیاگر بیشتر فکر می

مطلوب برای افرادی که پیروی ما هستند، اهمیت دارد. شاید نقل قولی که اغلب به تئودور 
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م کس مهبرای هیچ» شود این مسئله را به بهترین شکل بیان کند، نسبت داده می 00روزولت

 «دهید.دانید، مگر این که بدانند چقدر اهمیت مینیست شما چقدر می

تفاده از ضمایر جمع )ما، برای ما، مال ما(به جای انحصاری )تو، من، مال تو، مال من(، مکانیسم اس

 «در این کار با هم هستیم.»فرستد که کوچک اما قدرتمند رهبران است. پیام روشنی می

د. به شوتر میمناسب« تو»شود، استفاده از روشن است وقتی کسی بخاطر کار خوب شناخته می

مال »یا « من»گذارید، بهتر است آن را با ورت، وقتی عینی از طرف خود را به بحث میهمین ص

 بیان کنید.« من

ادت عکنید، مخصوصا با مدیران، زبان، شاخص خبرچین شماست. وقتی با کاندیدها مصاحبه می

ر د« من»از استفاده کاندیدا از  کارت امتیاز ذهنی های پیشین،درباره موفقیت حین بحث دارم

بدون توجه به این که  -هارفتار آنو « من.....را انجام دادم»تهیه کنم. جمالت متعدد « ما»برابر 

 ها بازیکن تیمی نیستند.گیری من است که آنمبنای تصمیم -چقدر تاثیرگذار هستند

 کند.ها ظاهر کار هستند. نشانه واقعی در این است که رهبر چطور رهبری میالبته کلمات تن

 شوند.چطور گرفته می ای بهتر از این نباشد که تصمیماتهیچ نشانه شاید

نند و تا کآیا کارمندان از تصمیم پیروی میکه  گذاردتاثیر میگیری رهبر بر این سبک تصمیم

دهند. وقتی سبک معتبر به کار رود، مسیر مرتب و مشهود است. چه حد این کار را انجام می

 ها فقط به دلیل احترام به رتبه، پیروی کنند.ید داشته باشیم گروهتوانیم امبیشتر از همه می

                                                      
00 Theodore Roosevelt 
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جانبه، شاید با ورودی سایرین، اگر سبک متقاعدکننده به کار رود، رهبر هنوز هم به صورت یک

هند د را توضیح دکنند تا استدالل پشت تصمیمات خوها زمان صرف میآن کند.گیری میتصمیم

وجه پیروان خود را جلب کنند. ترغیب منجر به تبدیل برخی از پیروان تبا این کار،  و امیدوارند

ند به شوشود و برخی غیرپیروان مقاوم، به پیروان سازگاری تبدیل میشاکی به افراد متعهد می

 جای این که تنها تصمیمات را اجرا کنند.

و شاید محول  دآوری ورودی، درخواست پیشنهاوقتی سبک مشارکتی به کار رود، رهبران با جمع

کنند. اگر این کار به درستی در کردن تصمیمات واقعی، به صورت فعال پیروان را درگیر کار می

های مناسب انجام شود، سطوح باالیی از پیروان متعهد به موفقیت تصمیم را حاصل موقعیت

 ها مالکش هستند.کند...آنمی

، یری مناسب است. ممکن است بحرانگکند کدام سبک تصمیمروشن است که موقعیت دیکته می

نقدر آهای بالقوه زمان کافی برای بحث مشارکتی سالم ایجاد نکند. ممکن است گزینش انتخاب

 باشد، مثل موقعیت اخراج نیرو، که تعهد حتی با وجود مشارکت نیز حاصل نشود. نامطلوب

باالیی داشته باشد.  بهتر است رهبر تا جایی که موقعیت اجازه دهد، در مقیاس مشارکتی سطح

گیری، ورود دیگران به تصمیمات مناسب، پیروان متعهد به تصمیمبه عالوه افزایش درصد 

مکانیسم قدرتمند رشد و توسعه است. سطح اعتماد و فرصت برای استفاده از استعدادهای 

 کنند.فرد کارمندان بدین معناست که در باالترین سطح هرم مازلو کار میمنحصربه
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هایت، پرورش کارمندان به صورتی که تصمیمات بااعتماد بگیرند، برای خالص کردن رهبران در ن

اد تیم برای ایجتر تمرکز کنند. های راهبردیاز وظایف غیرضروری، الزم است تا بتوانند بر فعالیت

 ضمیر مناسب است.« ما»متعهد قوی حیاتی است که در آن 

 های کاربردچالش

 د؛ آیا ضمیرهای شما جمع )ما، برای ما، مال ما( است یا انحصاری به زبان خود دقت کنی

 )تو، من، مال تو، مال من(؟

 توانید به عضو توانای تیم محول کنید؟ گیرید که میکدام تصمیم را به صورت منظم می

است که مسئولیت آن تصمیم را دارد.  گیرنده برای آموزش کارمندیگذار از تصمیم

 به صورت موفق منتقل شود، آن را تکرار کنید. گیریوقتی این تصمیم
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 4فصل 

 عادت عمدی تغییر فرهنگ -زنی گشتزندگی در برهوت:  -آوریل

کنیم که اگر به صورت منظم مشاهده شوند در طول ماه مارس، چهار رفتار رهبری را بررسی می

 و زیر نظر باشند، با ایجاد فرهنگ ناب همراستا هستند:

 گوش دادن .8

 رسانی و پرورش کارمندانخدمت .6

 پذیرای بازخورد بودن .9

 گیری مناسبری و محول کردن تصمیمهمکا .2

ها ارزش شود که کارمندان حس کنند به آنتمرین این رفتارها در طول زمان منجر به این می

دهند تا موانع ها به اندازه کافی اهمیت میشود و با سازمان مرتبط هستند. آنداده می

ارت توجه به آن موانع را وقتی نفس و مهرسانی به مشتریان را ذکر کنند و تمایل، اعتمادبهخدمت

 ها باشند، دارند.در حوزه اثر آن

پردازیم. می -کارمندانزنی بی گشت -این ماه به معرفی مکانیسم رسمی تمرین رفتارهای کلیدی

های منظم مکرر بیماران توسط بسیاری از تاسیسات مراقبت بهداشتی که براساس کنترل

ل کنند، تکرار نوبت و مراحاستاندارد پرستاران را مستند می اند، حاال کارپرستاران مدلسازی شده

 کنند.صحیح حین ویزیت بیمار را تعریف می
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زنی تگشیک با کارمندان داشته باشید. اگر اینطور باشد، عالی است! بهشاید گاهی مالقات یک

ند. کارمند باششده( و ترجیحا در حوزه کاری ها هدفمند )یعنی زمانبندینیازمند این است ویزیت

شود. ممکن است دو یا سه بار در روز برای تکرار مناسب با سرعت تغییر شرایط کاری دیکته می

 ای یک بار برای تیم مهندسی مناسب است.محیط تولید با حجم باال مناسب باشد؛ هفته

 درست همانطور که یک کشتی فضایی باید بر نیروی گرانشی زمین غلبه کند تا با موفقیت به

مدار برسد، سرپرست هم باید بر میدان نیروی نامرئی که اطراف دفتر کارش را احاطه کرده غلبه 

کند تا با موفقیت رهبری کند. در حالی که نیروی گرانشی سیاره متناسب با جرم آن است، کشش 

ت ستحت سرپرستی و میزان کاغذبازی اجرایی که سرپردفتر کار فرد با مد روز، فاصله آن از افراد 

 یابد.مسئول آن است، افزایش می

ها، هیچ عاملی بیشتر از ناتوانی یا عدم تمایل مدیر به ترک دفترش و بازدید از فعالیتشاید 

 ، انرژی برای غلبه بر وسوسه دفترانکارمندزنی  بین گشت بهموفقیت وی را محدود نکند. تعهد 

 کند.فراهم میرا کار 

 زنیگشتم قرمز حین های پرچایجاد مکانیسم -84هفته 

-در هولت 8370در دهه  08زنی به اطرافرفتن/گشتتصور بر این است که مفهوم مدیریت با راه

 09با ظهور کتاب کالسیک تام پیترز و رابرت واترمن 8316در  MBWAآغاز شده است.  06پاکارد

                                                      
08 )Management by walking/wandering around (MBWA 
06 Packard-Hewlett 

09 Tom Peters and Robert Waterman 
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ل ی تبدی، به جریانی قوهای آمریکاهایی از بهترین شرکتدر جستجوی برتری: درسبا عنوان 

های ناگهانی، تصادفی و شد. همانطور که از اسمش پیداست، ایده اصلی مدیریت با کنترل

 است. ها و فرایندهاغیرساختاری افراد، دستگاه

ام که سرپرستان در محل اتمام کار )نه در دفتر مدیر(، به صورت در حالی که حامی این ایده

هایی کنند، شبههها را مدیریت میکنند که آن منظم زمانی را صرف برخورد رودررو با افرادی

 دارم. MBWAدرباره مفهوم 

ترین افراد سیاره هستند. بنابراین این که انتظار داشته باشیم ها در بین مشغولدر ابتدا، سرپرست

از نیروها بازدید کنند، از لحاظ عملی مشابه این است که دستور « خودبخود»وقتی زمان دارند 

 فاق نیفتد.دهیم این ات

زنی غیرساختاری فراتر سال گذشته یا بیشتر، از گشت 20کنم طی در درجه دوم،  تصور می

 حساب و کتاب است.ایم. برای من خیلی مثل کار بیرفته

که به  افزایدساختار یا استانداردی به صرف زمان با کارمندان میزنی بین کارمندان تمرین گشت

 موارد شامل:کند. این زایی کمک میارزش

 زنی به منظور افزایش احتمال وقوع آن است. بدان معنا زمانبندی عامدانه برای گشت

است؛ رئیس باید همین  80:61خب ساعت )»بینی باشد نیست که باید قابل پیش

 حدودها به ما سر بزند...همین حاال آمد!(

  ا بلکه ب« ود؟رچطور پیش می»ارتباط با کارمندان در سطح شخصی. نه با جمله کلی

 «ام، دارید؟اش شنیدهای که دربارهتکه6عکسی از آن قطعه »تری مثل چیز خاص
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 ینند، برسانی به مشتریان موانعی میدائماً سوال بپرسید تا بفهمید کارمندان در خدمت

هایی برای بهبود ها ایدهآیا همکاری باید برای پیشروی بیشتر تحسین شود و آیا آن

 دارند.

 ها به موضوعاتی برای ی اصلی را مستندسازی کنید تا گم نشوند؛ این ایدههاایده

 شوند.زنی آینده تبدیل میهای گشتبحث

اند، در صورتی که کارمندان توانا هستند، بهتر تصمیم های بهبود شناسایی شدهاگر موانع یا ایده

ها داده شده یا هستند که به آن ها باشد. و اکثر کارمندان معموالً تواناتر از امتیازیبه عهده آن

کند و سرپرستان را های رشد فراهم میخواهند آن را ثابت کنند. حل مشکالت فرصتگاهی می

 گذارد.ها آزاد میهای آنترین مسئولیتبرای انجام مهم

ان زنی زمگرداند. یک سرپرست مشغول چطور همیشه برای گشتکه ما را به مدیریت زمان برمی

 کند؟پیدا می

های زمان بدون ارزش افزوده برای هر سرپرستی کار کنندهترین اتالفبا کاهش دو تا از بزرگ

کنیم...کار اداری )یعنی کاغذبازی( و سازماندهی بحران. نسبت به کار اداری خود را شروع می

ا ت اندباشید. مطمئن شوید فرایندهای اداری بهینه شده سمورد نیاز برای سرپرستان فراحسا

مشغولیت سرپرست حداقل شود. هرجا ممکن است، وظایف اداری را به دستیارها یا زیردستان 

 محول کنید. این که کارمندان برای نظارت عملکرد خود مسئول شوند، اثربخشی بیشتری دارد.

ها شوند و تعداد بحرانتر از همه، مشکالت  در حوزه پرسنل و فرایند زودتر شناسایی میمهم

جویی در زمان، نیاز به عذرخواهی از مشتری یا توضیح یابد. این شرایط به عالوه صرفه کاهش می
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 ند،های ناخوشایند سرپرست هستدلیل غیرقابل قبول بودن اعداد به مدیریت را که در بین فعالیت

 کند.حذف می

های تمستر کنید، یک سری سیزنی را اثربخشبرای این که مشکل را زودتر شناسایی کرده و گشت

ها( ایجاد کنید که بازخورد فوری درباره تحت کنترل بودن مسائل )پرچم بازخورد کوچک )پرچم

 های پرچم قرمز بالقوههای مکانیسمسبز( یا خارج از کنترل بودن )پرچم قرمز( فراهم کنند. مثال

 شامل موارد زیر است:

 اند؟مناسب پوشیده 02آیا همه تجهیزات حفاظت شخصی 

 و هیجانی(؟ رسند )از لحاظ فیزیکیدان راحت به نظر میآیا کارمن 

 کنند؟های درستی کار میآیا افراد در شغل 

 قرار دارد(؟ها آیا تنگناها تحت حفاظت هستند )کارمند دارند، مراحل کاری پس از آن 

 های الکترونیکی در مکان مورد توافق شود )مثالً ابزارها و فایلآیا استانداردها دنبال می

 «(شود؟شوند، مراحل درست فرایند دنبال مییره میذخ

 روز هستند و نتایج براساس انتظارات است؟آیا معیارهای بصری به 

 پارامترهای متنوع  دستگاه را بازرسی کنید؛ آیا در محدوده تحمل مناسب هستند؟ 

 شود؟ل میشده تکمیبینیکنترل کیفیت درخواست کنید؛ آیا به درستی با نتیجه پیش 

 رسند، همان صدا، بو و حس مورد یا مسائل به همان صورتی که باید باشند به نظر میآ

 نظر را دارند؟

                                                      
02 Personal protection equipment (PPE) 
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ام دهد. اگر اینطور نباشد، باید اقدزنی معمولی روی میاگر مسائل تحت کنترل باشند، بحث گشت

 فوری کرد تا مسائل را به مسیر درست برگرداند.

 اولویت هر سرپرست ترینمهمدهد، ا افراد و فرایندها رخ میدر رابطه بآنچه  واقعیبدانید که درک 

زنی هدفمند )زمانمند( بین کارمند، روش در اولویت قرار دادن آنچه است که بیشترین است. گشت

 اهمیت را دارد.

 های کاربردچالش

  تکرار مناسب مالقات با هر یک از کارمندان خود را تعیین کنید. چقدر زمان نیاز است

ث کوتاه اما باکیفیتی درباره وضعیت کار داشته باشید و نیز به صورت شخصی با که بح

 ها صحبت کنید؟آن

 زنی بین کارمندان خود را آغاز کنید، توانید متوقف کرده یا محول کنید تا گشتآنچه می

شناسایی نمایید. به صورت هدفمند زمانی برای این فعالیت مهم در تقویم خود زمانبندی 

 کنید.

 های پرچم قرمز بالقوه تهیه زنی بین کارمندان خود، فهرستی از مکانیسمین گشتح

 کنید.
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 کنار گذاشتن کاالهای نرم -85هفته 

رهبری با فایل صوتی سخنرانی با عنوان  6082درمانی ساز رواندوستم ماری از نشست شبکه

 «باید به این گوش کنی.»برگشت و پیشنهاد داد  00الصاقی

کنم درباره منشا درس بعدی ذهنیت بازی داشته باشم. اما کمی مردد بودم که میحاال تالش 

 کنندگان مفید باشد.درمانی بتواند در کارم با مراجعهچیزی از یک نشست روان

 سه بار به فایل گوش کردم.

مانگر، بود. در، روان07، مشاور سازمانی، و همسرش کاترین02سخنرانی همکاری بین دونالد ریم

دارند که با داده تجربی برای  های مدیریت معدودی در علم ریشهکنند سبکا اشاره میهآن

 ها نظر من را به عنوان مهندس درحال بازیابی جلب کردند.ها وجود داشته باشد. آنحمایت از آن

انه هها آگاهانه یا ناآگاآید. آنبراساس نظر ریم، هر کارمند با تالش احتیاطی هرروزه به سر کار می

تقیماً کنند مسبرای کار صرف کنند. میزان تالش احتیاطی که می گیرند چقدر تالشتصمیم می

 ها متناسب است.با سطح تعهد و مشغولیت آن

توان درست مثل هر متغیر دیگری که ما را توصیف منحنی توزیع سطح مدیریت کارمند را می

هستند در « بدون قید فعال»ه به صورت ، و غیره(، ساخت. اقلیت کارمندانی کIQکند )قد، می

توان این گروه را با تعدادی از عوامل از جمله غیبت زیاد، گیرند. میسمت پایین منحنی قرار می

                                                      
00 Attachment  Leadership 
02 Donal Rheem 

07 Kathryn 



30  یبرتر یسازمان شما به سو یتهدا یناب برا یرهبر یهادرس 

 

وری پایین توصیف کرد که معموالً تنها کسری از تالش روز کامل را به میزان تصادف باال و بهره

 برند.کار می

ه با عنوان شدبندیگیرند که بین افراد دستهقرار می باالتر توزیعدر بخش در ادامه، اکثر کارمندان 

وری به ترتیب اندکی شوند و عوامل بهرهتقسیم می« تا حدود با قید»و « تاحدودی بدون قید»

درصد قرار دارند. در نهایت، اکثریت دیگری در سمت باال قرار دارند که با عنوان  800باال و پایین 

ها فراتر از همکارانشان است. این افراد گروهی وری آنشوند و بهرهنده میخوا« با قید فعال»

روند تا به مشتریان خدمت کنند، چندین مایل اضافی راه میهستند که اتالف را شناسایی می

 رسانی کرده و مشکالت را حل کنند.

منحصربه فرد خود را دارد. فرهنگ هر شرکت، حتی هر بخش، توزیع تعهد کارمندی منحصربه

ه به فرد است کفرد شرکت )یا میکروفرهنگ برای بخش( عامل اصلی توضیح آن توزیع منحصربه

 شود.تعریف می« کار در آنجا واقعاً چه حسی دارد؟»صورت پاسخی به سوال 

فرض کارمندان جدید این است که به سمت مثبت )باقید( توزیع وارد شوند اما طی زمان، پیش

شوند. مفاهیمی اینجا اهمیت زیادی دارند رد واحد کاری خود پراکنده میفدر منحنی منحصربه

 وری افراد باقید فعال چندین برابر افراد بدون قید فعال است.چرا که بهره

توانند انجام دهند تا فرهنگی در جهت کارمندان مدیران چه کاری می»بنابراین سوال معمولی به 

شود. برای پاسخ به این سوال، ریم به روانشناسی مغز تبدیل می«  باقید فعال ایجاد کنند؟

 گردد.برمی
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بقای نژاد انسان در طول تکامل به توانایی انسان برای همکاری به عنوان قبیله تکیه داشت تا 

 گذاری بار حفظ شود.اشتراکایمنی، ارتباط و توانایی به

اتفاق »پرسد منی است. همیشه میفعال و متمرکز بر ایمرکز ابتدایی مغز ما )مغز لیمبیک( بیش

زمینه فعال است، نیازمند سوخت کمی همیشه در پس« کارم چطور است؟»و « بعدی چیست؟

 است و هوش اختصاصی ندارد.

پیشانی است. از آنجایی که اداره آن نیازمند کننده مشکل مغز ما کورتکس پیشبخش خالق و حل

است مگر این که مغز لیمبیک به دلیل هشدار ایمنی باش انرژی زیادی است، اغلب در حالت آماده

 آن را فرابخواند یا از حل مشکل انگیزه بگیرد.

اوت وهوایی بسیار متفسخنران تشابه جالب رانندگی ماشین در طول جاده یکسان اما با شرایط آب

ب زمستانی ش در گیریم؛کند. در یک روز تابستانبی زیبای آفتابی، از رانندگی انرژی میرا ارائه می

شویم. تفاوت در میزان تالش فیزیکی نیست، بلکه میزان فشار بر طوفانی منجمد خسته می

 پیشانی است.کورتس پیش

 تیوق هاشوند. در مقابل، سرپرستدهد که کارمندان سر کار نگران میهمین فشار وقتی روی می

ارند و کار تا حدودی به اشتراک کنند که افراد در آن حس ارتباط نزدیک دپناهگاه امنی مهیا می

 کنند.آزاد می مراکز خالقیت مغزهای کارمندان خود را برای کار زایا شود،گذاشته می

رضروری های غیرفتار نازپرورده اشتباه گرفت بلکه محیط بدون درامنباید پناهگاه امن را با منطقه 

که  بینی هستند. مکانیپیش شود که اقداماتش  پیوسته و قابلاست و با سرپرستی هدایت می
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شود تا به نفع خود و قبیله رشد شود و به چالش کشیده میکند تحسین میواقعاً حس میفرد 

 کند.

 کند.زنی بین کارمندان چارچوب منطقی برای ایجاد آن رابطه مراقبت و حمایت مهیا میگشت

هایی برای فرصت« هم است.کار تو م»و « تو ارزش زمان من را داری»فرستد که پیام روشنی می

ر کند. دزای بالقوه که هنوز کوچک هستند، فراهم میبحث و توجه امیدوارانه به مسائل استرس

ها برای دهد کارمندان را به چالش کشیده و هدایت کند تا از خالقیت آننهایت به فرد اجازه می

ی ایش مشغولیت و تالش احتیاطاستفاده کند که منجر به افزها حل مشکالت تاثیرگذار بر کار آن

 شود.می

 های کاربردچالش

 دانید را فهرست کنید )نام افراد مهم دیگر، اسامی آنچه درباره هر کارمند خود می

ها و غیره(. از این اطالعات به عنوان آغازکننده بحث حین فرزندان، عالیق، سرگرمی

 زنی استفاده کنید.گشت

 زاها را درک کنید تا امکان های شخصی و استرسهای کارمندان خود، چالشخلقیکج

 همدلی داشته باشید.
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 توجه به امتیاز -86هفته 

با عنوان  -کنیمبرای ناخشنودی از کار تمرکز می 01ای چاتریک لنسیونیبر یکی از دالیل ریشه

 .استهای وابسته برای ارزیابی چگونگی انجام امور گیرییا فقدان اندازه« گیریبدون اندازه»

کند. به گفتگوهای هر اتاق استراحت پذیر است، جامعه حس راحت میگیری امکانوقتی اندازه

 شوند:اشتراک گذاشته میشنوید همه نوع اعداد بهگوش کنید و می

 « تا به نُه تای قبلی اضافه کردم... 29دیشب» 

 « مایل در ساعت در مسیر دنور هستیم... 07به صورت میانگین هر روز» 

 «ماهی که سمت چپ است زیر هفت پوند وزن دارد...ردکا» 

 «رود...مایل در گالن می 92من،  03ماشین سیویک» 

 «در تست  90ام مایکل امتیاز نوهACT ...خود گرفت» 

گردند که فاقد شود، اکثر همین کارمندان به کارهایی باز میپس از این که نهار تمام می

ید شمارش سرسری زمان تکمیل فعالیت کاری اصلی را داشته گیری است، به جز این که شااندازه

ود های بهبهای عینی کمی دارند که فرایند یا فرصتباشند. نتیجه این است که کارمندان داده

 خود را بسنجند و همین شرایط برای سرپرستان هم وجود دارد.

های ولی، دادهمعم بازیکن بسکتبال دبیرستانی متوسط نسبت به یک کارگر در نظر بگیرید که

ملموس بیشتری دردسترس دارد. حاال پیامدهای بالقوه مشکالت برای هر یک را در نظر بگیرید؛ 

                                                      
01 Patrick Lencioni 

03 Civic 
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در حالی که ممکن است ورزشکار در بازی شکست بخورد یا زمانی باشد که کارمند حس کند 

 دهد.معاشش را از دست می

کند؟ اولین گام این است که به صورت گیری سالم فراهم میبنابراین فرد چطور محیطی با اندازه

اشتراک بگذاریم. این کار باید مجموعه متعادلی از منظم عملکرد کلی یا امتیاز سازمان را به

عرضه و برخی انواع سنجش ایمنی، کیفیت،  -های اساسی سازمانمعیارها باشد که همه جنبه

ستفاده از صالحدید در را پوشش دهد. در حالی که ا -وریمالی )سود، هزینه یا بهره

وکار خصوصی محتاطانه است، معیاری که از سود مالک گذاری اطالعات در کسباشتراکبه

 توان با تفکر دقیق پرورش داد.حفاظت کرده و برای کارمندان هم معنادار باشد را می

های کاری و حتی افراد را به سوی توان تیمهای کلی سازمان تعیین شد، میوقتی سنجش

 درهای داخلی هدایت کرد که از معیارهای کلی کند. برای مثال، اگر سازمان ناسایی سنجشش

ها در جستجوی شکایات یا نواقص مشتری باشد، پرسنل ورود سفارش باید میزان خطای آن

های حاوی اطالعات بد یا مفقوده که موجب تحویل دارای خطا یا با تاخیر شده است را سفارش

 نظارت کنند.

 های ضروری را تا حدد به معیارهای طراحی نیز توجه کرد تا کارمندان بتوانند به سادگی دادهبای

های امتیاز ساده، واضح توان با کمی خالقیت، کارتآوری کنند. میممکن به صورت فوری جمع

اید بها باشند. را در محیط کاری تهیه کرد و کارمندانی مسئول بروزرسانی روزانه آنو تصویری 

 شوند، جشن گرفته شود.های امتیاز آورده شود و وقتی برآورده میاهداف در کارت
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زنی کارمند است. آیا هرکسی می داند بنابراین بحث امتیاز موضوع بحث طبیعی برای گشت

کنیم چطور اعداد داخلی دهد؟ آیا درک میهای سطح باال چه کاری انجام میسازمان در سنجش

هایی برای بهبود نظرات یا موانع داخلی بهبود کند؟ آیا ایدهن حمایت میهای سازماما از ارزش

 وجود دارد؟

تقریباً همیشه انعکاس در مقایسه با خودِ کارمندان، در یک زمینه باید احتیاط کرد: عملکرد 

ستفاده برای انجام کار است. برای مثال، زمستان گذشته تالش کردم تری از فرایندهای مورد اقوی

را که رو داشته باشم. چام برای تمیز کردن برف از مسیر ماشینوانستم توانایی مشابه همسایهو نت

روب برفبخاری داشت در حالی که فرایند من از ای پنج اسبفرایند وی دمنده دومرحله

 توانست کپه برف را تمیز کند، ازکرد )و وقتی دیگر نمیبخاری استفاده میاسبای سهمرحلهیک

 گرفتم(.کمک میبین 

کنیم تا چرایی را گیری میدهد، ما اندازه، دوست مشاورم پیشنهاد می20همانطور که کن میلر

تعیین کنیم، نه این که چه کسی را مشخص کنیم. پاسخگو نگه داشتن افراد بخاطر نتایج در 

سیستم  نفرایندهای شکسته یا فرایندی که هیچ کنترلی نسبت به آن ندارند باعث به بازی کشید

 شود.می

ا عدم ی -این یعنی مطمئناً مدیران )و شاید کارمندان( باید آموزش ببینند تا چگونگی واکنش

. تغییر علل تصادفی، تغییر تصادفی ذاتی در طراحی سیستم مناسب را شناسایی کنند -واکنش

رت اکند را نظاست.  باید فرض کنیم کارایی سوخت اتوبوسی که در مسیر خاص رانندگی می

                                                      
20 Ken Miller 
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کنم. سنجش گاز در مایل در هر روز به تعدادی از عوامل بستگی دارد که خارج از کنترل می

راننده است، از جمله دمای پیرامون )که بر فشار تایر و نیاز به گرمایش یا سرمایش تاثیر دارد(، 

ادن دترافیک، بار مسافر و غیره. واکنش به تغییرات با وجود جابجایی علل تصادفی مثل پاداش 

 یا تنبیه یک کودک بخاطر قدش است.

د. با بازگشت شوتغییر علل تصادفی به تغییر خارجی قابل شناسایی نسبت به سیستم اطالق می

های تغییر علل تصادفی در کارایی سوخت شامل صاف شدن تایر، بدکاری به نمونه اتوبوس، مثال

ها شناسایی کنیم سرعت از روی داده موتور یا مخزن سوخت نامناسب است. این که با مهارت و به

چه زمانی خارج از تغییر علل تصادفی و چه زمانی در حوزه تغییر علت ویژه هستیم، به ما امکان 

همه »)ای را افزایش دهیم بینی کرده و شانس یافتن علت ریشهدهد سریعاً مشکالت را پیشمی

 «(کردم آغاز شد.ها با موضوع زمانی که آخرین بار باک ماشین را پر این

کنند، خودشان و سازمان های بهبود فرایند کاری خود فکر میوقتی کارمندان همیشه به روش

 برند. دانستن امتیاز اولین گام به سوی بهبود است.سود می

 های کاربردچالش

 گذارد را شناسایی کنید. سطح سه تا پنج هدف برتر سازمان که تیم شما بر آن اثر می

د نیاز تیم را برای هر یک از این اهداف تعیین کنید تا به سازمان کمک شود عملکرد مور

 اهداف خود را برآورده کند. 

  معیار بصری برای ردیابی عملکرد داخلی هر هدف تهیه کنید و بدانید حمایت از آن

ها بسیار آسان باشد. نمودارهای که به خوبی معیار نیازمند این است که کسب داده
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کنند ما در حال حرکت به سمت اند، از چند فوتی هم فوراً مشخص میطراحی شده

 هدف هستیم یا خیر.

  1اگر با علت تصادفی و تغییر دلیل ویژه و مدیریت ویژه هر یک آشنا نیستید، فصل  

 را مطالعه کنید. 28به قلم دبلیو. ادواردز دمینگ خارج از بحران

 کالتبیرون رفتن از دفتر کار برای حل مش -87هفته 

هیه زنی است. تای قوی با کارمندان، نیروی جنبش اصلی برای گشتایجاد روابط شخصی و حرفه

دهد مشکالت بالقوه های بصری از جمله نقاط داده خارج از کنترل، به ما امکان میو نظارت سرنخ

بازدید  و تر شناسایی کنیم. دلیل دیگری برای خروج از دفتر کاررا پیش از تبدیل به بحران، سریع

 پردازم:از مکان با ارزش افزوده وجود دارد که با داستانی کوتاه به شرح آن می

در طول مرز غربی آیووا روی داد. خبرها را با  6088در سال  26سیالب بزرگ رودخانه میسوری

 ندانستم که برای بستکردم. من به عنوان یک مهندس میچیزی بیشتر از عالقه گذرا دنبال می

شده حین ایالتی، رویدادی در حال رخ دادن بود که از محاسبات دقیق تکمیلدراه بینیک آزا

 ساخت آزادراه در حدود نیم قرن پیش، فراتر رفته بود.

شده فاجعه بود. از آنجایی که این شرایط بینیمدت پیشدهنده بود، طولآنچه واقعاً برای من تکان

ا این بود که سیالب در سراسر ماه آگوست و شاید حتی هبینیدر اوایل ژوئن پیش آمده بود، پیش

 تا پایان سپتامبر ادامه داشت.

                                                      
28 W. Edwards Deming 

26 Missouri 
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چطور ممکن است این اتفاق بیفتد؟ باید یک نفر واقعاً در مدیریت »اولی واکنش من این بود 

ها درست باشند. شاید کسی بینیاصالً ممکن نیست آن پیشها خرابکاری کرده باشد. و جریان

الً متمرکز بود و اص« چه کسی»)توجه کنید واکنش اولم چطور بر « اه گذاشته است.ممیز را اشتب

 «کنم.به این مسئله افتخار نمی

هی، اگر فکر )»من به عنوان بومی خلیج شرقی آیووا، با سیالب رودخانه بزرگ غریبه نبودم. 

یک مثال رایج  29در شهر من دوبوک« دیدید!را می 20کنید این سیالب بد است، باید سال می

 است.(

رفتیم. از وقتی  22سپس من و همسرم جین در اواخر ژوئن، برای تعطیالت به پارک ملی یلواستون

نهری از رودخانه غروشان ، داکوتای جنوبی، رد شدیم، هر 20از رودخانه میسوری در چمبرلین

ه وه، ارتفاعی کهای خود بودند. به عالهای کوهستانی، خارج از لبهیلواستون تا کوچکترین جوی

برف در کمین ملحق شدن به سیل بود نیز از هر آنچه از بدترین یخبندان فوریه در آیووا دیده 

 رفت.بودیم، فراتر می

شناسم. اما بعد از این که سایت واقعی را های بزرگ را میکردم رودخانهفکر میبه بیان خالصه، 

رسد، ب آیووا در دوره زمانی طوالنی میدیدم، برایم مشخص شد وقتی مسئله با پتانسیل سیال

پی موجودای کامالً متفاوت هستند. پس از این که به خانه سیسیهای میسوری و میرودخانه

                                                      
29 Dubuque  
22 Yellowstone National Park 

20 ainChamberl 



  33 فرهنگ ییرتغ یعادت عمد - یزندر برهوت: گشت یزندگ -یلآور

 

ها انجام دادم و مشخص شد جریان باالدست آبخیز میسوری برگشتم، بررسی سریعی روی نقشه

 آیووا، بسیار بیشتر و شامل چندین توده برفی مرتفع است.

د. کشای است که اغلب مدیران و سرپرستان موفق را به خود میبه سیالب من مشابه تلهتجر

ای را به توانایی افراد برای حل مشکالت گذشته با استفاده از بسیاری از افراد، پیشرفت حرفه

 دهند.فرد ارتباط میمهارت منحصربه

 های دیگری باشند. بهل نمونهبرداری از جنبه قوی خود، به دنبابرای بهرهپس طبیعی است که 

کنند راه حلی که برای مشکل پیشین با موفقیت به کار رفته ها به اشتباه فکر میبیان خالصه، آن

های با مسئله قبلی دارد، تواند به صورت اثربخش برای هر مسئله جدیدی که شباهتاست، می

 «شناسم!ا میمن سیالب رودخانه بزرگ ر»یابی شود؛ درست مثل جمله من، برون

یابی، تمایل ذهن من به دیدن الگو وقتی وجود ندارد، اشاره مقاالت بازار مالی به جانبداری برون

ی وقت»های من، بهتر این موضوع را بیان کرده باشد: اولین رئیس، یکی از 22ویک شاید کنند.می

 «سازید.کنید، از من و خودتان احمق میفکر می

یری گکنند، چطور در برابر میل به نتیجهت انسانی علیه ما کار میبا توجه به این که تمایال

 نادرست یا راه حل ناکارآمد، مقاومت کنیم؟

                                                      
22 Vic 
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فرادی ابتدا با ا تر از همه، از دفتر کار بیرون بروید و از سایت مورد نظر بازدید کنید.در ابتدا و مهم

اند؟ فکر چیزی مشاهده کرده سروکار دارند. چه هرروزه مستقیماً با مشکلمالقات کنید که 

 کنند چه چیزی در جریان است؟ اگر ممکن است با چشمان خودتان شاهدش باشید.می

نامند. این مشابه بازدید بازرس از صحنه جرم یا می« مکان واقعی»یا  gembaها این کار را ژاپنی

 های میسوری است.بازدید من از سرچشمه

اند، اغلب کالج و نیز پرسنل فروشگاه که بتازگی ترفیع گرفته النالتحصیفارغید بدانید که تازهبا

اه خود جایگکنند اند. مطمئن شوید به روشنی درک میکنند دفتر کار خود را کسب کردهفکر می

دهند، افرادی اند که کار واقعی سازمان را انجام میرا با حمایت افرادی به دست آورده

 .کنندها را پرداخت میصورتحساب

آن تمایل را با دفاتر لوکسی که دور از محل وقوع کار است، تشدید نکنید. دفاتر تاج محل تنها 

 رسانند.به پیمانکار ساختمان سود می

دلیل  هرجا ممکن است، حل مشکل رسمی را پذیراست تا فرایند ،مطمئن شوید سازمان شما

ها شناسایی و تایید شود. داده از لحاظ روانشناسی باای مشکل با تعریف مشخص )دالیل( ریشه

ای هستند که اثبات تحلیلی را های تاییدشدهسیگما از روش DMAIC( و شش 8Dهشت اصل )

 کنند.به جای نظرات صرف، تشویق می

الت ها، تشویق شود. مشکسازی آندر نهایت، فرهنگی ایجاد کنید که بیان مشکالت به جای پنهان

 شوند.سیالب و طوفان تبدیل می کوچکی که نادیده گرفته شوند به
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 های کارکردچالش

 حل مشکل رسمی را انتخاب کرده و حتی روی مشکالت روتین تمرین کنید  فرایند

(8D, A3, DMAIC.تا فرایند به عادت تبدیل شود ) 

 اول باید »برند. هر یک از ابزارهای ذکر شده از مرحله تعریف مشکل دقیق بهره می

 را به بخشی از تعریف« ها حرف بزنیمند ببینیم یا حداقل با آنافرادی که مشکل را دار

 مشکل خود تبدیل کنید.
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 5فصل 

 انتخاب افراد درست برای سفر: ساخت تیمی قوی -می

 ایم که شامل موارد زیر است:مدیر متمرکز بوده-تا به اینجا کامالً بر نقش رهبر

 مرتبط با رهبری تالشهای ها و انگیزه مقاومت در برابر چالشنیاز به ارزیابی صادقانه آن 

 تغییر.

 ها در تغذیه فرهنگ مناسب پیش از معرفی ابزارها )یا حداقل در فرد آننقش منحصربه

 رابطه با آن(.

 .چهار رفتار بنیادی رهبر که تاثیر مثبتی بر پیشرفت در جهت فرهنگ مورد نظر دارد 

 رفتار  عادت کلیدی رهبران برای پذیرش آنچه چارچوب منظمی برای تمرین چهار

 کند.بنیادی فراهم می

 بازیکنان متعهد بااستعداد هستند. وهای عالی های عالی نیازمند مربیاما تیم

در حالی که مصالحه مهارت ضروری رهبران موفق است، وقتی برای استخدام کارمندان جدید یا 

ا ت خالی یتواند خطرناک باشد. نیاز به پر کردن یک سِمَها به کار رود، میگزینش سرپرست

محدودیت بازار نیروی کار هرگز آنقدر زیاد نیست که نادیده گرفتن عدم همترازی بین کاندیدا و 

 شده سازمان را توجیه کند.های بیانارزش

تند و فرستصمیمات استخدام و ترفیع تقریباً همه افراد دیگر را از نظر پیامی که به سازمان می

 کند.وچک میها، کنیز میزان و طول مدت اثر آن
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منظور ما از..... این است »های برای به دست گرفتن بلندگو و اعالم این هستند که ها فرصتآن

 های سازمان خود پر کنید!(که... )جای خالی را با ارزش

جایی بیشتر از زمان گزینش افرادی که دیگران را سرپرستی کنند، اهمیت اساسی این مسئله هیچ

ز ماه مارس را به خاطر بیاورید که معیار رهبر برای بکارگیری، ترفیع و ندارد. پیشنهاد شین ا

اصلی چگونگی تاثیر رهبران بر فرهنگ است. انتصاب سرپرست نامناسب  دهی، مکانیسم نهفتهنظم

 تواند وزنی به اندازه استخدام چندین کارمند غیراستاندارد را داشته باشد.برای چند کارمند می

ام و ترفیع فرد اشتباه نیازمند توجه و اندیشه شخصی قابل توجه است، این در حالی که استخد

ها نکند پیش از تصحیح اشتباه، آکند اما تضمین میهمه را غیرفعال می پذیر نیست. کار برگشت

بیشتر از آنچه قابل توجیه باشد در جایگاه خود باقی بماند. نتیجه تقریباً یک منفی خالص برای 

 شود.اگر جای خالی پر نشود، شرایط بدتر می سازمان است و

باید فرایندهای بکارگیری، استخدام و ترفیع شما به اندازه فرایندهایی که برای تهیه محصوالت و 

 رود، قدرتمند باشند.خدمات مشتریان شما به کار می

 ترین تصمیماساسی -81هفته 

ند. باید استخدام کنیم، اثرگذار هستگیری کسی که تصمیمات مدیریتی معدودی به اندازه تصمیم

شود. از طرف دیگر، استخدام استخدام فرد درست منجر به تضمین روزانه انتخاب عاقالنه می

کند و در نهایت باعث پایانی ها را کم میتیمیاندازه است، روحیه همضعیف نیازمند توجه بی

 شود.ناخوشایند می
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شود که اکثر کاندیداها بهترین رفتار مطلق خود را چالش استخدام با این حقیقت پیچیده می

شوند. علیرغم این، های واقعی پشت نمای مصاحبه به خوبی پنهان میدهند؛ هویتنشان می

شده زمانی وجود دارد که احتمال تصمیم درست را تا حد زیادی بهبود های تستتکنیک

 بخشد.می

تانسیل شود. تیم پاحتمال تصمیم باکیفیت می اول از همه، بکارگیری رویکرد تیمی باعث افزایش

ر در کند؛ این اثکننده بوده را خنثی میای مصاحبهتصمیمی که بیش از حد تحت تاثیر اثر هاله

کننده شود. برای مثال، ارزیابی مصاحبهواقع جانبداری مثبت است که از صفتی مشترک ناشی می

 خواندند، به انجمن خیریهمدرسه یکسانی درس میکند چرا که در جانبداری مثبت از کاندیدا می

بودند و مانند این. اگر سازمان شما بسیار کوچک  27بان ایگلیکسانی تعلق داشتند، هر دو دیده

توانید همکاران را وارد تصمیم استخدام کنید، تیم مصاحبه کوچکی از است یا به هر دلیلی نمی

 کنند.سازمان شما را درک میهمکاران خارجی قابل اعتماد تشکیل دهید که 

کننده تیم را چند روز پیش از مصاحبه دور هم جمع کنید تا برنامه بازی را تهیه کنید. هر مصاحبه

ده قوه کننباید چندین زمینه تمرکز داشته باشد و تشویق شود سواالت با پاسخ آزاد و تحریک

 ها به صورت عمیق ارزشیابی کنند.ینهدهد کاندیدا را در آن زمها اجازه میتفکر بپرسد که به آن

های اصلی سازمان شما ها باید انعکاس مستقیم ارزشهای تمرکز چیست؟ آنمنبع این زمینه

باشند. استخدام کارمندان جدید و ارزشیابی کارمندان فعلی دو فعالیت اساسی برای احیای 

یندهای استخدام و های اساسی معیارهای کلیدی فراهای اساسی هستند. اگر ارزشارزش

                                                      
27 Egale 
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ه شدها چیزی بیشتر از مفاهیم مبهم قابن امکان وجود دارد که آنارزشیابی شما نیستند، ای

 روی دیوار نباشند.

 شود:های مصاحبه ارائه میدر ادامه برخی تکنیک

 خواهم با سوالی در زمینه سه چیزی که کاندیدا بیشتر از همه برایشان ارزش قائل می

دهد چقدر صادق و دارای تفکر ها معموالً نشان میوع کنم. پاسخ آناست، کارم را شر

وال ها اعتماد کنم. این ستوانم به آنباز هستند و بنابراین در باقیمانده مصاحبه چقدر می

 تنظیمی من است.

 های مدیریت زمان برای کار اهمیت بسزایی داشته باشند، با ارائه فهرستی وقتی مهارت

 60ام. اگر دیدا و درخواست هدایت گفتگو، موفقیت زیادی کسب کردهاز سواالت به کان

را در حال پاسخ دادن به اولین سوال باشد، شده دقیقه مصاحبه زمانبندی 20دقیقه از 

 پس فرد درستی نیست.

 های سازمان شما تمیزی و مرتب بودن است، به اگر توجه به جزئیات مهم است یا ارزش

ا را در ماشین کاندیدا چک کند )با فرض این که با ماشین هکسی بگویید این ویژگی

 آمده باشد(.

  زمانبندی نهار با همکاران بالقوه کاندیدا تاثیر خوبی دارد. اتمسفر غیررسمی اغلب باعث

 تر به سواالت پاسخ دهد.شود کاندیدا گارد خود را پایین آورده و صادقانهمی
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 ای قرض بگیرید و سوال مهمی را به حقهدر مجموعه تلویزیونی  21از بازرس کلومبو

خ شود پاسصورتی بپرسید که گویی تفکر بعد از انجام کار است. این کار باعث می

 شده کمتری دریافت کنید.تمرین

دهی با تیم مصاحبه باید در همان روز مصاحبه برگزار شود تا در ذهن همه هنوز جلسه گزارش

و از هر عضو تیم درخواست نکنید با پیشنهاد خود درباره  تازه باشد. از تفکر گروهی پرهیز کنید

نندگان کها این است که همه مصاحبههای جالب ارزیابی سریع پاسخکاندیدا به جلسه بیایند. روش

باال، قیچی( و بعد رای خود را با انگشت روبه-کاغذ-همزمان دست خود را رو کنند )مثل سنگ

 پایین یا به پهلو، نشان دهند.

طرف باید از طریق بحث، خردمندانه بررسی شود. وقتی کوچک شمردن هر رای منفی یا بیهر 

اید شپذیر است که تیم به توافق رسیده باشد. چرا که نگرانی اساسی پیش از ارائه پیشنهاد امکان

اند. مدیران متعددی بعداً تاسف جایی باشد که شما بهترین کاندیدا را دیده محیط مصاحبه

 د که ضعف کنونی کارمند طی مصاحبه مل یک پرچم زرد بود اما با منطق کنار زده شد.انخورده

  

                                                      
21 Columbo 
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 های کاربردچالش

  استفاده از رویکرد تیمی را به صورت جدی برای مصاحبه در نظر بگیرید. به عالوه این

شود، مشارکت در فرایند استخدام باعث افزایش مالکیت که تصمیمات بهتری گرفته می

 آمیز است.د تا تضمین کنند استخدام جدید موفقیتشوتیم می

 است، اصرار کنید که این موارد در  های اساسی را شناسایی کردهاگر سازمان شما ارزش

 طول فرایند مصاحبه معیارهای مهمی هستند.

 این را توئیت کنید! -83هفته 

 که زیرمجموعه قابل نگرانمبه نظر برسم،  آدم ناخوشایندیمن با وجود این خطر که ممکن است 

 -هاتوانایی تعامل مستقیم با سایر انسان -توجهی از افراد ورودی به نیروی کار، فاقد مهارت کلیدی

 نکات داده من به این صورت است: .باشند

منتشر شد، دانشجویان دختر دانشگاه  ژورنال اعتیادهای رفتاریکه در  6082براساس مطالعه 

کردند. ده ساعت! همین مطالعه گزارش کرد های خود میرف تلفنده ساعت در روز را ص 23بیلور

کردند. این بیشتر از زمانی است می دانشجویان پسر بیلور، روزانه هشت ساعت را در تلفن صرف

 .کردمدر کالج صرف خوابیدن میکه من 

 یکای اخیراً گزارش کرد که در حال مصاحبه به منظور یافتن جایگزینی برای کنندهمراجعه

ها ای بود که در آن ارتباط مستقیم بانزاکت با مشتریان شرط اساسی کار بود. آنموقعیت حرفه

                                                      
23 Baylor University 
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دقیقه  20ها را فیلتر کرده و چندین کاندیدا را با مصاحبه رودررو دعوت کردند که هریک رزومه

ودند ر نبیک از کاندیداها در صحبت کردن به اندازه کافی راحت و ماهدر نظر گرفته شده بود. هیچ

 ترین مورد هفت دقیقه طول کشید!دقیقه را مورد استفاده قرار دهند. کوتاه 20تا کل 

های ناخوانده خود را همکاران دو شرکت تولیدی بسیار مورد احترام در کنفرانس صنعت، داستان

میلی ای خود با ناتوانی یا بیبا من به اشتراک گذاشتند که در طول یک ساعت، از کارمندان حرفه

های محصول در بین دیوارهای ت کردند. بویژه طراحیهای دیگر شکایت به همکاری با بخشنسب

های خود بود و مشکالت اساسی در تولید ایجاد کرده بود. باید یادآوری کنم این موارد در شرکت

 شناسد.هایی بود که هرکسی مینوپا روی نداده بود بلکه در شرکت

سال قبل حل شد. فقط این که باید  60ممکن است؟ این مشکل  یک لحظه صبر کنید، چطور

متخصص تولید در تیم طراحی قرار بگیرد. اهمیت تعامل با کارخانه را به مهندسین طراحی 

ریک، باید دست یک سری از مهندسینم را »آموزش بدهید. در آن لحظه، حرفم را قطع کردند 

خورم تنها قسم می 'ی به اسم کارخانه بازدید کنیم!قرار است از یک جای'ها بگویم بگیرم و به آن

 «تعاملی که با بقیه دارند، همان تماس انگشتانشان روی تلفن است.

 شوند، پوشش اینحاال که کارمندان بالقوه متعددی با اعتیاد به تلفن همراه وارد نیروی کار می

ن ه یا خون برای این یکی تعییکند. برخالف سایر اعتیادها، تست ساده اورمسئله اهمیت پیدا می

 تر باشیم.نشده است. باید کمی خالق

ها بخواهید کاندیدا را حین پذیرشگر را به عنوان بخشی از تیم مصاحبه در نظر بگیرید. از آن

 انتظار تماس ورود، زیر نظر داشته باشند. آیا کنجکاو هستند؟ کاندیداهایی که البی را جستجو
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 گیرند. افرادی که با پذیرشگر یا سایرکنند، امتیاز میکت را دنبال میهای شرکنند و نوشتهمی

و  گیرند! به زمان بین ورود مشتریکنند، امتیاز دوبرابر میبازدیدکنندگان گفتگویی را آغاز می

حین توجه به پذیرشگر در گوشی است را حذف هرکسی که  دردست گرفتن تلفنش توجه کنید.

 کنید.

 ها کامالً نامرئی است )ازحضور تلفن توجه کنید. کاندیداهایی که تلفن آندر طول مصاحبه به 

کنند. برای هر لرزش تلفن در طول مصاحبه امتیاز کسر لحاظ صمعی و بصری(، امتیاز دریافت می

 کنید ، برای هر صدای زنگ دو برابر امتیاز کسر کنید.

ف پیشنهاد سنتی مصاحبه است اما از روی عمد سواالت با پاسخ بسته بپرسید. این کار برخال

سعی ما این است که بفهمیم کاندیدا در گفتگو راحت و ماهر است یا خیر. بنابراین اگر کاندیدا 

، عدد 80-8کند در مقیاس خود را توضیح داده یا بگوید چرا فکر می« خیر»یا « بله»داوطلبانه 

توانید کند، باز هم میداوطلبانه تفسیر نمیهفت را برای خود انتخاب کرده، به او امتیاز بدهید. اگر 

..که توانند توضیح دهند، امتیاز کسر کنید.هاست را بپرسید. اگر نمیاستداللی که در پسِ پاسخ آن

 ای خواهید رفت.دقیقهدر آن صورت، به سم مصاحبه هفت

های های بصری انجام دهید )مثالً نمونه محصوالت، عکسمصاحبه را در اتاقی با محرک

های بورد با اطالعات غیرمحرمانه(. از روی عمد وقفهشده شرکت، شاید حتی وایتگردآوری

ثانیه تا سه دقیقه.  90ها در نظر بگیرید....هر میزانی از کنندهشده کوتاهی را بین مصاحبهکنترل

ها ود آنشده و این که کاندیدا حین ورریزیطول انتظار طرحکنندگان همراه بخواهید از مصاحبه

کند یا با تلفن خود درگیر است را یادداشت کند. از کاندیداهایی که بعد از اتاق را بررسی می
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کنند روند امتیاز کسر کنید؛ به کسانی که اتاق را بررسی میانتظار کوتاه به سراغ تلفن خود می

 امتیاز دهید.

 اند. برایوی زندگی ما گذاشتههای هوشمند و رسانه دیجیتال تنها در یک دهه، اثر قوی رتلفن

ا هها در سراسر دوره رشد آنشوند، این تکنولوژیافرادی که در حال حاضر به نیروی کار وارد می

ه توانند بوجود داشته است. مطمئن شوید فرایند انتخاب شما کارمندان را هدف بگیرد که می

برقراری ارتباط به روش قدیمی و از صورت مناسب از این ابزارهای جدید استفاده کنند و توانایی 

 طریق گفتگو را دارند.

 های کاربردچالش

 .با جدیت شروع به غربالگری معتادین تلفن همراه از طریق پیشنهادات باال کنید 

 دهند؟ اگر بلی، آیا هر یک از کارمندان فعلی، عالئم اعتیاد به تلفن همراه را نشان می

 فرصت آموزش پیش روی شماست.

 ن همراه معتاد هستید؟ اگر بلی، با همکار مورد اعتماد )و بدون اعتیاد( کار کنید به تلف

تا فهرستی از کاربردهای مفید و مضر این ابزار تهیه کنید. برنامه بهبود تهیه کنید تا 

 کاربردهای مضر را حذف کنید.
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 هاانتخاب سرپرست -21هفته 

پیش روی هر سازمانی است. کیفیت سازمان  هایترین چالشاستخدام افراد درست در بین بزرگ

راز با ها همتهای آنهای توانایی که ارزشتواند از کیفیت افرادش پیشی بگیرد. یافتن گروهنمی

 های سازمان باشد، اهمیت اساسی دارد.ارزش

تر از موفقیت در انتخاب کارمندان درست اگرچه حداقل یک فعالیت وجود دارد که حتی حیاتی

 های درست است.ن انتخاب سرپرستاست و آ

شان داد که عدم رضایت شغلی صرفاً به دلیل عدم  8310تحقیق فردریک هرزبرگ در طول دهه 

رضایت از شغل نیست. این مشابه رابطه شخصی است که در آن تنفر بخاطر نبود عشق نیست، 

 عاطفگی است.بلکه به خاطر بی

کنند بسیار با آنچه منجر به عدم شغلی کمک میهرزبرگ متوجه شد عوامل شغلی که به رضایت 

شود، تفاوت دارند. برای مثال، شرایط فیزیکی کار )دفتر کاال یا کارخانه زیبا و رضایت شغلی می

شده محیطی( تاثیر زیادی بر رضایت شغلی ندارد. اگرچه شرایط ضعیف محیط کاری مثل کنترل

لی در حا شود. به همین صورت،نارضایتی میکثیف بودن، سروصدا یا محل کار نامناسب، باعث 

بود این کند، نکه مسئولیت شخصی و به رسمیت شناختن فرد، کمک زیادی به رضایت شغلی می

 موارد محرک اصلی نارضایتی کارگر است.

مین و سومین عوامل مطالعه هرزبرگ نشان داد سرپرست بد و رابطه ضعیف با سرپرست جزو دو

 ها/اجرای ضعیف شرکت رتبه باالتری داشت.رضایتی بودند. تنها سیاستدایت ناتاثیرگذار بر ه
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کوشی که در استخدام افراد درست صرف تواند همه سختبنابراین انتخاب سرپرست اشتباه می

گیرند که رضایت ایجاد ها به احتمال کمتری در معرض عواملی قرار میفایده کند. آنشده را بی

ی که کند...تا جایرود عواملی را تجربه کنند که نارضایتی را ایجاد میکند و بیشتر احتمال میمی

ممکن است آنقدر نامید شوند که شرکت را ترک کنند و باید دوباره فرایند استخدام و رشد را 

 آغاز کنید.

های مردمی است. یعنی باید های فرایندی قوی و مهارتآل سرپرستی دارای مهارتکاندیدای ایده

کار با دیگران )ضریب هوش هیجانی  چگونگی( و نیز IQدانند )ضریب هوشی یا می هآنچبخاطر 

دانند نقش اصلی سرپرست های بزرگ می( شناخته شوند. به همین دلیل است که سازمانEQیا 

ند. ها را بهبود بخشوکار آنپرورش افرادی است که بتوانند مشکالت را حل کرده و بخشی از کسب

ای برداری از قدرت مغزی جمعی همه کارمندان به جای زیرمجموعهبه بهرهاین مسئله منجر 

 اند.کوچکی است که به عنوان بخش مدیریت مشخص شده

دهند ها باید در کاری که انجام میبنابراین کاندیداهای سرپرستی باید معلمین قابلی باشند. آن

کننده مشکلی عمومی، بیشتر تجلی حل ها به عنوانمهارت داشته باشند اما باید این مهارت در آن

س در نفیابد. سرپرستان بزرگ نیز مثل همه معلمین بزرگ، دارای صفات ظاهراً متناقض اعتمادبه

طبعی هستند تا نشان دهند همیشه چیزهای بیشتری برای یادگیری، موضوعات اصلی و نیز شوخ

د. در نهایت، معلمین قوی دارای دهند، وجود دارها آموزش میاغلب از همان افرادی که به آن

ها و با سرعتی یاد بگیرند درک و صبر هستند تا به دیگران اجازه دهند به صورت معنادار با روش

 ها بهتر است.که برای آن
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دیداهای قوی سرپرستی باید شجاع باشند وقتی عدالت با گروه نیاز به آموزش کارمند خودسر کان

ت های شرکها پشت سیاستهای بین فردی را بپذیرد. آناراحتیکند، آماده باشد نرا ضروری می

 کنند عدالت به معنای برابری نیست.شوند و درک میپنهان نمی

کند تا حد گیرد، زمان شخصی که صرف میوقتی فرد مسئولیت گروهی از افراد را به عهده می

اند انتخاب افرادی که نشان داده شود.ها زیاد مییابد، همانطور که تعداد فعالیتزیادی افزایش می

 شده هستند و ارباب زمان خود هستند اهمیت اساسی دارد.ذاتاً سازماندهی

در نهایت، فرد درست دارای درک روشنی از کار سازمان است و از تطابق مسئولیت خود با تصویر 

ک، کل سازمان دانند تیم شماره یها اهمیت کار تیمی را درک کرده و میبزرگ رضایت دارد. آن

 ها، است.و نه زمینه خاص مسئولیت آن

 شانس باشید که در حالدستیابی به این شرایط دشوار است. احتمالش کم است که آنقدر خوش

گرا هستند که ارزش« الزامی»حاضر فرد مطابق با این نیازها را پیدا کنید. اگر نیستید، بین شروط 

های حل )مثالً تجربه موضوع اصلی، مهارت« مطلوب»)مثالً تمرکز بر دیگر، شجاعت( و شروط 

 را به خطر نیندازید.« هاالزامی»مشکل( تمایز قائل شوید. 

اگر همه موارد دیگر یکسان است، با هر روشی، از داخل شرکت کسی را به این مقام ترفیع دهید 

 ها ارزشکه به آن فرستدو تجربه را یک دارایی بدانید. این کار پیام قوی به همه کارمندان می

 دهید.می

هرگز کارمند کنونی که خیلی بین همکارانش مورد احترام نیست را انتخاب نکنید، مهم نیست 

چقدر تجربه دارد. این مثل فرستادن یک پیام قوی است اما نه پیامی که هدف شماست. بهتر 
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کرشده در باال است. های مردمی ذاست فردی را از خارج سازمان استخدام کنید که دارای مهارت

 های مورد نیاز، بر بدبینی اولیه غلبه خواهد کرد.فرد درست سریعاً با نشان داده ویژگی

 های کاربردچالش

 کنید، هریک را از نظر اگر سرپرستان را مدیریت میEQ توانایی تدریس، تمایل به ،

 آموزش کارمندان، مدیریت زمان شخصی و کار تیمی ارزشیابی کنید.

 ا در هر یک از معیارهای باال ارزشیابی کنید. با شناسایی ضعف، مربی انتخاب خود ر

 کنید که در آن زمینه قوی باشد و درخواست کمک کنید.

 تشکیل هیات -28هفته 

کنم تا مفاهیم کاری های ورزشی استفاده میمن به عنوان طرفدار پروپاقرص ورزش، از قیاس

وانا های ترزش برای بحث درباره اهمیت پرورش پشتیبانمتنوع را به تصویر بکشم. از موضوع و

 کنیم.استفاده می -رهبران آن -ها در سازمانترین جایگاهبرای مهم

 ای ترک کنم که هیچ چیز مشخصکردم یک شرکت بزرگ و باثبات را بخاطر مشاورهفکر میوقتی 

ام دهد را انجام دادم؛ کمی و معلومی ندارد، آنچه هرکسی باید پیش از پیگیری مخاطره جدید انج

کننده بالقوه صحبت کردم تا مشخص کنم درباره آینده تحقیق بازار انجام دادم. با چندین مراجعه

 زده بودند. دو چیز را از گفتگوهایم به یاد دارم:من به عنوان مشاور هیجان

ی برای همه ارسد برای توجیه مخاطره من عالقه کافی داشتند. )نکتهدر ابتدا، به نظر می

ه کار با گویند دربارگیرند: همه کسانی که به شما میکارآفرینانی که مسیر مشابه را در پیش می
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که  بویژه وقتی بدترین رکودی -شوندشما عالقمند هستند، در نهایت به مشتری شما تبدیل نمی

 ایم، رخ دهد.(ها شاهد بودهطی دهه

شد. تعداد در طول بحث کاوشی من وارد می اینشدهبینیدر درجه دوم، اغلب فرد پیش

شدند که راهبرد ای از رهبران، بویژه کارآفرینان نسل اول، با این حقیقت آزرده میهشداردهنده

 اینطور نیست که»وکار خود نداشتند. همانطور که یک مالک بیان کرد، خروج شخصی از کسب

 «دهد.جازه را به شما نمیکس این ابه سادگی استعفای خود را تحویل بدهید؛ هیچ

کردم، چندین بار به این نکته اخیر فکر کردم و متوجه ها تعامل میوقتی از آن به بعد با سازمان

 کرد.های مشترک شدم که به راز جانشین مفقود کمک میبرخی رشته

ر اوکارها با اندازه کوچک و بودجه کم شروع به کدر ابتدا، تعجبی نیست که تقریباً همه کسب

ق معموالً به دلیل اخال -شوندکند، کارمندان اولیه انتخاب میوکار رشد میکنند. وقتی کسبمی

ها روی آورند تا این که به دلیل تجربه صرفگی به آنبهکاری، مورد اعتماد بودن و مقرون

 شان باشد.شخصی

د. یابنت مدیر ارتقا میبا گذر زمان و ادامه رشد، کارمندان اولیه ارزشمند به سرپرست و در نهای

شود تا گذاری کمی برای آموزش این رهبران جدید در نظر گرفته میاما اغلب  اوقات، سرمایه

گذاری اصالً انجام خود ماهر شود؛ یا گاهی این سرمایه یافتههای توسعهآگاه شده و در نقش

د رشد هنوز تقلیدرحال شود. برای این که موضوع را بدتر کنم، باید بگویم فرهنگ سازماننمی

 گیرد.کار اولیه است که در آن هنوز موسس اکثر تصمیمات را میدقیقی از سازمان تازه
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شود که سازمان کند، منجر به موقعیتی میاین مسئله که چندین سال توجهی دریافت نمی

سناک رگذارد. موسس با این حقیقت تها و حتی پتانسیل کارمندان مدیریت را کنار میقابلیت

مدیریت ارزان هستند. بنابراین میل  ها هنوز ستون حامی اصلی در ساختارشود که آنروبرو می

 وکار خواهند داشت.به خروج از کسب

افتد. تالش آگاهانه و متمرکز طی شبه اتفاق نمیهای توانا یکروشن است که پرورش پشتیبان

 ر است:های کلیدی شامل موارد زیطلبد. مولفهچندین سال می

  ،به صورت منظم برنامه جانشینی را بررسی کرده و بازبینی کنید تا تغییرات در پرسنل

 شده و نیازهای کاری منعکس شود.های مشاهدهقابلیت

 ها گذاری کنید؛ بحثبر آموزش هر مدیر حین انتصاب وی برای وظایف جدید، سرمایه

های مورد ای برای پرورش مهارتهای جدید باید شامل برنامهها و مسئولیتدرباره نقش

 نیاز جدید نیز باشد.

  بلوغ مناسب فرهنگ مطابق با فرهنگ سازمان خود را همیشه به چالش بکشید؛ آیا

های درستی را دارند و مسئولیترهبران جدید گامی در جهتی تصمیمات مناسب برمی

 گیرند )اجازه این کار را دارند(؟به عهده می

 دیران صادق باشید؛ نگه داشتن فرد در موقعیتی که تواناییش را در زمینه ارزشیابی م

 کند.کس، از جمله خود فرد، کمکی نمیندارد به هیچ

ریز بندی یا بازنشستگی بازیکنان کلیدی برنامهدرست همانطور که یک مربی موفق برای درجه

د. ک هیات سود ببرنها برای پرورش یوکار نیز باید همیشه از فرصتکند، رهبران موفق کسبمی
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کند سازمان وابستگی اضافی به یک رهبر ندارد و مولفه کلیدی در ایجاد انجام این کار تضمین می

 ارز با یک سلسله ورزشی است.وکاری همکسب

 های کاربردچالش

 ریزی جانشینی رسمی برای حوزه مسئولیت خود تهیه کنید.فرایند برنامه 

 کند، از جمله رهبران بالقوه آینده بر ا مدیریت میتضمین کنید هر فرد که دیگران ر

 های با تجربههای رشد شخصی برای توجه به زمینهمبنای هر برنامه جانشینی، برنامه

 ها را براساس هر برنامه نظارت کنید.های آنها را دارند. فعالیتکم یا ضعف

 ها سب با آنهمیشه رهبران ضعیف را شناسایی کرده، آموزش دهید و به صورت منا

کنند، برخورد کنید. از آنجایی که تاثیرگذاران اصلی بر کسانی هستند که سرپرستی می

 تر از آن است که بتوان نادیده گرفت.ها بزرگاثر آن
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 6فصل 

 خلق افرادی برای سفر:  پرورش کارمندان -ژوئن

رهبران معدودی از آغاز، فرصت گزینش دستی کل تیم خود را دارند. بلکه اکثر ما تیمی را به 

وبیگاهی برای تغییر داریم تا از طریق گزینش اعضای جدید با های گاهبریم و تنها فرصتارث می

 بپردازیم.، به بهبود آن 0استفاده از اصول فصل 

خواه به ارث رشیده باشد یا شخصاً  -بنابراین پرورش اعضای تیم شما اهمیت حیاتی دارد. هر عضو

 هایاستحقاق توجه و بازخورد شما و شانس عادالنه پرورش و نمایش مهارت -گزینش شده باشد

 خود را دارد.

ند ها چه کسانی هستآن بکارگیری دوباره افراد با عملکرد برتر، نقطه شروع خوبی است. بفهمید

اید با ب شوند. این به معنای بکارگیری افراد مطلوب نیست!و مطمئن شوید نادیده گرفته نمی

ها مثل گشت زنی، به رسمیت شناختن و آموزش، هدفمند عمل کنید. در حالی که بهترین روش

تری عتاً سود بیشکنندگان برتر طبیکنید، عملدسترسی همه کارمندان به این موارد را مهیا می

ها را از دست شود. آن فرصتهای بیشتری برای شناخته شدن فراهم میبرند و فرصتها میاز آن

 ندهید!

کنندگان سطح پایین استحقاق شانس بهبود را دارند، مخصوصاً اگر سرپرست قبلی در توجه عمل

د یابند. نبود پاسخگویی ها باید بهبوها صادق و مستقیم عمل نکرده باشد. اما آنبه معایب آن

 ریزد.شود که در نتیجه سفر ما را به هم میعاطفگی میباعث ایجاد محیط مبتنی بر حقوق و بی
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 های برتر شمابکارگیری دوباره مجری -22هفته 

ها متوجه شد. اغلب ایم که پس از ازدواج، رابطه جنسی آنهایی را شنیدههای زوجهمه ما داستان

شود که در نهایت به رابطه به عنوان اولین مرحله افت تدریجی شناسایی میاین مورد بعداً 

 دهد.شود. متاسفانه همین مسئله در رابطه استخدام نیز روی میخورده منجر میشکست

راوان ها فکنندگان متوسط و برتر، بویژه در اقتصاد قوی که تعداد شغلبکارگیری دوباره عمل

کنندگان برتر همیشه یک تماس های استخدام برای عملگزیناست، اهمیت اساسی دارد. جای

 ها فاصله دارد.تلفنی، کلیک ماوس، گفتگو یا یک آگهی روزنامه با آن

هایی بنابراین فرد چطور بکارگیری دوباره را انجام دهد؟ استفاده از قیاس ازدواج موفق باز هم سرنخ

هایی از رابطه خود که باعث شده جنبه هایی که همیشه  عاشق هم هستند،کند. زوجحاصل می

 ارند.دافروزند. در واقع هرگز از قرار گذاشتن با یکدیگر دست برنمیعاشق شوند را دوباره برمی

انبه وجدبه همین صورت، بکارگیری بهترین کارمندان شما شامل حفظ آن سطح از هیجان و تعهد 

 جود دارد.ها و در طولش، واست که پیش از استخدام ابتدایی آن

چیز، مخصوصاً ها درباره همهکنند، ساعتهایی که عشقبازی میتر از همه، زوجدر ابتدا و مهم

کنند. به همین صورت، گفتگو شالوده رابطه قوی با کارمندان است. رویاهای خود، صحبت می

 سمتشگذاری آزادانه چگونگی عملکرد سازمان و جایی که به اشتراکها بهرک اهداف شخصی آن

های همزیستی که رود، اهمیت حیاتی دارد. بر ارتباط کار کارمند با ماموریت سازمان و فرصتمی

را  کند که ادامه رابطه بیشترین سودنفسی ایجاد میپیش روست، تاکید کنید. این کار اعتمادبه

 برای هر دو طرف دارد.
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گذاری ایهم. به همین صورت، سرکنندگذاری میهای موفق زمان خود را برای رابطه سرمایهزوج

ها و ارائه بازخورد صادقانه، دسترسی به آموزش شایسته و به زمان برای کارمندان با شناختن آن

مند ها ارزشگوید آنفرستد که میها میچالش کشیدن وظایف شغلی جدید، پیام واضحی برای آن

 هستند.

 کنند.های خود تقویت میریق تحسینگذارند، یکدیگر را از طهایی که با هم قرار میزوج

دهند چرا که همیشه بهترین راه را پیدا کنندگان برتر بیشتر از همکاران خود کار انجام میعمل

جبران  ها بر همان اساسکنند. مطمئن شوید خدمات آنبا هوش بیشتری کار می -کنندمی

های بندیکند، اجازه ندهید دستهشود. اگر کارمندی به صورت منظم فراتر از انتظارات کار میمی

 های پرداخت شما را محدود کنید. خالق باشید!شغلی بدون انعطاف و مقیاس

رابطه عاطفی شامل رفتن به جاهای عالی است. مطمئن شوید فرهنگ مثبت با عملکرد باال را 

ی از بکنندگان با عملکردهای پایین، میزان نامتناسکنید. اطمینان حاصل کنید عملحفظ می

کنندگان برتر را مصرف نکنند. انتظارات را روشن کنید، منابع مورد نیاز زمان شما یا زمان عمل

 کنندگان سطح پایین بهبودها را پاسخگو نگه دارید. عملها را فراهم کنید اما آنبرای موفقیت آن

ته ها برود، کنار گذاشدهند یا وقتی انتظار پاسخگویی از آنکنند، به همان صورت ادامه میپیدا می

یده کنندگان برتر پایین کششود که عملشوند. از طرف دیگر، عدم پاسخگویی منجر به این میمی

وند. شکنندگان سطح پایین خسته میشوند یا شرکت را ترک کنند چرا که از جبران کار عمل

 این هشدار شماست.
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انتخاب کرد چرا که خشنودی وی نسبت  اخیراً داستان زنی را شنیدم که بازنشستگی زودهنگام را

کرد برای او ارزشی قائل باشند. او در طول جشن به کار از بین رفته بود. در واقع حس نمی

کرد ها بود که حس میبازنشستگی خود از دیدن گریه رئیسش شوکه شد. اولین بار در طول سال

 تحسین شده است. مثل این سرپرست نباشید.

 های کاربردچالش

 افزار زمانبندی خود برای تهیه زمینه به رسمیت شناختن، هدفمند عمل کنید. از نرم در

های( درستی که قدردانی را تضمین ها )و تالشیادآورهای مکرر استفاده کنید تا موفقیت

های خالق و معنادار تایید کارمندان، کند، شناسایی کنید. برای یافتن روشمی

 جستجوی آنالین کنید.

 شود، با ای دارید که خدماتش به صورت عادالنه جبران نمیکننده ستارهاگر عملHR 

 های بالقوه را مورد بحث قرار دهید.مالقات کنید تا راه حل

 کشد، همین حاال مسئله را کننده سطح پایینی دارید که دیگران را پایین میاگر عمل

 مورد توجه قرار دهید. برای راهنمایی به مطالعه بپردازید.
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 سنگ بنای روابط کارمندی سالم -29هفته 

یکی از دروس متعدد پسران پیشاهنگ که تا بزرگسالی همراه من مانده است، چالش ترک کردن 

بود. در پایان هر دوره کمپ، سپاه ما تقریباً « بهتر است خودت پیدایش کنی»هر کمپ با شعار 

رفت و هر تکه زباله را از روی زمین می بست و به آرامی در سراسر کمپ راهشانه صف میبهشانه

 های قبلی.مهم نبود چقدر کوچک بودند یا متعلق به ما بود یا کمپ -داشتبرمی

بهتر است خودت پیدایش کنی، برای کارمندان شما فایده بیشتری دارد. بدون توجه به مفهوم 

ه را وقتی کنترل یک ناحیاند، اند یا به ارث رسیدهاین که به شیوه شخصی و بادقت انتخاب شده

 شود.با بازخورد آغاز میدارید، هر کارمندی استحقاق توجه شما و شانس بهبود را دارد. و بهبود 

دهنده خود دادید، ای به هر یک از کارمندان گزارشخب آخرین باری که بازخورد واقعاً صادقانه

. بلکه به کنمرد است صحبت نمیکی بود؟ درباره تشریفات فرمی ساالنه اجباری که ارزیابی عملک

کنم که کارمند در ارزیابی وضعیت کنونی خود و پتانسیل آینده در سازمان بازخوردی اشاره می

 داند.مفید می

 خب...من نگران این موضوع بودم.

ترین بخش شغل شما نیست. بسیار خب، پس با موارد بدیهی شروع می کنیم. این کار ساده

دست کنید. اما وقتی نقطه کور بهها بین همه دستاریف خود را تا مدتتوانید تعمطمئناً می

 کنید چطور؟کارمند را روشن می
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رد دانند و بازخوتحقیق گالوپ به روشنی همبستگی قوی بین کارمندانی که خود را متعهد می

دهد. این مطالعه نتیجه گرفت سرپرستانی که روی نقاط قدرت تمرکز سرپرستی را نشان می

درصد( را دارند. کارمندانی که پاسخ دادند  28کنند، باالترین نسبت کارمندان متعهد )یم

درصد(.   20خواندند )تری متعهد میها متمرکز بود، خود را با نسبت پایینها بر ضعفسرپرست آن

دعا و اخواندند با این وجود، این عدد بسیار باالتر از دو درصد کارمندانی بود که خود را متعهد می

 د.کنها تمرکز نمیگیرد و بر نقاط قدرت یا ضعف آنشان میها، نادیدهکردند سرپرست آنمی

خبری است )در واقع خیلی بهتر است(، بهترین بازخورد در حالی که حتی اخبار بد بهتر از بی

ث شد، یل بحبه تفص 2باید زمانمند، صادقانه، با حسن نیت و متعادل باشد. همانطور که در فصل 

کند که مطمئن شوید بازخورد براساس نیاز بیان زنی هدفمند شرایطی فراهم میتمرین گشت

 گیرد.تر را میشده و جلوی تبدیل یک مسئله کوچک به مشکل بزرگ

(، ابزار مفید ایجاد 70هاها و تهدید)نقاط قدرت، نقاط ضعف، فرصت SWOTام تحلیل متوجه شده

ریزی راهبردی به کا که اغلب برای ارزشیابی سازمان در طول برنامهراهبرد بازخورد متعادل است 

 رود.می

 د:کشهای ذاتی وجود دارد که کارمند را به سمت سازمان میکنیم. مزیتبا نقاط قدرت شروع می

 کارمند در کدام نوع کار همیشه نتایج منسجمی دارد؟ 

 کدام موقعیت اخیر از لحاظ عملی به خوبی مدیریت شد؟ 
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 برد؟مند از کدام کار به صورت بدیهی لذت میکار 

شد. ها باشده باشد تا این که بر پایه ادراکات و شنیدهاین موارد باید براساس رفتارهای مشاهده

دهم بلکه آن را برای افزایش من معموالً بازخورد دیگران را مستقیماً مورد بررسی قرار نمی

عیین کنم بازخورد توجیهی دارد یا خیر. این کار به برم تا تحساسیت خودم به مسئله به کار می

 دهد مالک بازخورد باشم.من اجازه می

 دهند:از خود بروز می، مثل نقاط قدرت، را نقاط ضعفکارمندان 

 کارمند اغلب با انجام کدام نوع وظایف مشکل دارد؟ 

 کدام موقعیت اخیر امکان مدیریت بهتر داشت؟ 

 برد؟کند یا از آن لذت نمیر اجتناب میکارمند از انجام کدام نوع کا 

نگر بوده و شامل تغییرات بالقوه خوب در دنیا یا سازمان هستند. در حالی ها معموالً برونفرصت

ن ها و تهدیدها شبیه نگاه کردن به بیروکه نقاط قدرت و ضعف مشابه نگاه به آینه هستند، فرصت

 از پنجره است:

 جدید باز شود؟های احتمال دارد کدام موقعیت 

 وکار یا تکنولوژی، الزم است؟های جدید با توجه به تغییرات در کسبآیا مهارت 

 کند؟آیا رویداد آینده، شانس امتحان چیز جدیدی را ایجاد می 

 رسان سروکار دارند:نگر هستند اما با روندهای بالقوه آسیبتهدیدها نیز برون

 گذاری، به مخاطره افتاده است؟ا سرمایهآیا موقعیت فعلی به دلیل روندهای بازار ی 
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 های کارمند شده است؟وکار یا تکنولوژی، جایگزین مهارتآیا تغییرات نیازهای کسب 

 اندازد؟ها را به مخاطره میآیا موقعیتی در حال ظهور است که جایگاه فعلی آن 

ورد متعادل در طول فرد و ارزشمند و ارائه بازخشناخت اولیه کارمندان به صورت افراد منحصربه

تر کمک خواهد کرد. هرچند این کار باز هم آسان گیرانهزمان، به تعیین زمان نیاز به پیام سخت

 شود.تر و بسیار بیشتر میهای شنوایی برسد آساناحتمال این که پیام به گوش شود، امانمی

ن توانیم تضمینیم، میتوانیم استخدام تمام عمر را در اقتصاد امروز تضمین کدر حالی که نمی

گذاری اشتراکمانند. این کار با روراستی با کارمندان و بهباقی می قاب استخدامکنیم کارمندان 

ها بیشترین ریسک را دارند؟ در آینده شود. کدام شغلآنچه در صنعت در جریان است، آغاز می

 ها بیشترین خواهان را خواهند داشت؟کدام مهارت

 وکاری را به خاطر دارمداد، گفتگویی با مالک کسبرکورد بزرگ جوالن می چند سال قبل وقتی

که درباره آینده شرکتش بسیار نگران بود. وقتی پرسیدم نگرانیش را با کارمندانش به اشتراک 

دهم تا وظیفه نگران شدن را هم قبول ها پول نمیبه اندازه کافی به آن»گذاشته یا خیر، پاسخ داد 

دهی تا نگران ها پول نمیبه اندازه کافی به آن»کردم، آید با خودم فکر میمییادم « کنند.

 «نباشند.

های های سخت مورد نیاز آینده و مهارتگذاری روی آموزش کارمندان )در زمینه مهارتسرمایه

نرم( راهبرد دیگری برای قابل استخدام نگه داشتن کارمندان است. خوشبختانه وقتی فرد ابقا 

ها و مشتریان را در نظر تیمیفردی با همهای بینوری باالتر و بهبود مهارتدر کار، بهره بیشتر
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گیرد، این کار سود واقعی در پی دارد. آموزش شایسته که به خوبی ارائه شود، پیام روشنی به می

 «گذاری را دارید.سرمایهشما ارزش»فرستد که کارمندان می

های عملکرد و تهدیدهای بالقوه، بخش دشوار مدیریت است. اما نیگذاری نگرااشتراکشجاعت، به

مثل همه مسائلی که در زندگی وجود دارد، رابطه ریسک و پاداش حاکم است. تماشای واکنش 

مثبت کارمند به آموزش شما یا بازگشتش برای تشکر از شما بخاطر دنبال کردن شغل جدید، در 

 بخش است.داخل یا خارج سازمان، لذت

 های کاربردچالش

  تحلیلSWOT  را برای هر یک از کارمندان خود انجام دهید؛ این مجموعه را به سندی

 های بازخورد خود به کار ببرید.زنده تبدیل کرده و آن را برای بحث

 مدلی برای آموزش -24هفته 

ث حبخشی داشت تا بعالی دریافت کردم. مربی مدل هشتوقتی کارآموز مدیریت بودم، آموزش 

 سازی ایفای نقش، تمرین کردیم.آموزش را هدایت کند. ما مدل را یاد گرفتیم و آن را در شبیه

دیدم مهارت به ظاهر مبهمی مثل آموزش، چطور به صورت یک مدل ساده شده است، وقتی می

ها از آن مدل استفاده کردم و اغلب اوقات هم با موفقیت روبرو افتاد. طی سالتنم به لرزه می

 شد.می

تنها یک مشکل کوچک وجود داشت...مدل با وجود هشت مولفه، از ظرفیت ذهنی من )و بسیاری 

رفت. چند نفر از ما مدل را در دفاتر کار خود گذاشتیم که معموالً هایم( فراتر میاز همکالسی
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نشست. این کار مفید بود مگر این که مستقیم پشت صندلی بود که کارمند در حال آموزش می

 نشست.رمند قدبلند آنجا میکا

کنندگان در زمینه آموزش کردم، در جستجوی وپنج سال بعد وقتی شروع به کار با مراجعهبیست

 تر و کارآمد بودم:تهیه مدل ساده

 ( مشابه یادبود لینکولن، متشکل از پنج مولفه بود:2.8تصویر خانه )تصویر 

 شالوده مستطیلی افقی 

 ی در هر سوی فونداسیوندو ستون مستطیلی عمودی، یک 

 ای(سقف، نه یک پروفایل مستطیلی ساده بلکه منحنی توزیع نرمال )زنگوله 

 ها و سقف جای گرفته استپوشش سقف افقی که بین باال ستون 

 

 : مدل آموزش8.2تصویر 
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، شالوده آموزش موفق است. وقتی مردم بدانند نهاده ورودی از سمت «رابطه بامحبت و حامی»

ها را در سر دارد، بسیار نسبت به بازخورد پذیراتر خواهند بود. این یعنی که منافع آنکسی است 

ما به عنوان سرپرست باید همیشه روی آن شالوده کار کنیم. تضاد مسئله وقتی است که کارمند 

 «من را ببین.»گوید شنود که میحین مشکل، تنها از رئیسش می

فتگوی آموزش واقعی نیز با متعادلسازی نگرانی با مسائلی توان این شالوده را حتی در طول گمی

دهد، تقویت کرد. گوش دادن، همدردی و اقرار به نقش ما در که کارمند به خوبی انجام می

 کند.موقعیت، در صورت اقتضای شرایط، شالوده را در طول گفتگو حمایت می

 است نگرانی باشد که نیاز است است که باید مورد بحث قرار گیرد. ممکن« ایمسئله»ستون چپ 

 خواهیم کارمند را متقاعد کنیم دنبالش کند.ای که میدر آغاز رفع شود یا فرصت بالقوه

های اش صحبت کنیم. توافقاگر مشکلی وجود داشته باشد، بهتر است تا کوچک است درباره

واکنش زیادی نشان در صورت خطا دهد ام که به من اجازه میشفاهی با اکثر کارمندانم داشته

 دهم به جای این که مدت طوالنی منتظر بمانم.

دیروز در طول جلسه )»شده گفتگوی آموزشی را به یک مسئله محدود کنید. رفتارهای مشاهده

های خود تیمیکنید همدارید تالش می)»را به جای فرضیات «( حمله کردید 78تیمی ما به تیم

 تر هستند.گرانی خود نقل کنید. مشاهدات بدیهی، برای اثبات درستی ن«(را بترسانید

                                                      
78 Tim 
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ها برخورد انداز کارمند گوش دهید؛ اغلب چیزهای جدیدی یاد خواهید گرفت. اما با بهانهبه چشم

ایم، اما متوجه شدم همه ما بخاطر نزدی شدن تاریخ تحویل پروژه دچار استرس شده)»کنید 

 «(نباید بخاطرش با یکدیگر بد رفتار کنیم.

مسئله است. این بخش انگیزه توجه به مسئله، چرای پشت چگونگی آن را « اثر»ن راست ستو

افراد و سازمان از فرصت استفاده کرده یا به مسئله توجه کنند، پیامدهای کند. اگر فراهم می

 مثبتش چیست؟ اگر این کار را نکنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

هستند تا کارمندان بتوانند اثر را بدین وسیله شناسایی  من در پرسیدن سواالت با پاسخ باز کارآمد

( «ادبانه در تیم رایج شود، کارکرد تیم ما چطور خواهد شد؟اگر اجازه دهیم رفتارهای بی)»کنند 

دهد درباره مسائل در استفاده از سکوت ترس به خود راه ندهید چرا که به کارمندان زمان می

 فکر کنند.

پیامدهای طبیعی معموالً توجیه دارد، اگر ماندگاری مسئله منجر به اقدام در حالی که تاکید بر 

 دفعه بعد که این رفتار را مشاهده کنم، توبیخ)»تادیبی شود، باید پیامدهای تحمیلی روشن شوند 

 «(کتبی دریافت خواهید کرد.

ند رماست که برنامه بهبود مشترک حاصل کار مربی و کا« برنامه عملی شخصی»سقف مدل ما 

فرد برای کارمند طراحی شده که مسئله، سابقه و میزان پاسخگویی است. به صورت منحصربه

 گیرند.خود را در نظر می

کند پاسخگویی شخصی از فردی به دیگری تغییر پروفایل منحنی زنگوله سقف به ما یادآوری می

ن مقیاس پاسخگویی و غیره. وقتی با فردی در انتهای پایی IQکند، درست مثل قد، وزن، می
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تر خواهد بود. آموزش فردی با تر و با حلقه بازخورد کوتاهشخصی سروکار داریم، برنامه ما جزئی

 آمیز خواهد بود.پاسخگویی شخصی مشابه فردی که پاسخگویی پایین دارد، برای وی اهانت

اند و کامل کردهپیش از این که گفتگو را تمام کنیم، باید مطمئن شویم هر دو طرف برنامه را 

تواند موفق باشد. تردید از هر طرف باید پیش از ترک کردن مورد اطمینان دارند که برنامه می

 توجه قرار گیرد.

مستند شود. وقتی با کسی با پاسخگویی شخصی باال سروکار داریم، این امکان باید بحث و برنامه 

صه مورد توافق و مستند اهمیت حیاتی وجود دارد که یادداشت برداشته باشد. در هر رویداد، خال

 دارد.

ای وجود داشته باشد که دهندهاست. باید محیط پوشش« پاسخگویی»در نهایت، پوشش سقف 

یامدهایی شوند. نتایج منفی پهای خود را دنبال کنیم. نتایج مثبت شناسایی میبه وسیله آن برنامه

 اند.قل شدهکنند که قبالً در طول بحث آموزش منترا تحریک می

ها سرپرستی است. اگر این آن اصلیبرای پرورش کارمندانی است که وظیفه  ابزاریبحث آموزش 

تر از آن، دهد. مهمهای پاسخگویی دشوار بعدی را کاهش میکار با مهارت انجام شود، تعداد بحث

 ح را دارد.صحیدهد. این کار ارزش تمرین و انجام احتمال رشد و تعهد کارمند را افزایش می
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 های کاربردچالش

  مسائل متنوعی که با تحلیلSWOT دهی کنید. یکی اید را اولویتخود مشخص کرده

 ها درباره این موضوع را آغاز کنید.را برای هر کارمند انتخاب کرده و آموزش آن

 مبانی پاسخگویی -25هفته 

با کارمند خود داشتید. هر دو  ایاید. گفتگوی دقیق و صادقانهگفتگوی آموزش را انجام داده

اید. همراه هم با سطح مناسبی از جزئیات و چیزهایی را درباره مسئله و یکدیگر یاد گرفته

امه شود که به برنشده، روی برنامه بهبود کار کردید. وقتی از کارمند پرسیده میپیامدهای بحث

است  شود. عالیا دست دادن تمام میبرد و جلسه بتعهد دارد، انگشتش را به نشانه تایید باال می

 که حتی گفتگو را مستند کردید و کپی از آن را به کارمند خود دادید.

 حاال چی؟

 شود.حاال پیگیری را داریم. اینجاست که پوشش سقف مدل انتخابی ما )پاسخگویی( وارد بازی می

ت. دم فعالیت وی، اسپاسخگویی بسادگی به معنای پاسخگو بودن نسبت به اقدامات فرد... یا ع

د کند. در واقع شایپاسخگویی )یا نبود آن(، جز کلیدی است که فرهنگ هر سازمان را تعریف می

تر و بیشتر از نبود احترامی عادی، روحیه سازمان را سریعهای غیراخالقی و بیتنها روش

 پاسخگویی از بین ببرد.

وی پاسخگویی در بین دشوارترین وظایف کنند گفتگها تایید میو با این وجود، اکثر سرپرست

 است. دالیل شامل موارد زیر است:
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 انتظارات مبهم 

 پیامدهای مبهم 

 ماً به کنند...اما نه لزوتاخیر بازخورد به امید این که مسائل تغییر کند )معموالً تغییر می

 سوی شرایط بهتر(

 تمرکز بر چگونگی ارائه پیام به جای خود آن 

 ترل گفتگوترس از دست دادن کن 

ود. درک شتوجه کنید سه نگرانی باال با گفتگوی آموزشی که به خوبی اجرا شده باشد، حذف می

ای برای توجه به آن را خواهیم داشت. مشترک جامع از مسئله و توافق مستند روشن درباره برنامه

 دیم.کنیم که به کنار هم برگرگیری میوقتی پیامدها را مورد بحث قرار داده و تصمیم

به بیان خالصه، توافق یا قرارداد منطقی داریم. حاال به عهده کارمند است که تعیین کند به آن 

 خواهد داد« پاسخ»گذارد یا خیر؛ چطور به تعهد احترام می

چهارم اوقات، براساس تجربه من و سایر خوشبختانه کارمندان در بیشتر موارد )دوسوم یا سه

ها بخاطر بازخورد صادقانه به شیوه مثبت پاسخ می دهند. اکثر آنام( رهبرانی که بررسی کرده

کنند. مهم است عملکرد بهبودیافته را تایید کرده و بر اثر مثبت آن بر فرد و سازمان تشکر می

هایشان تشکر کنیم. بدانیم این دوره مطمئناً با پیشروی آن ها بخاطر تالشتاکید کنیم. از آن

 پیدا خواهد کرد. تریکارمند، شالوده قوی
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گذارد چه برانگیز معدودی که در آن کارمند به توافق ما احترام نمیهای چالشبا موقعیت

برخوردی داشته باشیم؟ زمان گفتگوی پاسخگویی فرا رسیده است. در این موارد، یک 

 تواند دو نگرانی پایانی که در باال ذکر شد را حداقل کند.دستورالعمل ساده می

بندی احساسات خود در وافق، مشاهده خود که نشان دهد شرایط برآورده نشده و جمعبا بیان ت

فروش را  بینیشنبه پیشجیم، توافق کردیم تا سه)»شده، شروع کنید. یک کلمه با دقت انتخاب

 «(.کامل کنی. االن پنجشنبه بعدازظهر و هنوز اونو ندیدم. من سردرگم هستم!

لیه شما به کار رود و خواهد رفت. حاال زمان آن رسیده که ساکت تواند عگفتن هر چیز دیگر می

باشد، نگاه کنید و بادقت به آنچه جیم باید درباره موقعیت بگوید گوش کنید. در این نقطه تالش 

 ود.کننده عمل بعدی خواهد بکنیم تعیین کنیم جیم باعث مشکل است یا خیر. پاسخ تعیینمی

 کند، ممکنیا اطالعات جدید و درست دیگری ارائه میپذیرد مینقش خود در مشکل را اگر جیم 

است دادن یک شانس دیگر )و شانس پایانی( کار درستی باشد. اگر اینطور است، توافق را با فرض 

این که پاسخگویی شخصی کمتر از توافق اصلی است، بازسازی کنید. مطمئن شوید پیامدها 

 شفاف است.

، زمان آن رسیده که پیامدهای مناسب را ارائه کنید. پذیردا نمینقش خود در مشکل راگر جیم 

دادن شانس دیگر به وی کار درستی نیست.  ،کنداگر جیم مسئولین آخرین شکست را قبول نمی

بدون توجه به این که توافق و پیگیری را چقدر خوب انجام دادیم، در نهایت اگر پاسخگویی 

 شود.بخواهیم، باید پیامدهایی هم تعیین 
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(، کلمه ایاین کار درست است! فقط موضوع را بگویید )توافق شما، مشاهده بعدی و هیجان یک

 واکنش را ارزیابی کرده و بر آن اساس پاسخ دهید.

خبر خوب این است که اگر این کار به درستی انجام شود، تعداد گفتگوهای دشوار نسبتاً کم 

یین کنندگان سطح پاشود. عملنگ شما تبدیل میخواهد بود چرا که پاسخگویی به بخشی از فره

شود. افرادی که ها نشان داده میکنند یا راه خروج به آنبهبود خواهند یافت، شرکت را ترک می

 کشند تا به استاندارد باالتر برسند.را به چالش می -و یکدیگر -مانند، خودشانباقی می

 های کاربردچالش

 زشده را دنبال کنید؛ بهبود را حین وقوع شناسایی کرده هر یک از گفتگوهای آموزش آغا

 ای برای گفتگوی پاسخگویی استفاده کنید.و در صورت نیاز، از دستورالعمل ساده

  بندی کنید. دره 80-8هر یک از کارمندان خود را از نظر پاسخگویی شخصی در مقیاس

 ا پاسخگو نگه دارید.تمرین را یک سال پس از آموزش منظم تکرار کرده و اعضای تیم ر

 

 منابع

1. Brim, Brian and Jim Asplund, 2009. Driving Engagement by Focusing on 

Strengths. Gallup News Business Journal. Nov. 12, 2009. 

http://news.gallup.com/businessjournal /124214/driving-engagement-

focusing-strengths.aspx (accessed Nov. 17, 2017) 

  

http://news.gallup.com/
http://news.gallup.com/
http://news.gallup.com/




 

 7فصل 

 دهیمنبع اساسی برای سفر: مدیریت زمان و اولویت -جوالی

آمیز، کامالً نحوه گذران روزهای کاری ما به تابحال باید روشن شده باشد که سفر ناب موفقیت

العاده، استاد حل مشکل بودن، منبع همه کند. روزهای فعالیت فوقرا عوض میمدیر -عنوان رهبر

دانش بودن، تمام شده است. در عوض، میخواهیم مکانی ایجاد کنیم که در آن کارمندان متعهد 

 نفس کسب کرده و در شناسایی اتالف و بهبود حین انجام کار ماهر شوند. انگیزه بگیرند، اعتمادبه

 زنی است تا:وی کار نیازمند صرف زمان هدفمند با هر کارمند از طریق گشتایجاد این نیر

 دورابطه ایجاد ش 

 اشتراک گذاشته شود.های سازمان، ارتباط کاری و امتیاز بهآلایده 

 .نقاط قدرت و ضعف فرد شناسایی شود 

 .برنامه رشد فردی تهیه شده و اجرا شود 

 یرقابل اجتناب، شناسایی شود.های غهای رشد و آموزش با وجود سختیفرصت 

باید  وقتی»غیرمعمول نیست که فرد ناامید شد و اعالم کند بنابراین این یک بازی جدید است. 

 «این زمان را با کارمندانم بگذرانم؟!؟کار خودم را انجام دهم، قرار است چطور همه 

 رهبران موفق است.« شغل همیشگی»صرف زمان با کارمندان 
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ها و ابزارهای ارزشمند را برای مدیریت تنها دارایی ر درست است که برخی فلسفهبنابراین به نظ

معرفی کنیم. همیشه زمانی برای اختصاص دادن به  -زمان شما -شما که کامالً ثابت است

کنیم. درباره عادت سالمی ترین امور دارید بنابراین کار خود را با شناسایی آن امور آغاز میمهم

توانیم برای تضمین آغاز هر هفته با یک برنامه کار از آن استفاده کنیم تا به که میگیریم یاد می

زنی( برسیم و یاد بگیریم چطور احتمال تکمیل های خود )مثل گشتترین فعالیتمهم

 آمیز آن برنامه را افزایش دهیم.موفقیت

شما مناسب هستند،  خوشبختانه فرایندها و ابزارهای فکری همانقدر که برای اوقات غیرکاری

ای هکند در همه نقشها به ما کمک میاند. مهارت یافتن در آنبرای شغل شما نیز قابل استفاده

تر باشیم )مثالً افراد مهم دیگر، والدین، دوستان، حتی مربی فوتبال!(. به عالوه، مهم خود موفق

 شود.وقتی زندگی ما آشفته باشد، هدایت دیگران دشوار می

توانیم زمان بیشتری قرض بگیریم یا بخریم، رازی را برای سود بردن از ظرفیت که نمی در حالی

گی زمینه حین خواب، رانندترین مسائل در پسگویم تا روی پیچیدهانگیز مغز به شما میشگفت

 برد.را از بین می« آزاد»و غیره کار کنید. طفره رفتن توانایی سود بردن از آن زمان 

ام، یک سوم آن زمان هایی که انجام دادهگذرانیم. براساس بررسیا در جلسات میزمان زیادی ر

توان آن را به زمان کارمندی ها در هر هفته است که میشده است. این میزان برابر ساعتتلف

برای رهبران و زمان با ارزش افزوده برای کارمندان تبدیل کرد. برخی بهبودهای عملی برای معنا 

 جلسات را مورد بحث قرار خواهیم داد. بخشیدن به
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گذرانیم. جوالی ماه تعطیالت محبوبی است، بنابراین دوباره یک هفته را به کسب انرژی دوباره می

 درعالی است...شاید حین این که  جنگل این زمان برای عقب نشستن و دیدن تصویر کلی

 کنید.تعطیالت از آن عبور می

 ان( ثابتزندگی با درآمد )زم -26هفته 

ها در طول رکود شود. خانوادهفشارها روی روابط خانوادگی در سراسر چرخ اقتصادی جابجا می

اقتصادی بزرگ، به صورت قابل درکی فشارهای دشواری اقتصادی را بخاطر از دست دادن شغل 

 آور نبود.کردند. خیلی هم تعجبیا کاهش ساعات آن، حس می

مبود ها به کا پیوسته احیا شد، منبع فشار برای بسیاری از خانوادهدر حالی که اقتصاد به آرامی ام

هرچه »گیری نمود گالوپ از این مشاهده حمایت کرد و نتیجه 6088زمان تبدیل شد. بررسی 

 «کنند.بیشتری احساس می 'فقر'ها پول بیشتری داشته باشند، از لحاظ زمانی، آمریکایی

دانم. در حالی که افزایش اختالف درآمد نامی اشتباه میفقر زمانی عبارت جالبی است؛ آن را 

برای بسیاری از افراد مسئله مورد توجهی است، زمانی که خدا به همه داده، کامالً برابر است. هر 

ثانیه(، البته به جز دو  12200دقیقه یا  8220ساعت،  62روز زمان یکسانی در اختیار داریم )

کنیم. )زمانی فردی در کارگاه مدیریت زی که این سیاره را ترک میروز...یکی روز تولد و دیگری رو

زمان من بود که به شوخی استدالل کرد باید سالگرد ازدواج را هم به آن دو روز اضافه کرد؛ شاید 

 «حق با او باشد.
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رسد فقر زمانی نامناسب باشد، مگر این که از بیماری مهلک پیشرفته اطالع بنابراین، به نظر می

های زمان فرد و مهارت ها در انتخاب چگونگی استفاده از آن، تفاوت شته باشیم. محدودیتدا

 زیادی دارد.

دهیم. هرکسی که به فرزندش اهمیت دهد، متوجه ها را مورد بحث قرار میدر ابتدا محدودیت

گاه وبیشود. چرت دوساعته گاهزمانبندی بسیار دقیق غذادهی، بغل کردن و تعویض پوشک می

 کند.کند را جبران نمیکودک، نیازهای تقریباً همیشگی او و خستگی که مراقبش حس می

 شود در حالی کهتر میکند، مراقبت از نیازهای فیزیکی وی آساندر حالی که آن کودک رشد می

تغذیه رشد فکری، هیجانی و معنوی نیازمند زمان بیشتری است. هر رابطه ارزشمند نیازمند 

 مناسب زمانی است. گذاریسرمایه

به همین صورت، بدن فیزیکی ما نیازهای واقعی در زمینه تغذیه، خواب، آرامش، ورزش، یادگیری 

توان آن را نادیده گرفت اما پیامدهای منفی در پی بر است و میو رشد معنوی دارد. هر یک زمان

 خواهد داشت.

کن است آن زمان ساختاردهی دقیق در نهایت، هر کار نیازمند زمان است. براساس نوع کار، مم

 پذیر باشد.با زمان مشخص آغاز، پایان و استراحت داشته باشد یا شاید بسیار انعطاف

های واقعی مراقبت از کودکان، پرورش روابط، مراقبت از خود و حفظ یک شغل، همگی محدودیت

غیرضروری، ادراکی های برای زمان دردسترس ما هستند. چالش این است که از افزودن محدودیت

 شود.های واقعی اجتناب کنید. اینجاست که انتخاب وارد مییا خودتحمیلی بر محدودیت
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د کننده زمان و استاندارجوییهای صرفهآمیز، مردم علیرغم پیشرفت تکنولوژیبه صورتی طعنه

ایجاد  یتر از همیشه هستند. ثروت و تکنولوژی اوقات فراغت بیشترکلی زندگی، معموالً شلوغ

 های بیشتری ارائه کرده است.نکرده است، فقط انتخاب

 های بهتری برای زمان ارزشمند خود داشته باشیم؟بنابراین چطور انتخاب

های متنوع در زندگی خود، هم در کار و هم خارج از آن، دهی نقشبا شناسایی و اولویت .8

نشان داوطلب و تششروع کنید )همسر، والدین، سرپرست، رهبر پسران پیشاهنگ، آ

 غیره(

 اهداف قابل سنجشی برای هر نقش تعیین کنید تا خود را پاسخگو نگه دارید. .6

 های ضروری را به صورت منظم زمانبندی کنید تا به آن اهداف برسید.فعالیت .9

کنند و شاید نیاز باشد هر نصف سال بازبینی شوند. این اهداف شما به ندرت تغییر میها و نقش

دهد از شلوغی بگریزد تا به روشنی تصویر لی برای تعطیالت است که به فرد اجازه میفعالیت عا

 بزرگ را ببیند.

تر بررسی های حمایتی باید هفتگی باشد. هفته آینده این موضوع را دقیقزمانبندی منظم فعالیت

 خواهیم کرد.

ود رورش سه فرزند این بهای با باالترین اولویت من حین پکنیم. یکی از نقشیک مثال ارائه می

که پدر باشم. پس از این که اولین جلسه شناس دبیرستان پرسم را به خاطر مشکل کاری از 

م تا در هر رویداد خارج از برنامه درسی دبیرستان ددست دادم، هدفی برای خودم تعیین کر

و  یگرفتم تا زمانبندی ورزشی، گروهشرکت کنم. این یعنی با مسئولین مدرسه تماس می
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فصل ورزش، نه فصل گروه  60های تقویم خودم از قبل عالمت بزنم. در طول موسیقی را در ماه

مگر این که رویدادهای فرزندانم همزمان  -کر یا چهار اجرای گروه، هیچ رویدادی را از دست ندادم

 شد.می

کار، افهی اضگستر، باعث شد خیلی چیزها برای زمان من رقابت کنند. براتعیین آن برنامه پیش

در عصرها دردسترس نبودم. حاال به  بازماندهسفر کاری، کارداوطلبانه، گلف یا تماشای برنامه 

عنوان کسی که فرزندانش دیگر در خانه نیستند، زمان بیشتری برای گلف و کار داوطلبانه 

 دارم...برای هرچیز، فصلی هست )به جز تماشای تلویزیون و رسانه اجتماعی(.

های زمانی آگاهانه، سقف کارآمدی برای حرفه من حین کار در شرکت کرد انتخاب باید ذکر

کنند و من مشکلی با این موضوع ندارم. دوراهی ها همین کار را میجهانی تعیین کرد. اما انتخاب

د. و در تر بوپذیرتر کارآفرین برای من مناسببه من کمک کرد متوجه شوم سبک زندگی انعطاف

برای من مهم است، تقریباً مطمئنم وقتی زمانم تمام شود، از گذران وقت کم برای  حالی که کار

 کار پشیمان نخواهم بود.

ند کهای خود را از نزدیک نظارت میشناسیم که با دقت انتخاب کرده و هزینههمه ما کسی را می

ها چیزهایی را یاد بندی زمان ثابت خود از آنتوانیم حین بودجهدارد. می« درآمد ثابتی»چرا که 

 بگیریم.

 های کاربردچالش

 دهی کنید.های متنوعی که در حال حاضر دارید را شناسایی کرده و اولویتنقش 
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  برای هر نقش اهدافSMART جش، قابل دستیابی، مرتبط و )ویژه، قابل سن

تواند برای نقش والدی می SMART( تعیین کنید. برا مثال، هدف 76بنیانزمان

باشد. « گذراندن حداقل یک ساعت زمان رودرروی باکیفیت با هر فرزند در هر هفته»

 نیستند(. SMARTیا سایر جمالت مبهم از اهداف « مادر خوبی بودن)»

 ها  و اهداف خود کنار بگذارید؛ در صورت نیاز بازبینی نقش زمانی را در میانه سال برای

 ها را به روز کنید.آن

 مدیریت ارزشمندترین منبع شما -27هفته 

متصل به دنیا باشیم،  62/7ها ایم از طریق دستگاهدر حالی که امروز بسیاری از ما انتخاب کرده

ی کند، کلیدکسب توجه ما رقابت میهای ورودی که برای توانایی مدیریت محتاطانه سالب داده

های هایی هستند که نیازمند مدیریت زمان عالی و مهارتمدیران چکیده گروه-است. رهبران

 ها با طوفان عظیم مدیریت زمان روبرو هستند:دهی هستند. آناولویت

 احتیاط شخصی زیاد درباره چگونگی صرف زمان 

 ها کار کردید روی آنهایی که باپایان فعالیتفهرست تقریباً بی 

 مسئولیت خود و دیگران 

 ها را بخواهندمرکز هدف بودن در صورتی که دیگران کمی از توجه آن 

 راهنمایی کم از سایرین درباره تصمیمات زمان شخصی، بویژه اگر رهبر ارشد باشند 

                                                      
76 based-, and TimeSpecific, Measurable, Attainable, Relevant 
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ود ی خهادر حالی که ممکن است سازمان بتواند اعتباردهندگان خوبی برای تامین مالی فعالیت

ساعت در هر روز زمان داریم.  62پیدا کند، قرض گرفتن زمان را امتحان کنید. هر کدام از ما 

 یک دوره است.

ای از اصول کسب مهارت برای صرف زمان در محل خوششبختانه استفان کووی مرحوم، گنجینه

چگونگی انجام  های زیادی دربارهکتابکار و خانه را برای ما به جای گذاشته است. در حالی که 

که گفته کووی است، به  ترتیب کارها را رعایت کنشده وجود دارد )بازدهی(، کار در زمان داده

ها اختصاص یافته است )کارایی(. هرکسی که تابحال ترین مسائل برای دستیابی به آنانتخاب مهم

 ساعت در یک روز را آرزو داشته است، باید این کتاب را مطالعه کند. 60

 رسد، کارایی از بازدهی پیشیبنیادی کووی این است که وقتی مسئله به مدیریت زمان می اصل

گیرد. مضحک است که زمان را صرف بهبود بازدهی کاری کنیم که نیازی نیست در درجه می

 این است که تعیین شود باید چه چیزی به دست بیاید.اول انجام شود. بنابراین اولین گام 

ار با کند؟ این کدهی میر آنچه بیشترین اهمیت را دارد تعیین کرده و اولویتبنابراین فرد چطو

 شود که شامل تعیین اهداف ویژه است. این کار بنیان متن هفته آخر بود.ای آغاز میتهیه برنامه

وکار، بسادگی به اهداف خود بپردازیم. تنها میتوانیم توانید در زندگی و کسبمتاسفانه نمی

کنند...برای بازنشستگی پول کنار ی را کامل کنیم که هدف را قابل دستیابی میهایفعالیت

بگذاریم، آلت موسیقی را تمرین کنیم تا به سطح خاصی از تخصص برسیم یا برای اتمام یک 

 مسابقه در زمان خاص، تمرین کنیم.
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 -اناز اهداف سازمهای دقیق که بیشتر از همه به حمایت دهی فعالیتبنابراین با تعریف و اولویت

توانیم تعیین کنیم چطور پردازند، میمی -یا اهداف شخصی از نظر زمانی که دور از کار هستیم

اید با های سطح باال بترین استفاده را از زمان دردسترس خود کنیم. بنابراین، این اولویتاثربخش

خواهد می ی شوند. کوویایم، زمانبندها در تقسیم خود حک کردههای مشخصی که برای آنزمان

 نامد( به عادتمی« های بزرگصخره»ترین وظایف ما )آنچه این تمرین شناسایی و زمانبندی مهم

دقیقه را در روزهای آخر هفته یا در تعطیالت آخرهفته صرف  60-80هفتگی تبدیل شود. تنها 

 .گذاری عالی خواهد بودرو کنید و این کار سرمایهریزی هفته پیشبرنامه

گستر پیش از ورود به زمین مبارزه در روز دوشنبه، ما را در جایگاهی قرار ایجاد برنامه پیش

تری داشته باشیم. اما باید صادق باشیم، برنامه های مدیریت زمان هوشمندانهدهد که انتخابمی

خواهد میدقیقه از وقت ما را  80گیرنده همین حاال گستر ما برای دنیا اهمیتی ندارد. تماسپیش

 ، پاسخ تقاضاهای فروش ماست.های دفتر تلفنبخش آگهیتا توضیح دهد چرا فهرست شدن در 

ندی بتوان نیازهای زمانی را با دو فاکتور، یعنی اهمیت و ضرورت، دستهدهد میکووی توضیح می

 آمده است: 7.8دهد، همانطور که در تصویر کرد. او نیازهای زمانی را در چهار ربع متفاوت قرار می

  مهم و ضروری )مثالً پاسخ به شکایت مشتری کلیدی(8ربع : 

  زنی بین کارمندان(: مهم اما غیرضروری )مثالً گشت6ربع 

  اهمیت اما ضروری )مثالً پاسخ به بررسی تلفنی(: بی9ربع 

  اهمیت و غیرضروری )مثالً مطالعه هر ایمیل دریافتی(: بی2ربع 
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ضروری، محرک اصلی چگونگی صرف وقت ما باشند. اما ضرورت، خواهیم مسائل مهم اما غیرمی

( 8رساند که تقاضا نیز اهمیت دارد )ربع ما را به این باور میای دارد که اغلب سیگنال اغواکننده

(. افزایش آگاهی برای شناسایی و برخورد دقیق با 9در حالی که واقعاً فقط ضروری است ربع 

 دی برای کسب مهارت در مدیریت زمان دارد.، اهمیت زیا9های ربع درخواست

 

 : چهار ربع کووی8.7تصویر 

دهد. ( قرار نمی6شده ما )ربع زنی زمانبندیرا حول گشت 8متاسفانه دنیا اضطرارهای واقعی ربع 

زنی را دوباره زمانبندی  کنیم. در آن صورت الزم است به شرایط اضطراری توجه کنیم و گشت

 دهد.ما را فریب نمی 9نیم که ربع فقط اطمینان حاصل ک



  827 دهییتزمان و اولو یریتسفر: مد یبرا یمنبع اساس -یجوال

 

 تواند به صورتآزمون و خطا برای تعیین این مسئله الزم است که چه درصدی از تقویم فرد می

 10زمانبندی شود. برخی افراد براساس نقش خود قادرند تا « های بزرگصخره»گستر با پیش

های زمانبندی دارند. فعالیت درصد 60درصد را زمانبندی کنند و سایرین بخش کوچکی به اندازه 

 کنیم زمانبندی کنیم.ازحد سعی میدهد ما بیشدوباره پیوسته، سرنخی است که نشان می

ای ههای با عملکرد برتر، درصد باالتری از زمان خود را در ربعدهد سازمانتحقیق کووی نشان می

 باشیم. گذرانند. ما هم باید همانجا، در منطقه با اهمیت باال، می6و  8

 های کاربردچالش

 های الزم برای ها/اهداف خود و زمانبندی فعالیتعادت هفتگی مراجعه به نقش

 را ایجاد کنید.«( های بزرگصخره)»سازی آن اهداف برآورده

 اید، فکر کنید.های بزرگ قبلی خود احترام گذاشتهدرباره این که چقدر خوب به صخره 

اید؟ اگر اینطور است، برنامه گول خورده 9یت ربع آیا همیشه با نوع خاصی از فعال

 گستری برای برخورد با آن در رویارویی بعدی تهیه کنید.پیش
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 کار به عنوان یک پیشه )با بیکاری و تعطیالت اشتباه نگیرید!( -21هفته 

سال پیش در آخرین کالس تحصیلی رسمی خودم شرکت کردم، یادگیری من  92اگرچه حدود 

دهم این است که هر ماه فعالیت یادگیری د. یکی از اهدافی که مرتباً مورد بررسی قرار میادامه دار

سمینار ویدئویی و غیره(. در عصر اطالعات امروز هیچ کمبود را تکمیل کنم )کتاب، سمینار، 

ن را بررسی کنیم تا مطمئ« فرصت»ای وجود ندارد؛ بلکه چالش این است که سریعاً منابع بالقوه

 گذاری کنیم.ارزشش را دارد زمان ارزشمند خود را روی آن سرمایه شویم

« ریپیشه رهبر تجا»بنابراین وقتی محله من میزبان دکتر مایکل ناگتون برای صحبت درباره 

ام ابزارهایی برای رشد ایمان کرده بودم محله دتاشد، کمی بیشتر از کنجکاو و عالقمند بودم. ع

رسید. ضدونقیض به نظر می« پیشه رهبر تجاری»مهیا کند. به عالوه،  های مدیریتم،من، نه مهارت

 ام را انتخاب نکردم؟ ، مگر پیشه«بله»گفتم  8316وقتی در سال 

 ای باشد که در آن سال گذراندم.دقیقه 30ترین شاید آن روز عصر، آموزشی

ست بگویم ان کنم. کافی اناگتون عناوینی بیشتر از آنچه دارد که بتوانم در یک نوشته کوتاه ذکرش

 72در گروه تفکر اجتماعی کاتولیک دانشگاه سینت توماس 79رئیس موقوفه آالن دبلیو. ماساو 

ای که انجمن اسقفی بود، مقاله پیشه رهبر تجاریاست. او عضو حیاتی تیم و نویسنده همراه 

ست و پیشنهاد منتشر کرد. این مقاله به صورت آنالین دردسترس ا 6086عدالت و صلح در سال 

 اش کنید.کنم مطالعهمی

                                                      
79 Alan W. Moss  

72 University of St. Thomas 
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ناگتون سه سطح کار را بسته به ذهنیت کارگر به جای نوع کار، مورد بحث قرار داد. کار صرفاً به 

ترین سطح قرار دارد. تمرکز بر عنوان یک شغل که تنها پاداشش حقوق آن است، در ابتدایی

 دریافت کرد.

ها فراتر شود. پاداشغل تکامل یافته و به حرفه تبدیل میکار برای بسیاری از افراد به فراتر از ش

 یابد. تمرکز بر دستیابی است. متاسفانهشدن بسط میاز حقوق بوده و به ایمنی احترام و شناخته

نیز وجود دارد که اغلب اوقات به « شوندمدیران دیوانه می»در مواردی خودپرستی یا سناریوهای 

 ود و تمرکز بر گرفتن است.شسرخط عناوین خبری تبدیل می

شود. در اینجا پاداش به خشنودی شانس، کار به پیشه تبدیل میبرای تعداد معدودی از افراد خوش

 یابد تا این که نوعی اشباع فیزیکی باشد. توجه بر دادن است.روانشناختی ارتقا می

رستی اگر فرد فراغت دو استدالل کرد  ناگتون به توصیف رابطه پیچیده بین کار و فراغت پرداخت

ز خوب کار نخواهد کرد. سه بلوغ کاری، حاالت فراغت متناظری دارد که دوباره گنداشته باشد، هر

 به کارگر بستگی دارد تا به کار.

ی عایدی یا حتی موقعیت ترین سطح خود، تنها روشی برای گریز از شغل بدونفراغت در ابتدایی

ایجی در موسیقی محبوب تبدیل شده و خود را در در زندگی است. این مسئله به موضوع ر

 کند.شمارش معکوس تا آخرهفته، حمالت قلبی عصر یکشنبه و غیبت دوشنبه نمایان می

برندگانی که بر ساخت یک حرفه متمرکز هستند، متاسفانه اوقات فراغت اغلب به برای آن پیش

ا به زمانی برای همگامی تبدیل هشود. آخرهفتهابزاری برای پیشبرد بیشتر آن هدف تبدیل می

ود ششود تا دوشنبه صندوق ورودی ایمیل پاک شده باشد. حتی زمانی که صرف تفریح میمی
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توجیه شود تا ظرفیت کاری بیشتری « تقویت ابزار کاری»)اغلب همراه حس گناه(، باید به صورت 

 ایجاد شود.

را با زندگی خود یکپارچه کنند، مثل شانس هستند تا کار برای افرادی که به اندازه کافی خوش

ها وجود ندارد. بنابراین اوقات فراغت تماس گرفتن، دوگانگی بین خودِ کاری و خودِ واقعی آن

گریزی از کار یا روشی برای دستیابی به کار بیشتر نیست. بلکه خودش یک پایان است که زمانی 

 ی زندگی است.کند...نوعی دسر برابرای تفکر و لذت بردن صرف مهیا می

 شوند. وقتیاندازهای کاری، عوض میها با تغییر چشمدر نهایت، ناگتون مخالف است که پاداش

ها با شود که خریداری آنمی« چیزهایی»اداش کار به عنوان یک شغل دیده شود، محدود به پ

ا ذهنیت ها بشود. پاداشگرایی میپذیر است و اغلب منجر به عادت رفتاری مصرفحقوق امکان

یک تله بالقوه خواهد بود. نتیجه کار  یگرایشوند و حرفهگیری میاز طریق دستاروها اندازهحرفه، 

 کنند، یکپارچگی است.افرادی که پیشه واقعی خود را دنبال می

 این اطالعات بسیار عمیق است اما ارزش تفکر جدی را دارد.

 های کاربردچالش

 ر به عنوان شغل، حرفه یا پیشه؟رسید؟ کادر کار چطور به نظر می 

 بینید؟ یک گریزگاه، شانسی برای انجام کار بیشتر یا دسر اوقات فراغت خود را چطور می

 زندگی؟

 از انجمن اسقفی عدالت و صلح را بخوانید؛ به صورت آنالین به فرمت  پیشه رهبر تجاری

PDF .دردسترس است 
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 هزینه تعویق -23هفته 

ردم. کمشاوره خود را شروع کنم، برای شرکت مشاوره کوچکی کار میوکار پیش از این که کسب

های من کمک به تهیه ابزارهای آموزشی بود که تیم مشاورین ما برای یکی از مسئولیت

 برد.کنندگان خود به کار میمراجعه

د وهای مجازی عرضه کنیم. تفکر ما این بدر طول زمان تصمیم گرفتیم این ابزارها را در فروشگاه

خواهند از مشاور خارجی استفاده کنند، های خودکفایی که نمیکه ابزارهای فوق برای سازمان

م زبان فروش داشته باشیجذاب خواهد بود. اینترنت به ما اجازه داد به هرکسی در دنیای انگلیسی

اشتیم، د که بدین وسیله مرزهای بازار خود را به فراتر از چند ایاالت غرب میانه که حضور فیزیکی

 گسترده نمودیم.

سازی آن با ابزارهای یادگیری سازمانی مهیج کار سایت و محبوبهمانطور که بر تهیه وب

خوریم ها به صف سفارش از سراسر دنیا برمیکردیم، تصویرسازی ما این بود که در آینده صبحمی

یف تا این موقعیت را توصرا ابداع کردیم « پولسازی در خواب»که منتظرند تا تکمیل شوند. عبارت 

 انگیزی بود.کنیم. دوران هیجان

های خود را بسازند )در نهایت تهیه خواستند برنامههای خودکفا میاین کار جواب نداد. سازمان

داد سایت دیگر بود که محصوالت مشابهی ارائه میهایشان دادند(. چندین وبها را به خودیبرنامه

های جدید بیدار هایی که با اخبار سفارشار سختی بود. صبحو متمایزسازی محصوالت ما ک

 وکار اصلیشدیم بسیار معدود بودند. در طی زمان متوجه شدیم آن ایده نوع انحراف از کسبمی

 سایت بسته شد.مشاوره ما بود و وب
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تار فتر( حین خواب، رانندگی، راه رفتن یا هر رروش دیگری برای پول دراوردن )البته غیرمستقیم

گونه دیگر، وجود دارد. رازش این است که به چالش کشیدن پروژه یا مشکل را خیلی استراحت

دهی ساده مسئله مورد نظر و سپس گام برداشتن در جهت دور شدن زود شروع کنید. با چارچوب

 زمینه بازی کند.های پسدهیم با جایگزیناز آن، به مغز خود اجازه می

هفته پیش از تاریخ تحویل، موضوعی را برای ستون ماهانه خودم انتخاب  برای مثال، معموالً سه

کنم های کلیدی معدودی درباره آن موضوع صرف میآوری ایدهکنم. چند دقیقه را به جمعمی

 دارم.کند. سپس گامی به عقب برمیکه رئوس مطالب بسیاری تقریبی حاصل می

شود  و های غیرقابل پیشبینی پدیدار میزمانهای جدید متنوعی در در طول هفته بعد، ایده

نویس ستون معموالً ساده است کنم. نوشتن اولین پیشها را به رئوس مطالب خود اضافه میآن

دارم و با راحتی شود. دوباره گامی به عقب برمیو دو هفته پیش از تاریخ تحویل انجام می

 دهم.نجام میروز موعود اند روز پیش از ایی را چهای نهبازبینی

ایم مشکالت بظاهر غیرقابل حل، پس از یک خواب خوب شبانه، چندین ها متوجه شدهطی سال

ی که گیر کرده است، عمالً پس از چند روز کنار گذاشتن، حل لپازکنند. چاره دیگر پیدا می

د. نشوتر میکننده در رانندگی به سمت خانه بسیار روشنکننده مراجعهشود. مسائل گیجمی

 ام.()متاسفانه روش مناسبی برای جای دادن این کار در فاکتور پیدا نکرده

د، ها تراوش کنندهیم ایدهگردد. وقتی اجازه میکنم این پدیده به فیزیولوژی مغز برمیفکر می

دون شود تا بمهیا می -با قدرت باالی مغز بخش خالق و -یپیشانپیشفرصتی برای کورتکس 

 کار کند.استرس روی مسئله 
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انگیز از دست برود. مشکل را به نوعی شرایط شگفتشود این فرصت به تعویق انداختن باعث می

ت که کند. )تعجبی نیسکند و بخش اولیه مبتنی بر بقای مغز را تحریک میاضطراری تبدیل می

 توانم نام همسر جیمی کارتر را به یاد بیاورم چرا که قرار است زنگ در طول مسابقهنمی

 وپاسخ به صدا دربیاید.(پرسش

های خالق )مثالً طراحیو نوشتن(، حل مشکل و کار با تعیین ایجاد زمانی برای تفکر، در فعالیت

ریزی راهبردی، اهمیت ویژه دارد. به همین دلیل دور شدن از محل برای مسیر مبهم مثل برنامه

ها فضاهای فیزیکی مشخصی انریزی راهبردی ایده خوبی است. برخی سازمهای برنامهفعالیت

 کنند.برای تفکر و تعمق مهیا می

ند و افتتوانند رخ دهند و در واقع اتفاق مینشده میبینیروشن است که شرایط اضطراری پیش

طراری نوعی شرایط اض نیازمند افرادی هستند که بتوانند تحت فشار به خوبی فکر کنند. تعویق

 کند.غیر قابل اجتناب ایجاد می

رین تدانید را مستند کنید، مهمدانید و نمیخواهید آنچه در حال حاضر میاگر فقط میبنابراین 

های خود را زودهنگام شروع کنید. نکات کلیدی را مشخص کرده و سپس اجازه دهید ذهن پروژه

ه رروی بروید. به خارج از پنجره خیشما کار کند. از رویاپردازی هراس نداشته باشید. به پیاده

 «آورید.پول درمی»کنید، بگویید شوید. اگر کسی از شما پرسید چه کار می

 های کاربردچالش

 ای با تاریخکنید، پروژهریزی میهای بزرگ هفتگی خود برنامهدر حالی که برای صخره 

تحویل درآینده دور را شناسایی کنید که نیازمند خالقیت یا حل مشکل باشد. زمانی را 
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موانع  تریندانید و تعیین بزرگه برای بررسی مسئله، شناسایی آنچه میدر هفته آیند

 ها، قرار دهید.یا ناشناخته

 جلسات معنادار -91هفته 

اگر مجبورید در یک کلمه دلیل عدم دستیابی به پتانسیل کامل نژاد انسان که در آینده هم هرگز 

 اهد بود.خو« جلسات»به آن نخواهد رسید را شناسایی کنید، آن کلمه 

 70دیو باری -

کنند. با این وجود، با جلسات چه کار کنیم؟ کارمندان درباره تعداد زیاد جلسات شکایت می

کار  کند. مدیر باید چهبر ما غلبه می« ارتباطات ناخوشایند در این حوالی»شکایت تقریباً جهانی 

 کند؟

ات است. و باور کنید جلس ازحدمشکل تعداد زیاد جلسات نیست، بلکه جلسات ناخوشایند بیش

 شود!زیادی هم برگزار می وحشتناکواقعاً 

این است که هدف جلسه  -شودکه اغلب نادیده گرفته می -راز جلسات پربار چیست؟ اولین گام

را به روشنی تعریف کنیم. تفاوت زیادی بین جلسه بروزرسانی وضعیت که صرفاً اطالعات 

ها حاصل ها و توافقگیری که ایدهکاوی یا تصمیمهنشوند و جلسه ذاشتراک گذاشته میبه

 ها باید به شیوه بسیار متفاوت اداره شوند.شود، وجود دارد. آنمی

                                                      
70 Dave Barry 
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ی باشد که  در جلوی بورد شفاف منظمسرپایی کنیم. باید جلسه با جلسه وضعیت شروع می

یر یج شامل موارد زامتیاز تصویری تیم برگزار شود. آیتم دستور جلسه سرپایی با موضوعات را

 ضروری است:

 .تعداد خروجی یا دستاورد قابل توجه دیروز 

 های امروز.ها یا اولویتخالصه سریعی از سفارش 

 ها تاثیر موانع جدید یا غیرمنتظره که ممکن است بر روز و برنامه جاری برخورد با آن

 بگذارد.

 دهای استخدام یا تولد.شناسایی مناسب افراد از جمله دستاوردهای قابل توجه، سالگر 

اگرچه بحث عمیق درباره مسائل مجاز هستند. کوتاه برای تضمین درک کامل اطالعات  سواالت

کنندگان تحت تاثیر آن، بویژه پس از جلسه خارج از این مکان باشد و تنها شامل مشارکتباید 

 سرپایی، باشد.

روزانه، مشاهده چند مدیر شرکت روش کار همین است. اولین تجربه من در زمینه جلسه سرپایی 

کارمندی خود  900دقیقه، وضعیت سازمان  80-80( بود که طی 77)بخشی از شرک داناهر 72هچ

کننده تنها ای با مسیر اداره خوب بود که هر مشارکتکردند. جلسه یادآور جلسهرا اعالم می

وقع م که جلسه باید به بگویم گذارد. نیازی نیستمیاشتراک حقایق ضروری را آماده کرده و به

 «دانید چطور کار کند!این گروه می»این تصور را داشتیم که آغاز شود. 

                                                      
72 Hach Company 

77 Danaher 
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دهند. از آنجایی که هدف تولید یا کاوی، پیچیدگی را افزایش میگیری یا ذهنجلسات تصمیم

برداشت ایده یا تصمیم است، از تشبیهی که بیشتر از همه آشناست، یعنی کشاورزی یا باغداری، 

 کنم.میاستفاده 

های رهبر روشنی وجود داشته باشد(، کشاورز/باغدار است. مهارت بایدکننده جلسه )و بله، تسهیل

 ریزی و اجرای او برای بازدهی اهمیت حیاتی دارد.برنامه

جلسه برای  سازیآمادهزمین یا نقشه برای رشددهنده اهمیت اساسی دارد؛  سازیآماده

خواهم با این جلسه )محصول . سواالت زیادی وجود دارد که با میکننده حیاتی استتسهیل

 های مطلوب دقیق عمل کنید.شود. در فهرست کردن خروجیکشاورزی( به چه برسم؟ آغاز می

ها و تصمیمات را هستند که ایده« هاییدانه»کنندگان کند؟ مشارکت چه کسی باید مشارکت

دورگه صفات مثبتی را از والدین متنوع نشان  هاینهایجاد خواهند کرد. درست همانطور که دا

 کنند.شده را تقویت میهای بیاندهند، متفکرین متنوع نیز کیفیت ایدهمی

کنید، تعداد کم فایده کنندگان را دعوت میازحد نکارید. وقتی مشارکتمراقب باشید بیش

شند. اگر نیاز باشد هر دو در و زیردستان نباید در یک جلسه با بیشتری دارد. در مجموع، رئیس

 جلسه حاضر باشند، الزم است سرپرستی با کنترل قوی یا کارمند ماهر، حضور داشته باشد.

کنند. جلسه باید کجا و وهوای گرم، رشد میهای با آبمحصوالت موفق در خاک بارور طی ماه

وقفه در آن جلوگیری کرد؟  چه زمانی برگزار شود؟ آیا باید این جلسه خارج از محل کار باشد تا از

 کنندگان متمرکز و پربار باشند؟چه زمانی بیشتر از همه احتمال دارد مشارکت
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ا کنندگان جلسه رسازی مورد نیاز مشارکتجلسه موفق را تصویرسازی کنید. دستور کار و آماده

ای های بالقوه موفقیت را شناسایی کرده و براشتراک بگذارید. ریسکمستند کرده و به

 ها پیش از جلسه اقداماتی انجام دهید.سازی آنحداقل

های نامربوط مثل اداره جلسه موفق به حفاظت از محصوالت در حال رشد بستگی دارد. بحث

 کنند مثلهای هرز در جلسه هستند. پیشنهادات تهاجمی اعضایی که دیگران را ساکت میعلف

توانند ها میها توجه نشود، هردوی آنو به آن حشرات آفت هستند. اگر به درستی شناسایی نشوند

 بازدهی را از بین ببرند.

تواند این مسائل را کنار بزند. ای، میسازی قوانین زمینهآمادگی با صرف زمان کمی برای شفاف

تواند ابزار مفیدی برای هر شود، میکوچک که روی میز قرار داده می« راه انحرافی»پالکارد ساده 

 گردانی در گفتگو باشد.عضو طی سر

جلسه را به نتیجه ثمربخش برسانید. به نظر خیلی بدیهی است اما بسیاری از جلسات با محصوالتی 

شود. هدفمند باشد. دستور کار جلسه را با زمان کافی پیش از که هنوز در زمین هستند تمام می

 تعطیلی آن متوقف کنید تا نتایج را برداشت کنید.

 م؟ آن را بنویسید!چه تصمیمی گرفتی 

 دهد؟ )دوباره، این را بنویسید!(چه کسی چه کاری را و در چه زمانی، انجام می 

 کننده بپرسید.آیا همه به تصمیم متعهد هستند؟ هر بار از یک مشارکت 
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تان زمان در نهایت، با توزیع مستندات توافق خود، از محصول خود حفاظت کنید. شما و تیم

اید و نباید تالشهای خود را به صورت قابلی از خاطرات ناخوشایند ردهخیلی زیادی را صرف ک

 دربیاورید.

 های کاربردچالش

 کنید را نظارت کنید. برآورد میزان زمانی که طی یک هفته معمولی در جلسات صرف می

 شود. این فرصت شماست!کنید در هر جلسه چقدر زمان تلف می

 دهی کنید )مثالً آغاز با تاخیر، جلسه و اولویتبندی شده را دستهدالیل زمان اتالف

 غیرضروری، مشارکت غیرضروری، بدون دستور جلسه، بدون نتایج مستند و غیره(

  را برای میز اتاق کنفرانس خود تهیه کنید و هدفش را توضیح « راه انحرافی»عالمت

 دهید.
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 8فصل 

 دنده بنیادی: معرفی ابزارهای ناب بنیادیچرخ -آگوست

شود. در حال ایجاد روابط ایم که با رهبران آغاز میر سازمان تمرکز کردهتابحال بر چگونگی تفک

قوی با کارمندان هستیم که بر مبنای احترام و اعتماد است. وقتی ما کارهای زیر را انجام دهیم، 

 یابد:مشغولیت با کار افزایش می

  معرفی کنیم.»کارمندان را به مشتریان» 

 .تناسب کار را تقویت کنیم 

  گذاری کنیم.و منابع را برای رشد کارمندان سرمایهزمان 

 ها مهیا کنیم.های به چالش کشیدن مناسب را برای استفاده از این مهارتفرصت 

وکار خود را درک کرده و اعضایش به به بیان خالصه، در حال ایجاد تیم ماهری هستیم که کسب

بامالحظه هستند تا بخواهند فرایند  ها به اندازه کافیدهند. آنشیوه درست به کار اهمیت می

مورد استفاده برای تهیه هرچیزی )محصوالت یا خدمات( با سود دوجانبه مشتریان، 

 ها، بهبود یابد.گذاران، و خودِ آنمالکین/سرمایه

زمان آن رسیده ابزارهای ناب متنوع را حین حفظ نقش ابزارها بر مبنای اصول، به سفر خود 

کنم، کسی با درک جامع از نظریه وقتی مکانیکی برای ماشین انتخاب می بیافزاییم. باالخره!

های فرعی متنوع وسیله نقلیه، دارای مهارت های حل مشکل قوی، با طرز برخورد عملیات سیستم

 خواهم.عالی و نیز ابزارهایی برای انجام کارآمد کار مورد نظر، را می
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 -متر به نتایج بهتر برسیشود سریعشده باعث میتبه همین صورت، استفاده از ابزارهای ناب ثاب

ها استفاده کنند. اما ابزارها فقط...ابزار هستند وقتی کارمندان متعهد فعال در محیط درست از آن

 کنند.و معجزه نمی

های با هدف خود اما با آگاهی پایین، به اشتباه بدون توجه به رشد متاسفانه بسیاری از سازمان

ل رسد این شرایط مثبرند. به نظر میفاده از ابزارها، به سمت جعبه ابزار ناب هجوم میافراد با است

ای از حفره ها را بدهم و انتظار دنده  و مجموعهام یک چرخسالهاین است که به دختر هشت

 داشته باشم برف روب بسازد.

نیم؛ ککنند، آغا میمایت میاین ماه را با تفکر درباره این که فرهنگ و ابزارها چطور از یکدیگر ح

مان فرهنگ خود توانیم به صورت راهبردی ابزار و کاربرد آن را برای تاثیرگذاری بر ضعفچطور می

 انتخاب کنیم. این ایده حین پرورش راهبردی اجرای ابزارهای ما مفید خواهد بود.

 .ویجتدر ادامه، زمانی را صرف شناسایی محصول )محصوالت( یا خدمات کلیدی خود..

کنیم. در حالی که این کار برای عملیات تولید نسبتاً ساده است، برای های( خود، می)ویجت

های حمایتی نیازمند تفکر بیشتری است. اگرچه وقتی این مهم های خدماتی یا بخشسازمان

و حسابداران را از نظر  HRحاصل شده و روشن شود، کارگران دولتی، پرستاران، متخصصین 

 دهد.ه از ابزارهای ناب، در جایگاهی برابر با کارگران کارخانه قرار میاستفاد

 .0Sکنیم: تهیه نقشه جریان ارزش و با معرفی دو ابزار بنیادی کار خود را تمام می
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 71پس از این که محصول/خدمات مورد نظر برای بهبود انتخاب شد، تهیه نقشه جریان ارزش

کند تصویر بزرگ را نگاه کنیم که حاوی همه دار میما را وا VSMاولین گام منطقی است. 

کشد فرایندهای مورد نظر برای تولید محصول/خدمات در حال حاضر است و ما را به چالش می

دهد درباره سازی کنیم. سپس به ما اجازه میخوب، بد و زشت )یعنی وضعیت کنونی( را کمیّ

 ماه آینده با معیارهای مورد نظر )یعنی 81-86چیست و در  -جریان ارزش -این که تصویر بزرگ

یک ابزار راهبردی است. در نهایت،  VSM. به این صورت، ، چه شکلی خواهد داشتوضعیت آینده(

VSM های عملی برای تحقق وضعیت آینده، به ما را با ایجاد برنامه اجرایی، یعنی یک سری گام

 برد.جلو می

 0Sکند. ی استفاده از ابزارهای ناب خاص هدایت میهای تاکتیکی معموالً ما را به سوآن گام

اغلب یکی از اولین ابزارهای مورد استفاده است چرا که عادات ضروری برای جایدهی چرخه برنامه 

 کند چرا که بیشتر کارمندان ازاقدام در محیط نسبتاً ایمن را تقویت می-کنترل-انجام کار-ریزی

 برند.محیط کار تمیز، روشن و مرتب لذت می

های بعدی گسترش خواهیم داد. به عنوان یادآور نهایی باید مجموعه ابزارهای ناب خود را در ماه

 راییچبگویم در ذهن داشته باشید ابزارها فقط ابزار هستند. رهبران باید تضمین کنند کارمندان 

تا  دانندا میاستفاده از آن ر چگونگیاهمیت ابزار )سعی داریم کدام مشکل را حل کنیم؟( و نیز 

 کاربرد موفق حاصل شود.

  

                                                      
71 tream mapping (VSM)Value s 
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 فعالیت با روش تفکر جدید -98هفته 

مشاور ناب بودن مثل این است که مربی تناسب اندام یا کاهش وزن شخصی باشید. بهبود ماندگار 

 نیازمند تغییرات بنیادی در رفتارها و در نهایت در تفکر است.

مورد نیاز است، میزان موفقیت خیلی باال نیست. از آنجایی که تغییر در این چنین سطح بنیادی 

های غذایی های زودگذر، رژیمای که تمرینچالش در تناسب اندام شخصی با سروصدا و وسوسه

کنیم، هر بار که تلویزیون را روشن می« رازها»شود. تبلیغات این کنند، بدتر میها ایجاد میو قرص

 کنند.داریم، به ما حمله میای را برمیزنیم یا مجلهدر وب گشت می

ها اتالفکنیم سازمانی ایجاد کنیم که به صورت تهاجمی به به همین صورت، وقتی تالش می

هیچ ورد جادویی وجود نخواهد داشت. موفقیت کند تا فرایندهایش را بهبود بخشد، حمله می

یان مند است. به بو آنچه است که برایش ارزشپایدار نیازمند تغییر در چگونگی تفکر سازمان 

 خالصه، تغییرات در فرهنگ آن نیاز است.

بنابراین این کار در مجموع یک چالش است. تغییر یک عادت شخصی به اندازه کافی دشوار است 

 حاال تعدادی از عادات برای کل سازمان را در نظر بگیریم!و 

یک  ی موفقیت پایدار بهقابل درک است که اخیراً وقتی در حال توضیح اهمیت تغییر فرهنگی برا

 «دهید؟اما چطور فرهنگ را تغییر می»کننده جدید بودم، مدیری پرسید مراجعه

در ابتدا، درباره این که چطور آن را تغییر ندهید اتفاق نظر داریم...با یک فرمان، یادآور یا کالس 

 آموزشی.
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باموفقیت طی کند تا هشت مرحله که سازمان باید ، هدایت تغییربا عنوان  73کتاب جان کوتر

  .کندتغییر ماندگار محقق شود را مطرح می

 متقاعدکننده برای تغییرایجاد شرایط  .8

 نندکحمایت میشناسایی تیم اصلی رهبرانی که از تغییر برای هدایت پیشرفت آن  .6

 ایجاد دیدگاهی نسبت به آینده و برنامه سطح باال برای دستیابی به آن .9

 انتقال دائمی دیدگاه .2

 از جمله در حذف موانعدان را قادر سازیم کار درست را انجام دهند، کارمن .0

 مدتهای کوتاهایجاد پیروزی .2

 های بیشتر )یعنی ناامید نشدن(ایجاد پیروزی .7

 سازی همه چیز در فرهنگ جدیدزمینه .1

برای هر رهبری که امید دارد بر تغییر ماندگار در سازمان خود تاثیر بگذارد، الزم کتاب کوتر 

 است.

خود کنند، بخودیدر حالی که ابزارهای ناب متنوع، نقش مهمی در دستیابی به موفقیت ایفا می

ا تر شود، درست همانطور که جین یتواند تنها با بکارگیری ابزارها نابکافی نیستند. سازمان نمی

ریداری خ Snap-onهای مکانیکی که از توانند فقط با پر کردن جعبه ابزار خود با اسبابجو نمی

 کردند، مکانیک شوند.

                                                      
73 John Kotter 
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یابند که روش موثر هدایت مراحل پنجم کنند، درمیها که با موفقیت تغییر میبسیاری از سازمان

این است که کارمندان خودشان به سمت روش تفکر جدید حرکت کنند. ابزارها  و ششم کوتر

 بزنم: مثالیتوانند نقش بسیار مهمی در این فرایند داشته باشند. اجازه دهید می

0Sشده، خواه فیزیکی ، ابزار ناب مورد استفاده برای استقرار و حفظ محل کار تمیز و سازماندهی

اول معموالً شامل تمیزکاری است،   Sمثل کارخانه یا مجازی در دفتر کار، باشد. در حالی که سه 

ن کند تا تضمیم میآخر استانداردهایی برای تعریف واضح سطح جدید و استقرار عادات فراه Sدو 

 شوند.شود استانداردها حفظ می

کنند، ممکن است شده بحث میهای کمی درباره محل کار تمیز سازماندهیدر حالی که گروه

روی ها پیرود از آنتفکر تعریف کار خود براساس استانداردها و این که انتظار میبرخی در ابتدا 

ها متوجه موارد زیر شوند، آن رفتارها شروع به تغییر آن اجرا شده و 0Sکنند را نپذیرند. اما وقتی 

 کند:می

 «خواهم توانایی استفاده از این ابزاری را داشته باشم که...هر بار...در جای یکسانی هی، می

 «شود.نگهداری می

 «آیم، شیفت قبلی همه چیز را دانستنش خیلی خوشایند است که وقتی سر کار می

 «مناسب قرار داده است.تمیز کرده و در جاهای 

 «ر بینم استاندارد تغییوقتی ایده بهتری به نظرم برسد، خیلی خوشایند است که می

 «پذیرند.کند و همه ایده من را میمی
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 -های جدید تفکر درباره استقرار و پیروی از استانداردبرای عمل سازمان به روش 0Sبنابراین ابزار 

 رود.ر میبه کا -هاآن دهی بهو حتی ارزش

خورم که تغییر مثبت اساسی در تناسب اندام شخصی خود داشته و از او گاهی آشنایی برمی

شامل نوعی بیداری، انتخاب روش  را انجام داده است. پاسخ بدون شکپرسم چطور این کار می

لذت بردن از پاداش حس بهتر و تمرینی که به اندازه کافی مطلوب بوده که ادامه پیدا کند و 

 دریافت بازخورد مثبت است.

توانند بیشتر تمرین کنند و بنابراین منافع بیشتر یابد که در آن افراد میچرخه خوبی تکامل می

ی توانند به سخترسند که در آن میو بازخورد مربوطه را دریافت کنند. در نهایت، به شرایطی می

 اند. این هدف سازمان ماست.جین کردهها خود را با روش تفکر جدید عتمرین را کنار بگذارند. آن

 های کاربردچالش

 :سطح راحتی خط مبنای سازمان خود را با هر یک از پنج اصل تفکر ناب ارزیابی کنید 

 کننده(کند )نه تامینمشتری ارزش را تعریف می .8

 افزایند، را حذف کنید.شده مشتری نمیهایی که به ارزش تعریفاتالف، فعالیت .6

 بندی، جریان ایجاد کنید.ندی و صفببا حذف دسته .9

 ها را با فشار جلو ببرید.محصوالت/خدمات را به طرف خود بکشید به جای این  که آن .2

کمال را دنبال کنید؛ از کار استاندارد برای تعریف بهترین روش کار استفاده کنید و  .0

 های بهبود استاندارد را به چالش بکشید.همیشه روش
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کند اب شود و در زمینه هدف مناسب به کار رود، به سازمان کمک میابزاری که بادقت انتخ

 اصلی که فاقد پشتیبانی است را بپذیرد.

  جان پی. وتر را بخوانید. هدایت تغییرکتاب 

 یافتن کارخانه درونی شما -92هفته 

ن تابحال قبالً در ای»پرسم، های اولیه با رهبران سازمانی گاهی این سوال را میدر طول بحث

 «اید؟زمینه )جای خالی را پر کنید( کار کرده

های تامین سرمایه دهد که اگرچه صنایع متنوع واژگان و مدلام را توضیح میتجربه

ارائه محصوالت/خدمات ارزشمند با  کنند:فردی دارند، اساساً هدف یکسانی را دنبال میمنحصربه

 دود گسترش یابد. نیاز به شناسایی و کاهشاتالف کمیته تا سود حداکثر شده یا تامین سرمایه مح

ر از تروند و مهمماهرانه اتالف در سراسر صنایع رایج است. همینطور باید ابزارهایی که به کار می

 ها، نیز مشخص شود.های فرهنگی مورد نیاز برای دستیابی موفق به آنآن، جنبه

گردد، ل در صنعت اتومبیل بازمیسال قب 70های ناب به حدود تقریباً در حالی که منشا روش

فروشی، خدمات و دولت ها پیشی گرفته و شامل مراقبت بهداشتی، خردهفلسفه آن از همه شغل

های ناب را است. بنابراین امروزه برایم غیرمعمول است که به تیمی برخورد کنم که نتواند فلسفه

مه مهجور را بیان خواهد کرد: به شیوه طبیعی به موقعیت خود بسط دهد. فرد بدون شکت دو کل

 «ما متفاوتیم.»
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باید اعتراف کنم در این نقطه با تصویر گفتگوی بین خانم/آقای استثنا به صورت نوجوان و والدین 

 کنم.ها، خودم را سرگرم میآن

 قرار نیست امشب در دبیرستان برقصی؟ والد:

 نه، باید تکالیفم را انجام دهم. آقا/خانم استثنا:

 روند.به آنجا می های دیگرهمه بچهما ا والد:

های دیگر از روی پل بپرند، من هم باید این کار را خدای من مادر، اگر همه بچه آقا/خانم استثنا:

 بکنم؟

 تر به نظر برسی.اگه باعث بشه معمولی شاید باید این کارو بکنی والد )زیر لب(:

 من متفاوتم.آقا/خانم استثنا: 

شناسند. براساس نظر خود را می« کارخانه»های ناب غیرتولیدی، میز روشآکاربردهای موفقیت

هایی که تولیدشده، آغاز ، این کار با شناسایی ویجتسازیمما ویجت نمی، نویسنده 10کن میلر

 شود.می

ها نوشته شد، برای هر سازمان تولیدی که عالقمند به بهبود در حالی که کتاب میلر برای دولت

ها وسایل، و نه فعالیت، هستند. ممکن است دهد ویجتاستفاده است. میلر توضیح میباشد، قابل 

شده و ها شامل فرم مالیات تکمیلهای آنهای ویجتفرد حسابداری کند، اما ممکن است مثال

                                                      
10 Ken Miller 
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ها را توان ویجتپرشده، ترازنامه جریان نقدی پایان ماه یا چک حقوق باشد. در این صورت می

 شمرد.

های وکار تولید مدلها خاص و ویژه هستند. درست همانطور که ممکن است کسبو ویجت

فرد های مالیات منحصربهمتفاوت متعددی از محصول تهیه کند، حسابدار ما نیز ممکن است فرم

شوند. هر فرم یک ویجت دهی به مشتری کامل میمتعددی داشته باشد که حین سرویس

 فرد است.منحصربه

هر  های فرایند که برای تولیدتوانیم یک سری از گامهای خود را ببینیم، میویجتوقتی بتوانیم 

فرد مورد نیاز هستند را شناسایی کنیم، درست همانطور که شرکت تولیدی ویجت منحصربه

ها درسی که در داخل حوزه کند. غلبه بر این مانع، درها را به روی دههکارخانه خود را تعریف می

 کند.شده، باز میتهتولید فراگرف

 توان شروع به پرسیدن سواالت نوع تولیدی کرد؟می

 آیا این گام فرایند ارزش افزوده دارد؟ 

 دهد؟نواقص در کجا روی می 

 کشد؟هر گام چقدر طول می 

 شود؟انبارسازی )یعنی موجودی( در کجا جمع می 

 ها تقریباً با رضایتل آن، آنگاهی است که درباره بهبود جدی عمل کند. تا قبحاال سازمان در جای

 -طرناکو خ -فردکنند. در دنیای رقابتی امروز، این جایگاه منحصربهاز وضعیت کنونی تبعیت می

 است.
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 های کاربردچالش

 های متنوعی که زمینه شما مسئول تولید آن است را شناسایی کنید. برای هر ویجت

 ویجت موارد زیر را برشمارید:

 رجی و داخلی را شناسایی کنید.مشتری )مشتریان( خا -

 سازی کنید.میزان تقاضا را کمّی -

سازی کنید و پاسخگویی، کیفیت و کمّی 80-8رضایت مشتری را در مقیاس  -

 هزینه را در نظر بگیرید )بله باید با مشتریان صحبت کنید(.

 دهیهای متنوع خود را براساس حجم و رضایت مشتری اولویتپتانسیل بهبود ویجت 

 .کنید

 سازیمما ویجت نمیکنید...کتاب کنید...بویژه اگر برای دولت کار میاگر خدمات ارائه می 

 کن میلر را مطالعه کنید.

 ترسیم نقشه سفر -99هفته 

وقتی سازمان متقاعد شده نیاز به بهبود پیوسته یا سفر ناب دارد، اولین سوال منطقی این است، 

 «بسیار خب، از کجا شروع کنیم؟»

، اولین انتخاب رایج و منطقی است. جریان ارزش یک سری 18با عنوان ترسیم جریان ارزش ابزاری

شود. ترسیم جریان فرایند است که منجر به ایجاد محصول و ارائه خدمات )یعنی ویجت( می

                                                      
18 Value stream mapping (VSM) 
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ارزش شامل دیدگاه بسیار سطح باالی آن فرایندها است. برای مثال، ممکن است جریان ارزش 

 سازیگیری، آمادهایی فرایندهای کلیدی نشستن مشتریان، سفارشرستوران شامل شناس

 ها و تمیز کردن میزها باشد.آوری پرداختهای غذایی، سرو کردن غذاها، جمعوعده

ها برای توصیف عینی موقعیت در هر فرایند نیاز به نقشه جریان ارزش مفید شامل کسب داده

 اساسی است.

 مان روز چطور است؟توزیع رسیدن مشتری با توجه به ز 

 سابقه ایمنی ما در آشپزخانه چطور است؟ 

 شود؟هر چند وقت یک بار سفارشی خراب می 

 دهد؟شده نشان میبررسی مشتری چه چیزی درباره کیفیت غذاهای تهیه 

 شوند؟کارگران چطور به هر مرحله فرایند اختصاص داده می 

 میزان بازدهی خدمتکاران چقدر است؟ 

 ظر کمّیت و زمان انتظار، نیز اهمیت کلیدی دارد.نرفت هر مرحله، از ان پستوانایی ثبت میز

 چند نفر منتظرند تا سرویس دریافت کنند؟ برای چه مدت؟ 

  چند سفارش در آشپزخانه است؟ زمان دریافت سفارش تا آماده تحویل شدن آن چقدر

 است؟

در سراسر جریان ارزش  شود تا نشان داده شود اطالعات چطوردر نهایت، خطوطی کشیده می

 گیرند.شود. مسائل ویژه مرتبط با مسیرهای ارتباطی متنوع مورد بررسی قرار میجاری می
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 شود؟ها چطور از خدمتکاران به آشپزخانه منتقل میسفارش 

 رود؟ها به کار میافزار برای محاسبه صورتحسابکدام نرم 

 80000ی حاصل شود، یعنی دیدگاه این است که نقشه حالت جار VSMاولین گام مرتبط با 

ریان کنند که جکنندگان مشخص میفوتی از شکلی که جریان ارزش کنونی دارد. سپس مشارکت

ماه آینده چه شکلی خواهد داشت. این کار تهیه نقشه حالت آینده  81-86 رها دارزش مد نظر آن

ده دست خواهیم یافت، تنها باور دانیم چطور به وضعیت آینباید ذکر کرد ما دقیقاً نمینام دارد. 

 توانیم تا سال آینده یا بعد از آن، به آن شرایط برسیم.داریم می

هایی که با محصول تولیدشده جدید سروکار دارند، این های ارزش نابالغ، شاید جریانبرای جریان

ن اکار شامل کاهش اساسی تعداد فرایندهای مستقل با ترکیب فرایندها به صورت سلول جری

های ارزش بالغ مثل مثال رستوران ما، این کار شامل شناسایی اهداف جدید است. برای جریان

 برای آن اعدادی است که مشکل دارند.

مرحله نهایی این است که برنامه اجرایی تهیه کنیم. این برنامه برای حرکت از وضعیت کنونی به 

حل مشکل و رویدادهای بهبود سریع  هایها، فعالیتوضعیت آینده است. کدام سری از پروژه

ر ها چطومورد نیاز هستند؟ چه کسی مسئول هریک خواهد بود و زمانبندی تقریبی تکمیل آن

 است؟

VSM سازی را به صورت کلی در سراسر کند بهینهابزار مفیدی است چرا که ما را وادار می

اد که در یک زمینه ایج« بودهابه»فرایندهای درگیر با محصول یا خدمات بررسی کنیم. اغلب این 

 شود.شود، باعث مشکالت بیشتر در فرایندهای پیشین یا بعدی میمی
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کننده مشکل یا مدیران پروژه وجود دارد، برنامه اجرا به سازمان از آنجایی که همیشه کمبود  حل

 ت براساسها و مشکالتر اختصاص دهد. پروژهدهد این منابع اساسی را به شیوه راهبردیاجازه می

 یابند.های غیرارادی به مسائل داغ روز، اختصاص میهای متفکرانه به جای واکنشبرنامه

کند. وقتی وضعیت آینده ترسیم شود، دیدگاه مشترکی درباره جایی که قرار است برویم، ایجاد می

دانند بهاست و کارمندان وقتی بدانند وضعیت آینده نیازمند برخی کمبودهای بدیهی در شغل آن

فعالیتی در برنامه اجرا برای رخ دادن آن برنامه وجود دارد، با آشفتگی کمتری پذیرای آن خواهند 

 بود.

توانند حین مشارکت در کند. کارمندان میمحیط امنی برای تغییر ایجاد می VSMدر نهایت، 

 ها درت کار آندانند ممکن اسهای لجوجانه کنند چرا که میفعالیت بهبود سریع، گاهاً مقاومت

دهد تا ایده تغییر زمانی به کارمندان می VSMطول یک هفته تغییرات زیادی را متحمل شود. 

 شود.جلو میهای وضعیت آینده تطبیق دهند که این کار باعث پیشروی روبهآلرا با ایده

 های کاربردچالش

  مبانی ساده و  را مطالعه کنید. 16به قلم مایک روتر و جان شوک فراگیری دیدنکتاب

 کند.انگیزی را ارائه میشگفت

 :کار رو شروع کنید! با متخصص خارجی کار کنید 

 های با اولویت باالی خود را انتخاب کنید.یکی از ویجت -

                                                      
16 Mike Rother and JohnShook 
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تیمی از متفکرین راهبردی که با فرایندهای جاری تولید ویجت آشنا هستند  -

 را گرد هم بیاورید.

ه و برنامه اجرا را تهیه کنید )این کار نقشه وضعیت جاری، نقشه وضعیت آیند -

 نباید بیشتر از یک روز و نیم یا دو روز زمان ببرد!(

 گام منسجم اول برای سفر -94هفته 

اده از گیرند، اغلب سفر را با استفی که درباره ابتکار بهبود پیوسته سازمان خود تصمیم میرهبران

 Sبه خود گرفته چرا که پنج مولفه آن همگی با این نام را  0Sکنند. آغاز می 0Sابزاری به نام 

 شوند:شروع می

کاری حذف  کند را از ناحیهکه از شغل حمایت نمی« چیزهایی»: همه 19بندیطبقه .8

 کنید. 

 محل کار را تمیز کنید تا به شرایط خوبی برگردند.: 12نمایش .6

 نید و بهترینبندی را به ناحیه کاری برگرداهمه بازماندگان مرحله طبقه :10سازیمرتب .9

 مکان ذخیره مطلق را برای هریک انتخاب کنید.

استانداردهای تمیزی تهیه کنید و آن را از لحاظ بصری مشخص کنید : 12استانداردسازی .2

 هر چیزی به کجا تعلق دارد تا...هر بار...به مکان درست برگردانده شود.

                                                      
19 Sort 

12 Showcase 
10 Set in order 

12 Standardized 
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ی، نمایش، بندعادات جدید را تثبیت کنید تا مطمئن شوید طبقه: 17حفظ کردن .0

 شوند.سازی و استانداردسازی هر روز حفظ میمرتب

0S ب ومرج با مرتشود، چرا که هرجوری میموفق منجر به بهبود متناظر در ایمنی، کیفیت و بهره

 کنند و زمان کمتری صرفشود. کارمندان زمان بیشتری را صرف کار پربار میبودن جایگزین می

 شود.درست، اجزا، کاغذبازی یا فایل کامپیوتری میجستجوی آشفته به دنبال ابزار 

کننده روحیه که اغلب همراه بهبود تصویری اساسی زمینه کاری فرد است به همان اندازه تقویت

های بهبود تواند اعتماد و نیروی حرکت برای کارمندان ایجاد کند تا چالشاهمیت دارد و می

رای استانداردسازی موفق و حفظ بهبودها نشان داده تری را به عهده بگیرند. توانایی که ببزرگ

ریختگی دو گام به جلو و یک گام به عقب در طول سفر بهبود پیوسته شده، برای پرهیز از بهم

ها همراه با این حقیقت که کارمندان کمی با هدف ما، اهمیت اساسی خواهد داشت. این کیفیت

گام اولیه ایمنی در جهت تعیین  0Sشود ث میمحیط کار تمیز و مرتب مشکل خواهند داشت، باع

 فرهنگ بهبود پیوسته باشد.

زنم اکثر کند. حدس میجادو نمینقطه شروع منطقی است، مطمئناً  0Sاما در حالی که 

 شوند.را اجرا کنند، در انجام این کار با شکست مواجه می 0Sکنند هایی که تالش میسازمان

؟ پاسخ مثل خیلی از ابتکارهای راهبردی دیگر، به یک های متعدد چیستدلیل این شکست

 رسد.می -نبود رهبری -عامل

                                                      
17 Sustain 
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تنها درباره مرتب و تمیز  0Sترین اشتباه، درک نادرست این مسئله است که ، رایج0Sدر مورد 

ها، مثل وقتی است که ما به سراغ مرتب کردن کمد برای سازمان 0Sبودن است. بنابراین فرایند 

 رویم:در خانه می

 کنیم تا تعیین کنیم چه چیزی را نگه داریم بندی محتویات میها را صرف طبقهساعت

 و کدام را حراج کنیم.

 کشیم و شاید حتی رنگ جدید هم بزنیم.کنیم، جارو میها را تمیز میتار عنکبوت 

 گردانیم.شده برمیچیز را به روش منطقی سازماندهیبا دقت زیاد همه 

  چیز را کنیم که از اعضای خانواده بخواهیم همهدقیقه را صرف این میدر نهایت، چند

 به همین صورت حفظ کنند.

« رویداد»کند که در طول تمرکز می 0Sبیفایده تنها بر سه مولفه اول  هایبه بیان دیگر، این تالش

عادات  اشدها تغییرات رفتاری پیوسته مورد نیاز در صورتی که قرار بروند. آنمستقل به کار می

گیرند )یعنی جدیدی تعیین شده و بهبود حفظ شود را تقریباً به صورت کامل نادیده می

 استانداردسازی و حفظ کردن(.

اندازد. خطر نابودکننده است و کل ابتکار بهبود پیوسته را به مخاطره می 0Sاین خطا برای 

 زیاد است.ابتکاری که هوس زودگذر باشد بسیار 

 شما موفق خواهد بود: 0Sشود تا تضمین شود تالش پیشنهاد ارائه میدر اینجا برخی 

  0در طول رویدادهای بهبودS.زمان و تالش برابری به هر پنج مولفه اختصاص دهید ، 
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  0تنها در جایی ازS  استفاده کنید که برای حل مشکل دنیای واقعی به کار رود؛ شاید

 نظمی رخ داده است.لیل بیرفته که به دتصادفات، نواقص یا تولید ازدست

  0پیش از این که پروژهS  را آغاز کنید، مطمئن شوید همه مدیران و سرپرستان تحت

تاثیر، نقش بسیار مهم خود برای تقویت رفتارهای جدید، بازرسی و در نهایت پاسخگو 

 کنند.گیری عادت را درک مینگه داشتن کارمندان در طول دوره اساسی شکل

  0در ابتکارS ود دقیق شوید؛ به بیان دیگر، حوزه دید شما محدود باشد و تا وقتی خ

 دوم نروید. 0Sاولین پروژه با موفقیت برای چند هفته حفظ نشده است، به سراغ پروژه 

رسد، کاربرد موفق آن ای ساده به نظر میکنندهبه صورت گمراه 0Sدر حالی که مفهوم پشت 

است. بویژه مورد اخیر آسان نیست. اگرچه ممکن است  انهروزنیازمند برنامه هوشمندانه و نظم 

های برگشت سرمایه از نظر بازدهی ملموس )مالی( و ناملموس )روحیه( نسبتاً کوتاه باشد. دوره

مینه سازد یا در انتقال زاین ترکیب پیروزی است، بدون توجه به این که سازمان شما گیربکس می

 های مالی فعال است.تراکنش

 ای کاربردهچالش

 دار سازی را در بخش کوچک با آزادی عمل خوب اما مشکلبندی، نمایش و مرتبطبقه

در خانه، تمرین کنید )شاید یک کابینت، کمد کوچک یا میز کار(. چند هفته این چینش 

ی بندای برای همه باقیماندگان طبقهتا مطمئن شوید مکان بهینه« تست کنید»را 

 رسیم.د به استانداردسازی و حفظ کردن میتعیین شده است. خیلی زو
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 0S  را تنها در صورتی به عنوان ابزار زودهنگام ماندنی در نظر بگیرید که مشکالتی

ت وری( داشته باشد. اگر مشکالمرتبط با فضای کار فیزیکی خود )ایمنی، کیفیت، بهره

 از بازبینی فایلها، استفاده مرتبط با فضای کار مجازی خود دارید )مثالً یافتن فایل

 را ببینید. 97نادرست و غیر(، هفته 
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 9فصل 

 یک گام به جلو، بدون گامی به عقب: استانداردسازی و حفظ هر بهبود

 به نظر ساده است: اقدام، -کنترل -انجام کار-زیریمهبرنا

 ریزی کنید.ای برای ارزشیابی ایده بهبود برنامهشدهتست کوچک کنترل 

 .تست آزمایشی در مقیاس کوچک انجام دهید 

 .نتایج آزمایش را در برابر فرایند خط مبنا چک کنید 

 ت، کنید. اگر بهتر نیس براساس نتایج عمل کنید. اگر ایده بهتر است، استاندارد را بروز

 استاندارد فعلی را بدون تغییر حفظ کنید.

دهنده نبود پیچیدگی است. آسان یعنی تالش نیست. ساده نشان« آسان»به معنای « ساده»اما 

 کمی مورد نیاز است.

مرحله اقدام نیازمند تغییر رفتار است و این کار به ندرت آسان است، حتی اگر تغییری در جهت 

شامل غلبه بر  موانع هیجانی )یعنی حس فقدان که با از دست دادن باشد. تغییر  بهتر شدن

گذشته و پذیرش چیزهای جدید همراه است( و نیز مکانیکی )یعنی یادگیری عادت جدید( است. 

 کند.همین دلیل، چرخه بهبود پیوسته معموالً در مرحله اقدام سقوط می به

کننده کلیدی موفقیت سفر ناب ماست. این ماه بر م، تعیینبنابراین مدیریت ماهرانه مرحله اقدا

ایجاد/بهبود استانداردها و تضمین این که شکاف بین استاندارد مستندشده ما و فرایند واقعی ما 

 کنیم.ناچیز است، تمرکز می
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که اکثر  0Sمرحله  اقدام  -و تاکید ویژه بر استانداردسازی و حفظ کردن 0Sبا ادامه بحث 

را به دفتر کار بسط  5Sکنیم. ابزار شروع می -شوددر آن با شکست روبرو می 5Sی هاتالش

نادرست برای محیط کار فیزیکی، به جای  دهیم که این ابزار اغلب اوقات در آنجا به شیوهمی

 گیرد.دنیای مجازی، مورد استفاده قرار می

زار ناب، کار استاندارد، ای ترین ابشده، برای معرفی شالودهحفظ 0Sنشان دادن موقعیت 

شده طی استانداردسازی و حفظ کردن موفق )کار های کسبکند. مهارتنفس ایجاد میاعتمادبه

 (، مستقیماً برای هر بهبودی قابل استفاده است.0Sاستاندارد یا مرحله اقدام 

ادفی یا تص -یعنی موفقیت پایدار -دستاوردمثل هر چیز دیگری که با سفر ما ارتباط دارد، میزان 

مدیر بستگی دارد. بنابراین درباره رفتار مهم مدیریت، یعنی -بسته به شانس نیست. به رهبر

 گیریم.بازرسی هدفمند و منظم کار استاندارد، چیزهایی یاد می

وید چیز دور شسرپرستی تغییر دشوار است. پاییز زمان خوبی برای این است که یک هفته از همه

های تفریحی تمام شده است. ها و جاذبهه شارژ کنید. شلوغی تابستان در پارکها را دوبارو باتری

یز به رهای درختان برگانگیزی از تبدیل تپهدر بسیاری از نواحی مادر طبیعت نمایش شگفت

نواز دارد. چه زمانی بهتر از این که از کار دور شده و تصویر های قرمز، نارنجی و زرد چشمرنگ

 م.بزرگ را ببینی

  



  819 و حفظ هر بهبود یبه عقب: استانداردساز یگام به جلو، بدون گام یک

 

 (حفظ کردنجادویی )استانداردسازی و  S 5  -95هفته 

0S ایم. ها به منظور آغاز سفر ناب، بررسی کردهرا به عنوان اولین ابزار تاکتیکی منطقی سازمان

 است که اثربخشی -استانداردسازی و حفظ کردن -همانطور که قبالً بیان کردیم، دو مولفه آخر

 کند.را مشخص می 0Sهای یا شکست تقریباً همه تالش

ها مهارت ها همان دو مهارتی هستند که اگر قرار باشد هر بهبودی ماندگار شود، باید در آناین

کن یافت. در واقع اگر فرد نتواند بهبود را به این اندازه از نظر بصری بدیهی کند که مثالً مخلوط

وسایل آشپزی را به درستی   تر مثل این کهدر جای درستی نگهداری شده یا خیر، مسائل ظریف

 کنیم یا خیر، شانسی نخواهند داشت.استرلیزه می

استاندارد  چطورها خوب و درست است. اما دقیقاً همه این»گویند کنندگان اغلب میمراجعه

 «ها را حفظ کنم؟اثربخش تعیین کنم. و چطور آن

 کنیم.سواالت منطقی است. با استانداردهای اثربخش شروع می

معنادار شامل دستیابی به توافق با اعضای تیم است تا ناحیه کاری  0Sین استانداردهای تعی

 های اثربخشبهبودیافته حفظ شود. این اجزای ضروری باید به روشنی منتقل شده و در توافق

 درک شوند:

 هدف )چه چیزی( .8

 سازی هدف باید انجام شد )چگونگی(اقداماتی که برای برآورده .6

 مات )چه زمانی(زمانبندی اقدا .9
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تر به این اجزاست. این موارد معموالً تر و شفافوظیفه استانداردهای تصویری توجه هرچه سریع

 نیازمند دو نوع استاندارد بصری است:

اری شده نگهدتنها دو گزینه دارند )مثالً آیتم یا در مکان مشخص استانداردهای گسسته .8

 شود یا اینطور نیست(می

 شماری از سطوح است )مثالً تمیز بودن کف(.شامل تعداد بی تهاستانداردهای پیوس .6

ممکن است فرد استدالل کند ارزشیابی مورد اول عینی است در حالی که دیگری غیرعینی و 

فردی است. اما با ارائه استانداردهای مستندشده شفاف و ساده که بتواند سریعا و به صورت 

به سادگی مطابقت با هر دو را ارزشیابی کنند. این یعنی توانند پیوسته تفسیر شود، کارمندان می

 استانداردها باید بصری باشند!

ها و نمودارها به جای کلمات، به عنوان ها، عکساستانداردهای گسسته بصری از اشکال، رنگ

داری گاراژ من است که در تخته سوراخکنند. مثال ساده آن های اصلی استفاده میدهندهانتقال

آمده است. این وسیله، زمان مورد نیاز برای ارتباط دادن مکان پارکینگ رزروشده با  3.8 تصویر

 کند.ها، قدرتمند میرا با وجود تفاوت زبان مالک برحق آن را کاهش داده و ارتباط
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 : مثالی از استاندارد گسسته بصری8.3تصویر 

ظر رود را در نالمللی به کار مینهای بیها در فرودگاهعالئم جهانی جنسیت که برای دستشویی

بگیرید. مسافرین از سراسر دنیا، بدون توجه به زبان بومی خود، فوراً پیام مورد نظر را درک 

 11کنند )شاید به جز خواهر زن من که تجربه ناخوشایندی در فرودگاه فورت وورث داالسمی

 داشت(.

 آل عکس بگیرد و سپساند از حالت ایدهتووقتی فرد با استانداردهای پیوسته سروکار دارد، می

مرز پذیرش است،  گیرد که تیم موافق است نمایندهو از آن عکس ب« خلق کرده»شرایطی را 

تمیز بودن است. سپس این موارد برای ارجاع آینده به عنوان  غیر قابل قبولیعنی باالترین سطح 

 را ببینید(. 3.6شوند )تصویر ه میسنجنده شرایط مطلوب و غیر قابل قبول، در جایی نمایش داد

                                                      
11 Fort Worth-Dallas 
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 : مثالی از استاندارد پیوسته بصری6.3تصویر 

ای هکنید، خالقیت دارایی ارزشمندی است. از ساختمانوقتی استانداردهای بصری را طراحی می

فروشی، های متنوع سروکار دارند مثل مراکز خردههایی که با فرهنگبویژه آن -عمومی

 های مفیدی فراهم کنند.توانند ایدهالگوگیری کنید چرا که می -هاودگاهها و فربیمارستان

شده، جایگزین استاندارد پیوسته هستند تا سازی اقدام )اقدامات( ویژه و تکرار تجویزهمشخص

سطح مطلوب حفظ شود. برای مثال، در پایان هر شیفت، کف زمین را جارو زده یا فوراً پس از 

این کار انجام شد، باید وارد دستورالعمل کار استاندارد اری کنید. اگر ریختن هر چیزی، تمیزک

 های با ارزش افزوده، به بخشی از شغل تبدیل شوند.شود و به اندازه فعالیت

توجه کنید همه اجزا برای توافق موفق نیازمند درک هستند. به همین دلیل، همه استانداردهایی 

 تست شوند تا تضمین« چشمان تازه»اند باید با ین شدهکه در طول مرحله استانداردسازی تعی

ها از این ها برای هرکسی خارج از سازمان بدیهی و روشن است. به همین دلیل آنشود معنای آن
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بیابید  0Sشوند. کارمندی خارج از تیم به بعد به صورت پیوسته توسط کارمندان جدید تفسیر می

های موجودی کاال، های معدود نماینده ترکیبی از مولفهمکه نماینده کارمندان جدید باشد. آیت

های مربوطه خود ها را به جایگاهآوری کنید؛ سپس از داوطلب بخواهید آنابزارها و منابع را جمع

یابی صحیح هر آیتم را ذکر کنید. بر این اساس بهبودهای الزم برگرداند و میزان زمان برای مکان

 را انجام دهید.

است تا تضمین شود شرایط و فرضیات اصلی در  هدفمندای های دورهمل بازرسیشا 0Sحفظ 

 هنوز معتبر هستند: 5Sزمینه چهار مولفه اول 

ها از اید و نیازمند حذف آنهای جدید را در نواحی جای داده: آیتمبندیحفظ طبقه .8

 آنجا هستید؟ آیتم درست پیشین، منسوخ شده است؟

های های جدید؟ آیا روشید فرا رسیده است؟ چراغزمان نقاشی جد :حفظ نمایش .6

 کند؟ها، شرایط خوبی را حفظ میشده و تکرار آنتمیزکاری مشخص

چیز هایی برای اقالم جدید تعیین کنیم؟ آیا همهآیا نیاز است مکان :حفظ مرتب بودن .9

 هنوز در مکان بهینه خود است یا جابجایی نیاز است؟

ها کنده شده یا پوست شده است؟ آیا ها یا کفپوشسبآیا برچ :حفظ استانداردسازی .2

 شوند و بنابراین نیازمند بهبوداستانداردهای متنوع اغلب به شیوه نادرست تفسیر می

 تر است و دلیلش چیست؟هستند؟ حفظ کدام استاندارد از همه سخت

تضمین این  های منظم برایشفاف بصری و زمانبندی بازرسی 0Sمهارت یافتن در استانداردهای 

 0Sاند، منجر به موفقیت پیوسته سازی و استانداردسازی حفظ شدهبندی، نمایش، مرتبکه طبقه
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 ها،هایی که فرا گرفته شده است، از طریق کار استاندارد در همه زمینهشود. به عالوه، مهارتمی

 به تیم ما کمک خواهد کرد.مستندسازی و حفظ بهبود  در

 های کاربردچالش

 0روژه به پS د توانیخانه خود بازگردید و استانداردهای تصویری را به کار بگیرید. می

 ها اجتناب کنید؟کامالً از به کار بردن واژه

 های منظمی را زمانبندی کنید )اغلب در ابتدا تا این که عادات تغییر کند( تا بازرسی

شود. تکرار می سازی و استانداردسازی حفظبندی، نمایش، مرتبتضمین شود طبقه

 بازرسی را در صورت نیاز براساس نتایج تنظیم کنید.

 تمیزکاری دفتر کار -96هفته 

شده و ابزاری برای تهیه و حفظ فضای کار سازماندهی 0Sبه عنوان یک مرور سریع باید گفت 

ها طی جستجو حذف شود، مشکالت از لحاظ بصری بدیهی شده و غرور تمیز است تا اتالف

برای دفتر کار مورد  0Sدر کارخانه بود. متاسفانه وقتی  0Sبه تدریج القا شود. منشا  کارمندان

ها ها آن را برای محیط کار فیزیکی به کار بردند. در نتیجه، منگنهسازمان استفاده قرار گرفت، اکثر

 ها به نمای کلی میزهای کار تبدیل شدند.و پانچ

های الکترونیکی است. به همان اندازه از دستگاه ل دادهاما هدف این نیست. کار دفتری امروز شام

 8310کنم )اگر بعد از سال های فلش دوربینم استفاده میکنم که از جعبهمنگنه خود استفاده می
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دفتر کار باید  0Sتر بخواهید برای شما توضیح دهد.( بنابراین اید، از یک همکار مسنبه دنیا آمده

 مورد توجه قرار دهد.ها را نیز ذخیره آن داده

ها در شهر فورت دوج،  مجازی را با توجه به سرور مشترک بین تعدادی از بخش 0Sمن رویداد 

اند و حتی کتابی های فیزیکی هدایت کردهرا  در محیط 0Sها پروژه تسهیل کردم. در حالی که ده

 0Sن کار اولین تجربه را که خودم ناشرش بودم را نوشتم، آ 0Sراهنمای میدانی رهبر با عنوان 

های پیشین درگیر انتقام کنندگان فعالیتدانستم اکثر مشارکتمن در محیط مجازی بود. می

 کردم!ها خواهند شد. من بازپرسی میگرفتن از اتالف

ه فقط به این دلیل ک -پیش از آغاز کار، اطمینان حاصل کردیم که پشتیبانی سرور کامل بود

 شد.ازحد میشاید بلندپروازی ما بیش

تواند حذف کرد، کدام گیری درباره این بود که کدام داده را میبندی شامل تصمیممرحله طبقه

های آرشیو یک باید به درایو بایگانی برود و کدام یک باید در درایو فعال باقی بماند. جابجایی داده

ر دخریدهای باتاخیر فعال،  تر درایوگیری روزانه سریعاجازه پشتیبان ،به واسطه با هزینه کمتر

دهد و همه را می ریختگی درایو فعالتر از همه، کاهش بهممهمیافته سرور و ظرفیت افزایش

 شوند.بازیابی میشده فوراً های بایگانیها در حالی است که دادهاین

های های با کیفیت پایین و فایلعکسای، های دونسخههایی که حذف شد شامل فایلداده مثال

هایی که به بایگانی منتقل فایل را به خاطر دارید؟( 13غیرمرتبط با کار بود )کودک رقاص اوگا چاکا

                                                      
13 Uga Chaka 
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های پیشین ن و نسخهیهای پیشهای بودجه سالشده، دادههای تمامهای پروژهشدند شامل داده

 اسناد موجود بود که حاوی اعداد پیشین بود.

های دارد مورد نیاز برای هر گروه کلی داده خود )گزارشاز هر بخش خواسته شد دوره حفظ استان

  ها و غیره( را پیش از جابجایی آن از درایو فعال به درایو بایگانی، تعیین کند.بررسی، پاداش

هایی بر سر سازی ایجاد شد. توافقساختار فایل جدید، شفاف و منطقی در طول مرحله مرتب

ل حاصل شد. این کار به کارگرانی که شاهد مهارت موتور ای قبهای دونسخهمکان کپی تکی فایل

ابی بازی« کردن شکار و جمع»ها را از طریق رویکرد سنتی جستجو نداشتند کمک کرد، اما فایل

 کرد.

ای داشت. مرحله استاندارسازی برای حداکثرسازی فایده موتورهای جستجو اهمیت ویژه

های پیوسته برای ها با استفاده از فرمتا و فایلهبرای پوشه گفتگوهای نامگذاری استاندارد

ها اجتناب شد مگر این ها، تکمیل شد. از مخففها، اساسی و تاریخهای عنوان مثل آدرسمولفه

 که به صورت جهانی مورد پذیرش باشند.

ای را در طول مرحله حفظ کردن زمانبندی کردیم تا بررسی حفظ های دورهدر نهایت، بررسی

د به بایگانی منتقل شوند؟ آیا بای« گذشتهتاریخ»های آیا نیاز است داده ی باال انجام شود.بهبودها

د شوای که ماهانه ذخیره میما نیز با تهیه نمودار میزان داده دنبال شود؟ گفتگوهای نامگذاری

 موافق بودیم.

 ،های الکترونیکیههای کار برای مدیریت دادما در طول این رویداد شاهد بودیم بسیاری از روش

از عصر کاغذ بودند. برای مثال، به منظور این که اسناد کاغذی فوراً دردسترس عادات منسوخی 



  838 و حفظ هر بهبود یبه عقب: استانداردساز یگام به جلو، بدون گام یک

 

کارمندان متعددی قرار گیرند که از لحاظ فیزیکی جدا بودند، کپی شده و در هر مکان بایگانی 

دهد. وخ را کاهش میشدند. این شرایط با وجود داده الکترونیکی احتمال استفاده از کپی منسمی

از آنجایی که سرور مشترک برای هر کارگری بدون توجه به مکان فیزیکی او، دسترسی به سند 

 کند، موافقیم که باید تنها یک کپی مشترک برای همه اطالعات وجود داشته باشد.اصلی مهیا می

ارسال ایمیل با ها در آینده، باید عادت ای شدن فایلسازی دونسخهمتوجه شدیم برای حداقل

های کنندگان متعدد، با ارسال ایمیل همراه لینک فایلهای الصاقی به دریافتفایل

ها و شده جایگزین شود. این کار نیازمند آموزش درباره اهمیت استفاده از لینکگذاریاشتراکبه

 هایی ارائه کردیم.فرایند آن بود. درباره استفاده از موتورهای جستجو هم آموزش

 00روزه بر زمین نشست، نتایج تاثیرگذار بود. کاهش قتی غبار مجاری در پایان فعالیت سهو

شده روی درایو کاری محقق شد. ها و گیگابایت دادهای ذخیرهها، فایلدرصدی تعداد پوشه

های موجود از قراردادهای های آینده و فایلتر بود. فایلبسیار پیوسته ساختار فایل موجود

تر از همه، اعضای تیم بدانند استانداردها و استاندارد استفاده خواهند کرد. شاید مهم نامگذاری

گیرد که منجر به ایجاد دفتر هایی تعیین شده، جلوی بازگشت به عقب سیستم را میبازرسی

 شود.کاری با بهبود همیشگی می

 های کاربردچالش

 0S اده که فقط شما کاربرش های کوچک با آزادی عمل زیاد دمجازی را در پوشه

 د:ید، تمرین کنیهست

 ها( پشتیبان بگیرید.از پوشه )پوشه -
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 های غیرضروری را حذف کنید.همه فایل -

 ساختار بهینه فایل را تعیین کنید. -

استانداردهایی برای هدایت بازیابی فایل آینده، قراردادهای نامگذاری و  -

 سازی تهیه کنید.های ذخیرهمکان

 ما تغییر کنند، به صورت منظم بازرسی کنید.تا وقتی عادات ش -

 های منسوخ یا ظرفیت سرور ها مشکل دارد، از بازبینیاگر تیم شما در یافتن فایل

 را در نظر بگیرید. 0S کند، پروژه استفاده می

 هاکار استاندارد: یک باید دیگر برای بهبود سازمان -97هفته 

سازی( منجر به ایجاد فضای کار تمیزتر و تببندی، نمایش و مر)طبقه 0Sسه مرحله اول 

شود. تنها از طریق کسب مهارت در استانداردسازی و تر...برای مدت کوتاه...میشدهسازماندهی

 توانیم بهبود ماندگار در فضای کار فیزیکی یا مجازی را تضمین کنیم.حفظ کردن است که می

نمایند در آینده بهبود کند که تعیین میاد میها، عاداتی ایجتسلط بر این مهارتتر از آن، مهم

 کار استانداردی برای حفظ محیط کار است. 0Sعملکرد حفظ خواهد شد یا خیر. 

بنابراین زمان مناسبی است که کار استاندارد را به عنوان ابزار ناب بنیادی دیگری معرفی کنیم 

دهد، انشجویان را آموزش میکند، دکه بدون توجه به این که سازمان شما فلزات را خم می

دهد، کاربرد کلی و جهانی کند یا مراقبت بهداشتی ارائه میهای بیمه را پیگیری میدادخواست

 دارد.
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کار استاندارد به صورت بهترین فرایند معلوم مستندشده به منظور تکمیل وظیفه اساسی تکراری 

ی کیفیت یا کارامدترین توالی مراحل برا ترین، باالین، ایمن«بهترین»شود. منظور ما از تعریف می

دهند، برداشت انجام کار است که از تحقق افرادی که به صورت منظم آن وظیفه را انجام می

 شود.می

هایی وجود دارد که در تعیین و مستندسازی بصری کار استاندارد برتر منافع زیادی برای سازمان

 هستند:

  یابد. این استفاده کنند، عملکرد افزایش میوقتی همه از بهترین روش معلوم جاری

شود که از روش کمتر از بهینه استفاده همکارانی می شرایط باعث حذف آشفتگی

 است.« های شیفتیجنگ»کنند و همین مسئله ریشه بسیاری از می

 نفس کار که کارمندان با اعتمادبهفکران تازهشاف تجربه بین متخصصین وظیفه و کوتاه

 ل آن است.بیشتر حاص

  پیوستگی آموزشی وجود خواهد سند آموزشی برای کارمندان جدید وجود دارد، بنابراین

داشت. بدون آن، هر فرد نکات درسی متنوعی را حین آموزش فرد بعدی در زنجیره 

دهد. پس از مدتی، آموزش شبیه پیامی خواهد کند یا تغییر میاضافه کرده، حذف می

 است که به عنوان کودک داشتیم.بود که مشابه بازی تلفنی 

 ه ها بها کمتر شده و حل آنشوند، تعداد آنمشکالت مرتبط با فرایند فوراً بدیهی می

 شود.تر میدلیل تغییر کمتر، ساده
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 های بهبود آینده را به صورت عینی با آن توان ایدهالگوهای معلومی وجود دارد که می

رایند کند همه با ف، کار استاندارد تضمین میمقایسه کرد؛ وقتی بهبود واقعی کشف شود

  ند.نکرود از فرایند استفاده ها انتظار میکنند از آنبینند و درک میبهتری آموزش می

ده از آن استفا چگونگیمیزان کمک کار استاندارد به موفقیت سازمان، مثل تقریباً همه ابزارها، به 

بزار دیگری، تعیین چگونگی کاربرد آن به رهبری آن، بستگی دارد. و مثل هر ا شروطو نه به 

 بستگی دارد.

 ود:شها برای حداکثرسازی کار استاندارد در سازمان شما، ارائه میدر اینجا چند تا از بهترین روش

 ین اتر از همه، انتظار شفافی که کار استاندارد باید دنبال کند را تعیین کنید. ابتدا و مهم

شود و یک نکته یا پیشنهاد نیست. است که پوشش داده می در واقع قانون فرایندی

شده بنابراین باید به شیوه هوشمندانه تنها برای فرایندهایی به کار رود که توالی دنبال

 وری اهمیت اساسی دارد.برای ایمنی، کیفیت یا بهره

 داشته ن کار استاندارد باید به روشنی شناسایی شود تا هیچ سوالی درباره ماهیت آن وجود

ها از لوگو برای روشن کردن اسناد کار استاندارد استفاده باشد. بسیاری از سازمان

 کنند. می

 ای داشته دهند باید در تهیه کار استاندارد نمایندهکارمندانی که وظیفه را انجام می

 کندها را برای کارگران باتجربه اجرا میباشد. سرپرست یا مهندسی که کار استاندارد آن

 مثل دستورالعملی برای فاجعه است.
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  ،اسناد کار استاندارد باید به سادگی برای کارمندان حین انجام وظیفه مورد نظر

است در حالی  دردسترس باشند. این برای کارگران عملیاتی به معنای خروجی چاپی

 کارگران دفتری نیازمند لینکی به کپی الکترونیکی در کامپیوتر میز کار خود هستند.

  تاکید کنید استاندارد فعلی فقط بهترین روش امروز است و کارمندان را به چالش بکشید

شده ها با روند کنترلتا از حمالت خود برای بهبود آن استفاده کنند؛ مطمئن شوید گروه

 مناسب برای تست ایده بهبود آشنا باشند.

 ایل پیروی از کار فرایند بازرسی منظم برای تضمین این که کارمندان توانایی و تم

استاندارد را دارند، مهم است. این مسئله را با جزئیات بیشتر در هفته آینده مورد بحث 

 دهیم.قرار می

ند کنفسی که این روش مهیا میهای با فرهنگ سالم کار استاندارد، از اعتمادبهکارمندان سازمان

نجام کار به بهترین روش هستند. ها و همکارانشان در حال ادانند آنخشنود هستند چرا که می

کند )یعنی ها را محدود میپذیری آنکنند در حالی که کار استاندارد انعطافها درک میآن

نماید )یعنی ها را تعدیل میانجام دهند(، خالقیت آن« به روش خودشان»توانند کار را نمی

تر از همه، مشتریان با .( مهمها مورد استفاده همه قرار خواهد گرفتدرست آنهای بهبود ایده

 شوند.دریافت محصوالت و خدماتی که همیشه عالی هستند، متوجه سودرسانی می

 های کاربرچالش

 :سند کار استاندارد بصری برای یکی از فرایندهای شخصی خود تهیه کنید 

 افتند.ای را مراحلی باشد که گاهاً از قلم میشاید وظیفه نادر یا پیچیده -
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زنی بین کارمندان( باشد که بخواهید به فه نادر اساسی )مثالً گشتشاید وظی -

 صورت پیوسته بهبود بخشیده و اصالح کنید.

  فهرستی از فرایندها در حوزه مسئولیت خود را تهیه کنید که ممکن است از کار

 استاندارد سود ببرد.

 ت؟سوری در کجا به دلیل تغییر فرایند دچار مشکل اایمنی، کیفیت یا بهره -

 کنند؟، اشاره می«روش او»یا « روش من»کارمندان در کجا به  -

 بازرسی پایداری -91هفته 

پیش از این که درباره بهترین توالی مراحلی که به نظر برسد همه حامی آن هستند  تیم شما

متنوعی « هایحقه»ها و توافق کند، کار دشوار دقیق کنار هم آوردن متخصصین،  مقایسه گام

ها وارد کار کرده، تحلیل و مذاکره )و شاید حتی بحث( را تحمل کرده است. ک طی سالکه هر ی

فرد حامی ماهر آن دانش را جذب کرده و آن را به صورت سند شفاف، مختصر و بسیار بصری )یا 

دهند، درباره حتی به صورت فیلم!( درآورده است. همه کارمندانی که آن وظیفه را انجام می

های آینده شما اند توانایی انجام آن را دارند. ایدهاند و نشان دادهد آموزش دیدهاستاندارد جدی

، پذیرفته است امروزبرای بهبود استاندارد با تاکید بر این که روش فعلی تنها بهترین روش معلوم 

در طول آموزش گفته شد اما همه حداقل قبول داشتند  -مثبت و منفی -برخی نظراتشوند. می

 ز به استاندارد وجود دارد.که نیا

 رویم؟ خیر.گیریم و به سراغ چالش بعدی میشود؟ با لیوان نوشیدنی جشن میحاال چه می
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ترین دوره در تعیین اثر بلندمدت آن است. به این دوره زمانی پس از اجرای بهبود معموالً مهم

داشته باشیم کمی خاطر که عادات مثبت جدید هنوز باید فرم بگیرند. طبیعی است انتظار 

 نامند.آشفتگی میرفتگی رخ دهد. آمارها این شرایط را عقب

یابد، بازرسی عامدانه استاندارد جدید از روز اول ایده برای این که تضمین شود بهبود ادامه می

د، زنی معمول کارمند باشگستر که شاید بخشی از گشتخوبی است. این یعنی زمانبندی پیش

ست. هابحث استاندارد جدید با کارمندان تحت تاثیر حین گذر از روز کاری آنبررسی دست اول و 

گیری حول یابد که مشخص شود عادات در حال شکلها در صورتی کاهش میتکرار بازرسی

 استاندارد جدید است.

ثر کند اکتفاوت بین بازرسی استاندارد و بازرسی کارمند ظریف اما مهم است. مورد اول فرض می

 خواهند کار خوبی انجام دهند و تمایل دارند بهترین فرایند معلوم را دنبال کنند.ندان میکارم

شود که پیروی از استاندارد را برای سپس بازرسی به ابزاری برای شناسایی موانعی تبدیل می

های بهبود در استاندارد به جای تالش برای کند و روشی برای بحث ایدهکارمندان دشوار می

 کنند.افرادی است که فرایند مستندشده در کار استاندارد را دنبال نمی یافتن

هایی در فرایند اجراشده جدید رخ دهد که منجر به ایجاد شکاف بین ممکن است پیشروی

 گیرد و فرایندی که در کار استاندارد مستند شد:فرایندی شود که در واقع مورد استفاده قرار می

 رسد، حین آغاز شده بدیهی به نظر میسه آموزش کنترلممکن است آنچه در طول جل

 کار فرد به تنهایی، مبهم شود؛ شاید نیاز باشد سند کار استاندارد اصالح شود.

 بینی نشدشود که در طول تهیه استاندارد پیشسناریویی در دنیای واقعی ظاهر می. 
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 یشین خود نداشته ارائه محصول یا خدمات را با سرعت پ ممکن است کارمندان توانایی

 باشند چرا که هنوز در بخش شیبدار منحنی یادگیری هستند.

رگشت ب یا حداقلتوانند منجر به برگشت به عقب ها توجه نشود، میاگر به هر یک از این موقعیت

به فرایند پیشین شوند. بازرسی و توجه زمانمند به مشکالت بهبود، تعهد شما به پیشروی را تایید 

 کند.می

شود افرادی که تمایل به پیروی از بهترین فرایند فعلی ندارند و در وبیگاه باعث میرسی گاهباز

نمایان شوند. در این موارد، وقتش رسیده روی  کنند روش خود را دنبال کنند،عوض انتخاب می

استاندارد را تکرار کنید. مهم است به « دلیل»سازی و آموزش کار کنیم. بهتر است آماده

های بهبود در عین تقویت مسیرهای های کارمند گوش دهید، بویژه از موانع موجود و/یا ایدهینگران

 شخصی فرایند، آگاه باشید.ها به جای تغییر مناسب انتقال آن

در نهایت، افرادی که تمایل به پیروی از کار استاندارد ندارند باید پاسخگو نگه داشته شوند، در 

های سازمانی باشند. هرچیزی که کارایی یکی با انحراف از سیاستمعرض اقدام تنظیمی مرتبط 

 از ارزشمندترین ابزارهای جعبه ابزار بهبود پیوسته را کمتر تحلیل ببرد.

 های کاربردچالش

  تهیه کردید را بازبینی کنید. مطابقت با آن  97سند کار استاندارد شخصی که در هفته

ست؟ کدام مسئله )مسائل( باید برای آسان است؟ اگر اینطور نیست، دلیلش چی

 سازی مطابقت مورد توجه قرار گیرد؟ساده
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 بهترین نصیحت )سفر پاییزی!( -93هفته 

را  38در دبیرستان آمس 30چند سال قبل دعوتنامه سخنرانی در کالس همکاری چندشغلی

های سال چهارم هستند و بر مهارت آموزاندانش هدف آن کالسی است که MOCپذیرفتم. 

زندگی عملی از جمله نوشتن رزومه کاری، مصاحبه کاری، امور مالی شخصی، بیمه و بسیاری 

 کند.موارد دیگر تاکید می

ا کند تآموزان دعوت میاین کالس تعدادی از تاجرین محلی، بویژه کارآفرینان را به دیدار دانش

مسیرهای متنوع خود، در  هایها را از طریق بیان داستانای از شغلها تشویق شوند محدودهآن

، های گرایش به کارآفرینیریزی جوانههای مفید زندگی و برنامهنظر بگیرند. ترکیب ارائه مهارت

روش مهمی است که در آن دبیرستان به رشد نسل بعدی کارگران رقابتی و رهبران تجاری کمک 

 کند.می

زمینه کمی درباره خود و عات پسفرمت این کالس نسبتاً غیررسمی است و مهمانان معموالً اطال

سازی، ها طی آمادهپرسند. سخنرانآموزان سوال میکنند و سپس دانشوکارشان ارائه میکسب

شده خود، دریافت فهرستی از سواالت معمول را یک هفته قبل یا پیش از حضور زمانبندی

ز نوع سواالتی بود که ها اکردم، بیشتر آنکنند. همانطور که فهرست سواالت را بررسی میمی

 توانستم به سادگی در محل پاسخ دهم:می

 در کارمند به دنبال چه هستید؟ 

                                                      
30 occupation cooperation-Multi 

38 Ames 
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 بهترین و بدترین چیز درباره شغل شما چیست؟ 

 کردید خواسته شما چیست؟ )پاسخ: بازیکن لیگ اصلی وقتی دبیرستانی بودید، فکر می

 برنامه ب!(خود برسم؛ به سمت  666بیسبال تا وقتی به باالترین سطح .

ه بهترین نصیحتی ک»ها به آن فکر کنم، توجهم را جلب کرد. سپس سوالی که مجبور شدم مدت

 «اید، چیست؟تابحال شده

ام وارد خط پاسخم مرا به دو دهه پیش برد. اگرچه در آن زمان متوجه نشدم، خیلی زود در حرفه

شن خود مشهور بود، مرا به سرعت مدیریت شدم. روزی مدیر ارشدی که بخاطر ظاهر نسبتاً خ

خواست من و خانواده جوانم را به ایالت دیگری دفترش خواند و به من اطالع داد شرکت می

این جهش نسبتاً بزرگ )و ترسناکی( برای کسی بود که تا آن  نه را مدیریت کنم.ابفرستد تا کارخ

 موقع تنها در بخش مهندسی معمولی کار کرده بود.

کرد، یاد گرفتم مدیر خشن، هایم هدایت مید وقتی مدیر مرا از میان نگرانیدر طول چند هفته بع

چهره نرمی هم داشت. او با صبر مرا از هر خط ترازهای مالی شرکت به دیگری برد تا این که 

دهد توانستم هریک را برایش توضیح دهم. به من اطمینان داد شرکت مرا در موقعیتی قرار نمی

 ان خالصه، مرا از لحاظ ذهنی و هیجانی برای آن چالش آماده کرد.که موفق نشوم. به بی

در نهایت، پیشنهاد را پذیرفتم و وقتی آخرین بار به دفتر کارم زنگ زد، داشتم آماده ماجراجوییم 

ها خواهم قبل از رفتن، یک چیز دیگر به تو بدهم. دیدهام بعضیمی»شدم. به من اطالع داد، می

خواهم زمان بگذاری و کنند. میکنند، خودشان را گم میا پیدا میوقتی در سازمان ارتق
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کنی، را بنویسی. بعد آن فهرست را جایی بگذار که هایت، آنچه برایشان ایستادگی میارزش

 «همیشه بتوانی پیدایش کنی!

 نصیحت او را آویزه گوشم کردم و فهرست زیر را تهیه کردم:

 سود به خطر نینداز...صادق باش! هرگز استانداردهای اخالقی را بخاطر 

  ًرا اضافه کردم.(« و پدربزرگ»اول همسر و پدر باش. )بعدا 

 بری.با خودت منصف باشد؛ زمانی را صرف کارهایی کن که لذت می 

 های دشوار روبرو شو.با قدرت با موقعیت 

 ها بگو.وقتی کار افراد خوب است، به آن 

 .به اعضای تیم کمک کن ترفیع بگیرند 

 کنند در تماس باش.افرادی که کار واقعی می با 

 .با مشتریان در تماس باش 

  هرگاه مناسب است به کارمندان درباره تصمیمات پیشنهاداتی بده؛ وقتی این کار را

 ها پشتیبانی کن.انجام دادی، از تصمیم آن

ر که مربی های خیلی معدود، در طول دوره زمانی پابرجا بود. همانطوفهرست من تنها با تعدیل

ام چندین بار به فهرستم مراجعه کردم، از جمله وقتی تصمیم بینی کرد، در طول حرفهمن پیش

 توانم در سازمان اصلی به پله باالتر نردبان مدیریت بروم و فرد شادی باقی بمانم.گرفتم نمی
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کنم هاد مینچنین فهرستی ندارید، پیشاند. اگر اینخب این بهترین نصیحتی است که به من کرده

یک فهرست این چنینی تهیه کنید. خوشبختانه روزی متوجه خواهید شد ارزش زمانش را داشته 

 است و آن نصیحت را به نسل بعدی رهبران منتقل خواهید کرد.

 های کاربردچالش

  در طول تعطیالت بعدی خود زمان ساکتی را پیدا کنید تا اصول شخصی خود را مستند

 ایی نگه دارید که به سادگی به آن دسترسی داشته باشید.کند؛ فهرست را در ج

 منابع
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 11فصل 

 و حل مشکل خطاناپذیریین بهبود ابدی: بهبودهای روزانه، ساخت ماش -اکتبر

نامم به می« هرم بهبود»سه مکانیسم برای اجرای بهبودهای ناب وجود دارد که در آنچه من 

 آمده است. 80.8تصویر کشیده شده و در تصویر 

ش ب مرتبطها بدون شک با روش نادارند که اکثر خواننده رویدادهای بهبود سریع در قله هرم قرار

اند و سرگرم تحلیل فرایند ویژه، کنند. تیمی از متخصصین برای چند روز گرد هم آمدهمی

 شوند.ها و تهیه روش بهتر میشناسایی اتالف

رویدادهای بهبود سریع که به شیوه درست تسهیل شوند، از نظر بهبودهای فرایند اجراشده و نیز 

ی نفس و دانشحصول جانبی این رویدادها اعتمادبهرشد اعضای تیم بسیار تاثیرگذار هستند. م

برند. رویدادهای بهبود سریع نیاز به کارمند روزانه می است که اعضا اغلب با خود به کارهای

 شود.ها میزیادی دارند و این باعث محدودیت تکرار آن

ه د شامل تهیه نقشتوان از ابزارهای ناب متعددی در رویداد بهبود سریع استفاده کرد. این موارمی

(، 2Pریزی فرایند )تبدیل سریع، برنامه ،36های جریان، حفظ زایایی کلخط شنا، تهیه سلول

(....و فهرست همینطور ادامه 39(، کنترل بصری موجودی )کانبان3Pریزی محصول و فرایند )برنامه

 دارد.

                                                      
36 ntenance (TPM) Total productivity mai 

39 Kanban؛ نوعی روش انبارداری ژاپنی 



602  یبرتر یسازمان شما به سو یتهدا یناب برا یرهبر یهادرس 

 

 

 : هرم بهبود8.80تصویر 

فر قابل استفاده است، در اینجا هر ابزار را با جزئیات از آنجایی که تنها ابزارهای خاصی برای هر س

فتند، ر کنیم تا از تولید مازاد جلوگیری کنیم. کاشفانی که به جنگل بارانی آمازونتوصیف نمی

چیزهایی درباره بیاری مرتبط با ارتفاع نداشتند؛ افرادی که به کوه اورست نیازی به یادگیری 

سمی نگران هستند. اینجا قلمروی راهنماست. الزم نیست ی کنند، کمتر درباره مارهاصعود می

رویداد متخصص باشید. )بهرحال یک  ریزی و تسهیلبه عنوان یک رهبر ناب در هر ابزار یا برنامه

ها به متخصصین داخلی کمک خواهد کرد تا راهنمای ارزشمند به شناسایی و انتقال این مهارت

 ند.(دانش راهنما باقی نما« اسیر»سازمان 

های خوب قدیمی در میانه هرم ما هستند. اغلب اوقات موانع متنوعی وجود دارد که از پروژه

کند. شاید باید تجهیزات ای جلوگیری میههفتاجرای بهبودهایی در رویداد بهبود سریع یک

ال قافزاری تهیه شده یا اصالح شود یا سهامداران نیازمند زمانی برای انتمشخص و تهیه شوند، نرم

ها نیازمند سرمایه زیادی هستند یا به منابع پشتیبان )مثالً بخش بدون نقص تغییر هستند. پروژه
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ITگذاری یا نیروهای مورد نیاز باید استفاده خود را محدود ( وابسته هستند و بنابراین سرمایه

 کنند.

ب فرد مثل های مدیریت پروژه تمرکز کردند. موفقیت سفر ناهای فراوانی بر مهارتکتاب

های تسهیل سریع رویداد بهبود، به این ارتباط ندارد که رهبر، مدیر پروژه متخصص باشد. مهارت

های مدیریت پروژه در سازمان وجود داشته باشد یا منبع خارجی مورد تنها مهم است مهارت

 اعتماد حاضر باشد.

مرتبط با تکنولوژی، بیان  ها، مخصوصاً مواردپروژه هشدارهای سریع در زمینهای از مجموعه

، اتالف «تهپیشرف»افزار یا تکنولوژی شود: مسئولیت رهبر است که تضمین کند بروزرسانی نرممی

پذیری تکنولوژی جدید پیشنهادی را کامالً درک کنید. انعطاف کند. همچنین،را  خودکار نمی

ی انتخابی، به یادبودهای مجازی افزار یا خودکارسازبا نرمشوند ها متوجه میاغلب اوقات سازمان

 نمایند.محدود می اند که بهبودهای آینده را به شدتمحدود شده

است که از کل « ارگانیکی»ها شامل بهبودهای پایه هرم بهبود است. این32مدیریت بهبود روزانه

نیروی کار کارمندان مشغول حاصل شده و هریک بهبودهای مکرر کوچکی در حوزه تاثیر مربوطه 

 کنند.خود ایجاد می

ها ممکن است بسیار کوچک باشند، همانطور که مربی قبلی نصیحت کرد، بسیاری از آن

ممکن است برخی تنها چند ثانیه ذخیره کنند اما شاید « ها در حال پر شدند هستند.زمینیبادام»

                                                      
32 Daily improvement (MDI) 
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ند بود، شاید با ها بزرگ خواهشود. تعداد کمی از آندر فرایندی که هزاران بار در سال تکرار می

 میزان سود حاصل از رویداد بهبود سریع رقابت کنند.

های بهبود سریع، بهبودهای روزانه لزوماً بدون محدودیت هستند. تنها برخالف رویدادها و پروژه

به سطح تعهد کارمند و فرهنگ بستگی دارند...دو عاملی که تا حد زیادی تحت تاثیر رهبران 

های بهبود سریع، برخالف رویدادها و پروژه MDIت که مسئولیت هستند. به همین دلیل اس

 امکان استفاده از منبع خارجی را ندارد. کامالً بر دوش ماست.

تنها وقتی منطقی است که یک ماه را به موضوع کلی بهبودی اختصاص دهیم که افراد آغاز 

 MDIهبری برای تقویت کنیم. سپس به رفتارهای ویژه ررا آغاز می MDIاند. مرور کلی کرده

 پردازیم.می

توان از آن برای فرد یا در محیط تیمی استفاده پردازیم که میدر ادامه، به ضداشتباه شدن می

کرد تا از نواقص اجتناب نمود. ضداشتباه کردن را نوع خاصی از بهبود روزانه ببینید که صرفاً بر 

 کیفیت متمرکز است.

دهیم. های مشکل، کار خود را پایان میکنندهان به صورت حلبا افکاری درباره پرورش کارمند

شاید هیچ مهارت دیگری برای سفر ناب موفق ارزشمندتر نباشد چرا که بسیار جامع است. حل 

ای شود که دالیل ریشهمشکل ماهرانه منجر به بهبود روزانه بهتر و اثبات اشتباه کارآمدتر می

 دهد.ورد توجه قرار میمشکالت واقعی )برخالف عالئم( را م
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ما به نقطه شروع برگشتیم. بار دیگر فرهنگ ناب را بیشتر شود که خواننده هوشمند متوجه می

ها و رفتارهای رهبر که در طول هفت همه گرایش گذاریم. خوشبختانهاز خودِ ابزارها به بحث می

 و حل مشکالت است.خطاناپذیری ، MDIماه اول بحث شد، مکمل 

آن، کارمندان با بکارگیری این ابزارها، در باالترین سطح هرم مازلو )عزت نفس و  تر ازمهم

ل یک شود. این مثکنند که منجر به تعهد باالتر و بهبود روزانه بیشتر میخودشکوفایی( کار می

 چرخه فضیلت است!

 های کوچک در هر روزبهتر شدن -41هفته 

د ما فقط بای»کنند، ها همیشه آن را بیان میرعاملاین تماماً یک کلیشه است. ورزشکاران و مدی

 «هر روز کمی بهتر شویم.

پیشنهاد عملی کمی درباره « متخصصین»خوانند اما اکثر می MDIمربیان روش ناب آن را 

دهند که در آن هر کارمند همیشه بهبودهای مترقی داشته باشد...و چگونگی ایجاد محل کاری می

 این یعنی فرهنگ ناب.

کنسرسیوم روش  6082در کنفرانس پاییز  30ابراین عالقمند بودن به سخنرانی پائول ای. اکرزبن

اکرز موسس و ایجاد کرد. دهد چطور چنینی محیطی را ناب آیووا، گوش دهم که توضیح می

ر موفق در ایاالت (، شرکت توسعه محصول بسیاwww.fastcap.com) LLCرئیس  فست کپ 

                                                      
30 Paul A. Akers 

http://www.fastcap.com/
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شده روش ناب است که اصول آن را در مدیریت شرکت خود واشنگتن، است. اکرز طرفدار شناخته

 ، به چاپ سوم رسیده است.دقیقه ناب 6برد. کتاب وی با عنوان و در زندگی شخصیش به کار می

غلبه کنم، باید بر مانع شخصی  های اکرز را به صورت کامل درکبرای این که ارزش درس

دهم با ها دارم. ترجیح میروش ناب است و من بیزاری خاصی از ستاره« ستاره»کردم. اکرز می

 .32دکترم، دکتر مت، شام بخورم تا با دکتر آز یا دکتر فیل

کردم. و کرد، من با بدگمانی گوش میوقتی اکرز موفقیت فست کاپ را به سه ستون تقسیم می

 به پیروی او تبدیل شدم!

رم ای درباره هشت فدقیقهاید به افراد آموزش داد اتالف را ببینند. به عالوه یادآورهای یکابتدا ب

کند. او می« دهد؟چه چیزی شما را آزار می»ها را تشویق به شناسایی اتالف، اکرز همیشه گروه

 کند پشت هر آزردگی، اتالف پنهان شده است. استدالل می

رای کارمندان است تا بهبود انجام دهند. فست کپ اولین ستون دوم زمانبندی زمان هرروزه ب

دهد. یک ساعت...هر روز! ساعت هر روز کاری را به بهبود و جلسه در کل شرکت اختصاص می

 این واقعاً مدیریت بهبود روزانه، و نه فقط آرزوی داشتن آن، است.

کند ندان را تشویق میهای موفقیت است. فست کاپ کارمگذاری داستاناشتراکستون پایانی به

 ها را مستند کند.ویدئوهای قبل و بعد کوتاهی در تلفن همراه خود تهیه کنند که بهبودهای آن

                                                      
32 Dr. Oz or Dr. Phil؛ دو شخصیت مشهور تلویزیونی 
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شود. فرصتی برای شناسایی بهبودها و این موارد در طول جلسه روزانه به اشتراک گذاشته می

 ها به دیگران است.ارائه ایده

رسد. نتیجه گرفتم این مثال خیلی ساده به نظر می« اش همین بود؟همه»پرسیدم از خودم می

 دیگری از جایی است که ساده به معنی آسان نیست.

آور نیست که اگر از مردم انتظار داشته باشیم بهبود ایجاد کنند، باید برای انجام این کار تعجب

کارمندان برای  های روزانه برای ارائه آموزش بهها بدهیم. زمانبندی دور از فعالیتزمانی به آن

 ارآمدکاین که بدانند چه کنند و فرایندهای پاسخگویی داشته باشند تا تضمین شود به صورت 

 کنند، مسئله دیگری است.از آن زمان استفاده می

شروع کردم و تالش کردم هر روز  6087تصمیم گرفتم اطالعات جدید را تست کنم. از سال 

ام در اینجا آمده هبود را ثبت کردم. آنچه تابحال یاد گرفتهب 38بهبود را اجرا کنم. برای یک سال 

 است:

 «درصد بهبودهای  00سوال قدرتمندی است. بیشتر از « دهد؟چه چیزی شما را آزار می

 هایم شناسایی شد.خلقیمن با آگاهی بیشتر از کج

پس از  کنم، از شنا در استخر عمومیکنم: وقتی از خانه کار میای ارائه میمثال ساده

× اینچ  9برم و بنابراین بلیط فصلی خریدم که کارت کوچک پالستیکی )ناهار لذت می

اینچ( با بارکد خریدم. بدون شک وقتی نوبت من بود که در اتاقک ورودی اسکن  0/8

شدم تا بلیطم را پیدا کند های شلوار و کیف شنای خودم غرق میشوم، در عمق جیب
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داد...البته اگر افراد پشت من در صف و کارمندان آزار می)حرکت اتالفی(. این من را 

 ورود را نادیده بگیریم )اتالف وقت بخاطر انتظار(.

ای داشتم، بنابراین بلیطم را به آن وصل کردم و آن شدنی بالاستفادهنگهدارنده نام جمع

د شوم، هوش خودم را با لبخنرا به کیف شنایم آویزان کردم. حاال هربار وارد می

گروه حاضر در « اوه»و « وای»کنم صداهای کشم. حتی فکر میای به رخ میخودبینانه

 شنوم.کنند را میصف که مرا تحسین می

 ل نام ایمیلغو ثبتها نسبتاً کوچک هستند )مثالً ای دارد. بسیاری از آنبهبود هر اندازه

یه الگوی اکسل آزاردهنده، تبدیل پرداخت منظم صورتحساب به برداشت خودکار، ته

ها بزرگ و/یا گران روی شخصی(. تعدادی کمی از آنساده برای ردگیری مایل پیاده

 کنند.ها کار و/یا زندگی مرا بهتر میهستند )مثالً عمل آب مروارید(. همه این

 تر تفکیک کرد تا متناسب با زمان بهبود های کوچکتوان بهبودهای بزرگ را به پروژهمی

دیوار شرقی  0Sچنگک ذخیره،  0Sمیز کار،  0Sتواند گاراژ می 0Sاشد. شده بزمانبندی

 و غیره باشد.

 های عالی در مهم است فهرستی از بهبودهای بالقوه را آماده داشته باشید. وقتی ایده

 شوند.حافظه باشند، محو می

  هر بهبودی را به فهرست اضافه نکنید. نادیده گرفتن برخی موارد آسان است، بویژه

 وقتی بهبود به روش زندگی تبدیل شود...مشکلی نیست!
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پذیر است اما نیازمند تغییر رفتار قابل توجه است که با این که هر روز کمی بهتر شوید امکان

تر روزهای ، تغییر تصادفیدهیمشود. بدون تعهد، همه کاری که واقعاً انجام میمدیریت آغاز می

 کند.چیزی تغییر نمیود...هیچخوب و بد است. تا وقتی چیزی عوض نش

 های کاربردچالش

 هایی مستندسازی بهبودهای روزانه خود را آغاز کنید )شمارش بهبودها در خانه(. درس

 اید را فهرست کنید.که فراگرفته

  بخش است و روش ناب را پائول اکرز را مطالعه کنید. خواندنش لذت ثانیه ناب 6کتاب

 کند.می ترین فرم خود ارائهبه ساده

 دستورالعمل بهبود پیوسته -48هفته 

های ها به مفهوم خلق سازمانی که اکثر کارمندان برای انجام بهبود کوچک همیشگی در زمینهسال

معموالً  MDIام. تخصص مربوطه خود انگیزه داشته و به آن اعتماد داشته باشند، عالقمند بوده

 .شودجادوی فرهنگ ناب واقعی در نظر گرفته می

موفق مشابه اکثر چیزهای مرتبط با پرورش فرهنگ عالی، باید  MDIاکثر اجزای کلیدی تهیه 

 توسط مدیریت تامین شود.

های لوکبترین رفتار مدیریت این است که درباره بهبود هدفمند عمل کند. این یعنی تضمین مهم

 روی بهبود کار کنند.تا  -از جمله همه سطوح مدیریت -زمانی منظم ویژه  برای همه کارمندان
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فرستد که بهبود بخشی از شغل است، برخالف آنچه در زمان آزاد خود این کار پیام روشنی می

 دهیم. به عالوه، چه کسی زمان آزاد دارد؟انجام می

اً ها یا فورشده آنزنی( در طول زمان بهبود زمانبندیدرباره صرف زمان با کارمندان )یعنی گشت

ها و د باشید چرا که فرصتی برای آشنایی با بهبودهای جدید، شناخت موفقیتبعد از آن، هدفمن

 شود.توجه به موانع ایجاد می

را رساند چبه عالوه، این انتظار شفاف که زمان بهبود باید به صورت هوشمندانه به کار رود را می

 توانند باید گزارش دهند.که کارمندان می

ه تاثیر کارمند است تاکید کنید. مطمئناً پروژه بزرگ نیازمند بر بهبودهای کوچکی که در هر حوز

ر خواهیم تمرکز اصلی دنمی .ای است و شاید تامین سرمایه ویژه به چشم بیایدحمایت چندرشته

های برخی از بهبودهای اخیر ساده من آنجا باشد. هدف ما بهبودهای پایدار روزانه است. مثال

 اینجاست:

 روند و قدیمی هستندیر کلیدم که کمتر به کار میحذف کلیدهایی از زنج 

 ها در جعبه ابزارمتمایز روشن ابزارهای با استاندارد متری از همتاهای انگلیسی آن 

 تری در آشپزخانهروند به جای راحتتعیین مجدد مکان وسایلی که مکرراً به کار می 

 تر شودافزار صفحه گسترده برای این که سادهدستکاری نرم 

 زودن اف"w/i" که اغلب به عنوان کوتاه( شدهwithin به فهرست تصحیح به کار می )برم

 تغییر نکند. :w/I"خودکار مایکروسافت ورد تا به صورت خودکار به 
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های موفقیت، رفتار رهبری دیگر برای تقویت بهبود گذاری دقیق داستاناشتراکدر نهایت، به

کنند اصل شود. در ابتدا، افرادی که کار درست را میشود دو نتیجه حاست. این کار باعث می

کند. بهبود زنجیر کلید های بهبود را برای سایرین مهیا میکند. در درجه دوم، ایدهشناسایی می

 اشتراک گذاشت، مطرح کرد.من در باال را رهبر دیگری که این ایده را به

د ر ترکیب بهبود روزانه داشته باشند. بایدهنده اساسی را دکارمندان نیز باید برخی اجزای تشکیل

رد و گیهایی در فرایند که زمان میتوانایی شناسایی اتالف در کار خود را داشته باشند...آن گام

تاثیر مثبتی بر تجربه فرد در زمینه محصول یا خدمات ندارد. اغلب کند اما منابع را مصرف می

درصد اوقات آچار  30چرا )»دهد، پیدا کرد. را آزار میتوان اتالف را با تنظیم آنچه شما اوقات می

خواهم آچار استاندارد را عالمت دارم در حالی که تنها دو انتخاب وجود دارد؟ میاشتباه را برمی

 «(بزنم تا مشخص باشد.

وقتی اتالف شناسایی شد، کارمندان باید پرسشگر باشند و به سادگی آن را به همان صورتی که 

ار برای این ک«. شود اگر...؟چه می»یا « چرا؟»ند. باید تمایل داشته باشند پرسند هست، نپذیر

باید کارمندان تعادل درست محرک درونی به چالش کشیدن وضعیت کنونی با توانایی شناسایی 

حوزه تاثیر خود را داشته باشند. همچنین به این معناست که باید فرایند حل مشکل بنیادی را 

 بلد باشند.

ها به بخشی از معیارهای گزینش در کنیم؟ با تبدیل آنها استفاده مید چطور از آن ویژگیفر

 طول فرایند استخدام. مثال سواالت مصاحبه به این صورت است:
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 ویید. اید، بگاید یا فرایندی که بهبود بخشیدهبه من درباره مشکلی که اخیراً حل کرده

 چطور از آن فرصت آگاه شدید؟

  کنید مشکلی را حل کنید؟میچطور سعی 

 مشکل یا مسئله کوچکی که اخیراً روی آن کار کردید، چیست؟ 

 کند، چه واکنشی نشان تان شما را آشفته میوقتی مشکل کوچکی در حوزه کنترل

 دهید؟می

ایجاد فرهنگ سالم بهبود پیوسته علم راکت نیست. نوعی حضور ذهن ساده است. آزمون واقعی 

نفس، باور و نظم کنار گذاشتن زمان همیشگی برای بهبود سازمان خود را دبهاین است که اعتما

ست اند، بهتر اهای معدودی در بهبود پیوسته مهارت یافتهداشته باشید. براساس این که سازمان

 بگوییم این کار آسان نیست.

 های کاربردچالش

  شرایط آزمایشی کوچکی فراهم کنید تاMDI  خود با استفاده از را در زمینه مسئولیت

اید، تقویت کنید. جمعیت آزمایش را مشخص کنید. هایی که از تجربه خود گرفتهدرس

های زمانی مختلف برای بهبود، آزمایش کنید )مثالًده دقیقه/روز، یک با زمانبندی دوره

 ها فراهم کنید.گذاری و شناسایی موفقیتاشتراکساعت/هفته(. مکانیسمی برای به

  زنی کارمند مطرح کنید تا کارمندان اید، سواالتی در طول گشتاین کار را نکرده قبالًاگر

ما دهی شچه چیزی جلوی سرویس»را به تفکر درباره بهبودها ترغیب کنید. برای مثال، 

ی یا به سادگ« توانست بهتر عمل کند؟چه چیزی می»یا « گیرد؟تان را میبه مشتریان
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توجه کنید که از مشکل دور نشوید بلکه کارمند را « ؟دهدچه چیزی شما را آزار می»

 از میان فرایند هدایت کنید.

  سواالتی که در طول مصاحبه به کار بردید را مرور کنید. آیا از روی کنجکاوی کاوش

 کنید؟می

 خطاناپذیری -42هفته 

ما آن نیم. اکها کامل نیستند؛ همه ما اشتباه میخطاناپذیری این حقیقت را پذیرفته که انسان

اشتباهات از طریق طراحی خالق محصوالت، خدمات و فرایندها به نواقص محصول/خدمات در 

سی تر بررشوند. چگونگی اجرای خطاناپذیری در سازمان شما را عمیقدست مشتری تبدیل نمی

 کنیم.می

اید در کنم. شاستفاده می« ضد حماقت»به جای « خطاناپذیری»پیش از آغاز، همیشه از عبارت 

انسان  619احمق و  0کارمند استخدام کرده باشم. با این شمارش آخر که  619ام طول حرفه

توانستند از خطاناپذیری سود ببرند. تنها یک کردند و بنابراین میها گاهی اشتباه میبود، همه آن

 کند.ها را استخدام میاحمق نیروی کار احمق

شود. در حالی که خطاها یا قصورهای )نقص( تمایز قائل میخطاناپذیری بین علت )خطا( و معلول 

 انسانی غیرقابل اجتناب است، نیازی نیست منجر به نقص محصول/خدمات شوند.

شوند اول از همه، منطقی است نواقصی که باعث فرار مشتریان شما، هم داخلی و هم خارجی، می

شکایت مشتری را دریافت کند. از آن  هایرا درک کنید. خوشبختانه سیستمی وجود دارد تا داده

 ها برای شناسایی نواقص با تکرار باال استفاده کنید.داده
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اما  «مراقبت باشید فراموش نکنید...»کنیم، خوانیم و اعالم میدر این نقطه معموالً همه را فرامی

انسان.  یریای خطا کمبود دانش باشد، نه خطاپذاین رویکرد تنها وقتی موثر است که دلیل ریشه

 دهد.بنابراین نقص دوباره و دوباره روی می

ساز را هر روز صبح خاموش کنم بدین معنا دانم قرار است قهوهبرای مثال، این حقیقت که می

دهم. شاید پیام هشدار دستگاه کاربرد کمی درصد اوقات این کار را انجام می 800نیست که 

طراحی شده که اگر از زمان یا دمای خاصی تجاوز  ساز به صورتیداشته باشد. در عوض، قهوه

 شود و این روند بسیار شبیه خطاناپذیری موثر است.کند، به صورت خودکار خاموش می

ند تا کنکنیم که محصول یا خدمات را تولید میاز متخصصینی استفاده می برای خطاناپذیری

ا ها علت رکنند. اکثر اوقات آنشود را شناسایی بدین شیوه خطای انسانی که باعث نقص می

شود. ما به ترتیب اولویت دانند. وقتی خطای انسانی شناسایی شد، کار جالب و خالق آغاز میمی

 های کامالً موثری برای موارد زیر شناسایی کنیم،خواهیم روشمی

  (8جلوگیری از رخ دادن خطای انسانی در همان ابتدای کار )خطاناپذیری سطح 

 (6ع خطای انسانی در صورت وقوع )سطح ردیابی سری 

  (9شناسایی موثر نقص در صورت وقوع )سطح 

ر کنند فیلد تاریخ مورد نیاز را دکنیم مرکز تلفن و کارگرانی داریم که گاهاً فراموش میفرض می

ر وارد کنند یا تاریخ نامعتبفرم الکترونیکی پر کنند. یا شاید گاهی تاریخ را نادرست تایپ می

 ند.کنمی
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شامل بهبود فرم است تا کارگران روی تاریخ درست در تقویم داخل فیلد  8خطاناپذیری سطح 

، فیلد را سریعاً 6کلیک کنند به جای این که اطالعات تاریخ را تایپ کنند. خطاناپذیری سطح 

ود. دهد تا قبل از وارد کردن تاریخ معتبر، از آن مرحله خارج شقرمز کرده و به کارگر اجازه نمی

 اطالع دهداو به رود، به سراغ ثبت فرم کامل می وقتی کارگر 9ممکن است خطاناپذیری سطح 

 تاریخ نامعتبر دارد.

تواند با هزینه حداقل اجرا شود. مشابه شناسایی خطای واقعی اغلب اوقات خطاناپذیری موثر می

ید کرده یا خدمات را هایی که محصول را تولکه باعث نقص شده است، استفاده از خالقیت گروه

 کاوی و انتخاب خطاناپذیری بسیار مفید است.کنند، برای ذهنارائه می

های شکست زودهنگام واحدها به دلیل وجود ها قبل، دوست سرپرستی از تکرار گزارشسال

درب قوطی صابون بزرگ بودند  واشرهای با اندازه و ضخامتواشرهای محوری اضافی، آشفته بود. 

که کامالً صاف و هموار بودند. دوستم مثالی از واحد دارای خطا را به جلسه تیم آورد،  به جز این

ها را به چالش کشید تا به صورت مستقل خطای انسانی که گروه را به دو تیم تقسیم کرد و آن

 های جلوگیری از خطا را شناسایی کنند.منجر به مونتاژ دو واشر شده بود و روش

شتند که خطا به دلیل استفاده اشتباه از دو واشر به جای یکی توسط هر دو تیم توافق دا

 ها به هم به دلیل پوشششرایط با باریک، صاف بودن واشرها و چسبیدن آن مونتاژکنندگان بود.

 شد.زدگی، بدتر میروغن بکاررفته برای جلوگیری از زنگ

ای بود که های سکهکنندهابه توزیعکننده واشر داشت که مشخوبی برای توزیع ها ایدهیکی از تیم

شدند که کف برده می PVCشده از بردند. واشرها به تیوب ساختهها قبل به کار میها سالماشین
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آن شکافی به اندازه تنها یک واشر بود. چند ساعت بعد و با صرف ده دالر، این ایده به صورت 

فوالد تغییر داد چرا که یاد گرفتند استفاده  کننده را بهتوزیع PVCآزمایشی اجرا شد. تیم بعداً  

 کننده پالستیکی بود، پهنای مهم شکاف تغییر کند.شد وقتی توزیعمداوم باعث می

انتقال بازخورد مشتری و وارد کردن کارگران به حذف نواقص چندین مزیت دارد. ارائه اطالعات 

رد شود. وااشتراک گذاشته میشود چرا که صدای مشتری بهنقص باعث تقویت ارتباط کار می

ها ارزش قائل هستید. های آندهد برای ایدهکردن کارمندان به فرایند خطاناپذیری نشان می

تر از همه، این کار احتمال ارائه راه حل موثر را با وارد کردن افرادی که بیشتر از همه به مهم

افزایش داده و مالکیت راه حل را دهد، اندازه مجموعه ایده را مشکل نزدیک هستند، افزایش می

 کند. این ترکیب پیروزی است.تضمین می

 های کاربردچالش

  خطاناپذیری را در زمینه نقص شخصی امتحان کنید. خطایی )علت( که منجر به نقص

 6)جلوگیری از خطا(، سطح  8شود را شناسایی کنید. سعی کنید سطح )معلول( می

ابی نقص( خطاناپذیری را شناسایی کرده و یکی را )ردی 9)ردیابی سریع خطا( و سطح 

 برای اجرا انتخاب کنید.

  به صورت منظم نواقص را نشان دهید. کارمند را تشویق به ارائه اطالعات کنید تا خطای

 های خطاناپذیری را شناسایی کنید.انسانی که باعث نقص شده و ایده

  



  683 ل مشکلو ح یریروزانه، خطاناپذ ی: بهبودهایبهبود ابد ینساخت ماش -اکتبر

 

 اهمیت ندانستن -49هفته 

تاثیرگذاری ه آموزش کوتاهی طی صبحانه شرک کردم. موضوع یا حدود ده سال قبل در جلس

 خاص سخنران را به یاد ندارم اما یک تصویر در ذهنم مانده است.

سال قبل گرفته شده بود به  20-00وسفید گروه قایقران که حدود کننده از تصویر سیاهارائه

ها را از طریق بلندگو العملعنوان قیاسی از محیط کار گذشته استفاده کرد. رهبر گروه دستور

بینی است که حتی نیازی نیست رهبر جلو را نگاه کند. فریاد می زد. این دوره آنقدر قابل پیش

ها و استفاده از گروه نیازمند مجموعه مهارت محدودی است...توانایی پیروی از دستورالعمل

ران رقیب عذرخواهی ای قایقها برای پارو زدن تا قایق در مسیر مشخص حرکت کند. )از اعضعضله

 تر از آنچه است که گفتم.(کنم؛ مطمئنم این کار کمی پیچیدهمی

ای کننده پیشنهاد داد تصویر قایق دونفره که با آبشارهای کوتاه خطرناک روبرو هستند، نمونهارائه

مکن ای را هم غیرمکلمهنوع برقراری ارتباط، حتی یکاز محیط کار کنونی است. غرش آب همه

کند. این گروه باید توانایی ارزیابی موقعیت دائماً متغیر، سازگاری و کار گروهی برای استفاده می

 یابی و پیشبرد قایق را داشته باشد.های راهاز مهارت

ها بنابراین چطور به جای پاروزن، قایقران تربیت کنیم؟ با استخدام متفکرین گمنام و پرورش آن

کنندگان مشکل با اعتماد به نفس کار خود را شروع کنید. مورد ن و حلگیرندگابه صورت تصمیم

هایی برای حل مشکل فراهم کنیم. این یعنی باید خودمان را از نیاز نیازمند این است که فرصت

 حل کردن هر مشکل بازداریم.
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. دترین تصمیماتی که سازمان باید بگیرد، تعیین فردی است که باید تصمیم بگیریکی از مهم

هنده به دکنند که باید توسط افراد گزارشگیرند و مشکالتی را حل میوقتی رهبران تصمیم می

 آید.ها انجام شود، دو مسئله پیش میآن

ی اها سقف شیشهکنیم. باالی سر آنتر از همه، از رشد کارمندان جلوگیری میابتدا و مشخص

 تباط دارد.دهی ما اردهیم، سقف که با ساختار گزارشقرار می

کنیم. این وظایف فرض روی چیزهایی که باید، کار نمیدر درجه دوم، ما به صورت پیش

شده، ضرورت کمتری دارند اما تقریباً همیشه راهبردی هستند و بنابراین برای سالمت گرفتهنادیده

تعیین  نها سقفی برای سازماتر هستند. ما با نادیده گرفتن این مسئولیتبلندمدت سازمان مهم

 کند.میکنیم که عمالً وضعیت کنونی...یا حتی بدتر از آن را... تضمین می

عهد ت»کننده عالی به مربی کنجکاو بودن آسان نیست. در طول سخنرانی با عنوان گذار از حل

کنسرسیوم روش ناب آیووا، مشاور روش  6080س پاییز ندر کنفرا« مدیریت، نیمه دیگر دگرگونی

وقتی سرپرست « چه کسی مالک تفکر است؟»بندی کرد که طبقه، 37کیته ناب همکارم بیو

 مسیردهی کند، تحلیل کند، تصحیح کند یا پیشنهاد دهد، مالک تفکر است.

گیری مد نظر سرپرست، در مقابل، وقتی سرپرست به جای هدایت کارمندان به سوی نتیجه

 ندان مالک تفکر خواهند بود.سواالت درستی برای افزایش کنجکاوی کارمندان بپرسد، کارم

 شوند:در اینجا مثالی از این شرایط ارائه می

                                                      
37 Beau Keyte 
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 ند.کدر کشویی خودکار مینی ون من کار نمی کارمند:

اس...وقتی دست شما پر از خرید است یا بچه در دست دارید، این درها : خب. آزاردهندهسرپرست

 آیند. چرا اینطوری شده است؟خیلی به کار می

مهم نیست اگر از کلید، دستگیره در یا سوئیچ داشبورد استفاده کنم تا مشکل خب کارمند: 

نداشته باشم. مسیرهای کشویی در را تمیز کردیم. کمی دانه میوه آنجا بود اما چیزی نبود که 

 باعث گیر کردن در شود.

ها را چک کردی. کار آسان دیگری هم هست که بتوانی امتحان : خوب است که اینسرپرست

 ی؟کن

 خب...فکر کنم باید فیوز را چک کنم. این آسان است. کارمند:

 : بله، ایده خوبی است.سرپرست

بود. آن را عوض کردم و دو روز بعد در دوباره متوقف شد و فیوز  : فیوز سوختهکارمند )بعداً(

 ای سوخته بود.دیگه

 سوزد.دائم میپرسم چرا فیوز ای. از خودم می: فکر کنم به دلیلش نزدیک شدهسرپرست

 : تنها چیزی که روی مدار است کمپرسور تهویه است.کارمند

توانیم مطمئن شویم مشکل از در شانسی! چطور میفقط یک چیز دیگر؟ عجب خوش سرپرست:

 است یا کمپرسور؟
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توانم هرکدام را جداگانه فعال کنم و ببینم کدام یک خوشبختانه فیوزها ارزان هستند. می کارمند:

کنم...هر دو باری که در متوقف شد، بعد از این بود سوزاند. فقط به یک چیزی فکر میا میفیوز ر

 کند.زدا استفاده کردم که از کمپرسور  استفاده میکه از یخ

 نظر خوبی است. درباره شنیدن نتایج تست شما کنجکاوم.سرپرست: 

رنتی درباره مینی ون خودم سوزاند. کمی جستجوی اینت: خب کمپرسور دائم فیوز را میکارمند

 10000مایل خراب شوند. من  10000های کمپرسور در کردم و خیلی رایج است که بلبرینگ

ام. کاپوت را باال زدم و به قرقره ضربه زدم و حتی توانستم حرکت اضافی بلبرینگ را مایل رفته

 حس کنم.

الی کرد؟ کارت عش را میکند. چه کسی فکرپس در بخاطر خرابی بلبرینگ کار نمی سرپرست:

 بود!

شود نیازی نباشد که این ارزش پرسیدن سواالت درست است. به عالوه رشد افراد، باعث می

 ماشین پاسخ دادن به سواالت باشید.

 های کاربردچالش

  .8مطمئن شوید سازمان شما فرایند حل مشکل رسمی داردD (1  ،)اصلA3 ،DMAIC 

(، همگی از احتماالت هستند. ابزار را پذیرفته 31کنترل)تعریف، سنجش، تحلیل، بهبود و 

                                                      
31 Control Define, Measure, Analyze, Improve, and 
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و به صورت منظم برای مشکالت خود به کار ببرید تا بتوانید دیگران را در زمینه آن 

 هدایت کنید.

 گان کنندهای عالی چگونگی پرورش تیم حلرا مطالعه کنید تا مثال مدیریت یادگیری

 مشکل را پیدا کنید.
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 11فصل 

 هامطالعات موردی موفقیت -هااهمیت داستان -نوامبر

توانیم مسائل را درک کنیم، والدین از داستان عاشق داستانیم. از اولین روزهایی که می هاما انسان

کنند. بااستعدادترین هایی به ما، تقویت هنجارها و سرگرمی استفاده میبرای آموزش درس

 ها را به عمق حافظه ما هدایت کنند.کنند تا درساستفاده میها معلمین و رهبران از داستان

نی پاسخ هیجا شوند.ها بسیار تاثیرگذار هستند چرا که باعث پاسخ ذهنی و هیجانی میداستان

ن ممک»کند، ماند. همانطور که این نقل قول به ما یادآوری میتر همراه ما میبرای مدت طوالنی

اید را از خاطر ها ایجاد کردهاما هرگز حسی که در آن -اید را فراموش کننداست آنچه گفته

 «نخواهند برد.

ها به ارائه حس هدف و گاهی گزیر ضروری برای غلبه بر بسیاری از موانع ذاتی هر داستان

هایی تانترین داسذکر کردم، یکی از جالب 8کنند. همانطور که در فصل ای، کمک میمخاطره

 بود )در سفر طوالنی بعدی رودخانه تردیدکندیس میالرد با عنوان ام، نسخه صوتی که گوش داده

کشد که گروه اکتشافی به تصویر میخود با ماشین، آن را گوش کنید(. میالرد تصویر واضحی از 

تن ها دور آتش کمپ به گفهای سفرهای حماسی متعددی بودند و شبها کارآزمودهاکثر آن

پرداختند. این سرگرمی بدون شک گریزی از های پیشین خود میهای ماجراجوییداستان

جاهای بدتر از »داد، گو وعده میشد شنید که داستانها بود. میموقعیت خطرناک کنونی آن

 «بریم.ام؛ از این یکی هم جان سالم به در میاینجا هم بوده
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های پیشین من، های برخی از ماجراجوییی داستانگذاراشتراکبه همین صورت، امیدوارم به

بخش باشد. شاید نکته مرتبط با ابزار ناب به چشم شما بیاید که در طول فصل آموزشی و الهام

پیشین عمداً آن را نادیده گرفتم. شاید اقدامات رهبر در داستان، رفتار کلیدی را در شما تقویت 

رباره دکشد تا در رویداد بهبود سریع مه شلوغ خود بیرون میرا از برنا دو روزکند )مثالً مدیر شهر 

رو شرکت کند.( شاید سفر شما به نقطه دشوار غیر قابل اجتناب رسیده باشد و تنها نیاز به پیاده

 منبع الهام داشته باشید.

روید، بسیار مفید است بهبودها و الگوهای ارزشمند را به همانطور که در سفر ناب خود پیش می

کند و نقش کلیدی در های آینده مهیا میاستان خود وارد کنید. این کار سوختی برای چالشد

 گیری به این تالش دارد.ملحق شدن افراد ناتوان در تصمیم

دانید وضعیت پیشین چقدر زود از خاطر ها مستند کنید. نمیها و عکسسفر خود را با داستان

 رود.شما می

دهد یاد گرفتیم، ادگار شین به ما پیشنهاد می 9ر که در فصل یک هشدار دوستانه! همانطو

پیونددهی ثانوی هستند. اگر ها درباره مردم و رویدادها، مکانیسم ها و اسطورهها، افسانهداستان

ته کنیم، تطابق داشگیریم یا هنجارهایی که تقویت میهایی که یاد میاقدامات فعلی ما با درس

های به پیشبرد بیشتر هدفمان کمک خواهند کرد. اگر اینطور نباشد، داستانهای ما باشد، داستان

 کنند کهما را به سوی اشتیاق روزهای گذشته و  رهبرانی هدایت میما باعث بدبینی شده یا 

 ها را اخالق داستان پیوسته بود.اقدامات آن
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دی است؛ دو سازمان از های غیرتولیتوجه کنید هر چهار مطالعه موردی ما دربردارنده سازمان

زمینه مراقبت بهداشتی، یکی از حوزه دولت شهری و یکی از زمینه آموزش است. اصول ناب در 

تواند از پرورش مبارزین اتالف متعهد سود ها فراگیر هستند چرا که هر سازمانی میهمه بخش

 ببرد.

 سود رساندن به همه سهامداران -44هفته 

اند. اند و رفتهوکار، آمدهام در کسبساله 90ای زیادی در طول عمر ها، شعارها و تدبیرهبرنامه

ها جاری بوده اند و این روش بیشتر از اینشخصاً سه دهه است که شاهد موفقیت روش ناب بوده

 است.

ه فرد است که اگر بدلیل بنیادی برای این طول عمر وجود دارد. روش ناب به این دلیل منحصربه

مدت های کوتاهرساند. سایر برنامهکارمندان سود میو ، به مشتریان، مالکین درستی انجام شود

ا پایدار هبه یک سهامدار یا شاید دو نفر، سود رسانده اما به هزینه دیگران بوده است. این یعنی آن

 نبودند.

 (MGMCای که با مرکزی پزشکی ماری گریلی )مثالی در زمینه اثر روش ناب بهتر از پروژههیچ 

انگیزی داشت که منافع بلندمدت برای بیماران، داشتم، نیست. این پروژه نتایج شگفت

 کنندگان، بیمارستان و کارمندان مرکز پزشکی فراهم کرد.عیادت

سازی کارآمدو اثربخش اتاق بیمار به دنبال مرخصی بیمار، در هر توانایی تمیزکاری و مرتب

یز های نامرئی و نزدایی در برابر باکتریی عفونتبیمارستانی اهمیت اساسی دارد. کیفیت کل
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اساسی  گذارد، اهمیتشناسی قابل دید که حین پذیرش بر اولین برداشت بیمار تاثیر میزیبایی

 دارد.

وری همراستا با این موارد است. دسترسی به اتاق بیمار عامل کلیدی در تعیین سرعت و بهره

های با تعداد از جمله در بخش اورژانس، بویژه در دوره دهی به بیماربازدهی فرایندهای سرویس

و  های صنعتیهای بیمه براساس بهترین روشالزحمهباالی بیماران، است. مراقبت پزشکی و حق

 شود.های واقعی است که تاسیسات خاص متحمل مینه هزینه

رویدادهای بهبود  ، تمیزکاری اتاق مرخصی را برای یکی از اولینMGMCطبیعی بود که  بنابراین

، دو مدیر ES، دو مدیر 33سریع خود انتخاب کند. اعضای تیم شامل سه کارگر خدمات محیطی

 ، بود.MGMCکننده روش ناب پرستاری از طبقات بیمار و هماهنگ

، فردی با عملکرد باال، انجام ESبا تحلیل جزئیات ویدئوی فرایند جاری که توسط یکی از کارگران 

ه به روشی بود ک را آغاز کردیم. فوراً مشخص شد فرایند تمیزکاری اتاق مرخصی شد، کار خودمی

 گانه بود.تمیزکاری اساسی خانه در برابر آن یک بازی بچه

 کننده بود:های تغییر فرایند کسلفرصت

  چندین تمیزکاری اتاق مرخصی به صورت روزانه در چندین واحد متفاوت بیماران اتفاق

 افتاد.می

  کارگر متفاوت  00تقریباES دادندمی این وظیفه را انجام. 

                                                      
33 Environmental services (ES) 
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 811 .گام متمایز برای تضمین کار کامل الزم بود 

حین تماشای ویدئو جالب بود. پیشنهاداتی مثل این  ESگوش دادن به پیشنهادات اعضای تیم 

از یک حقه کوچک برای »یا « من اینطوری انجامش ندادم»یا « وای این ایده خوبیست!»که، 

 رایج بود.« کنمجامش استفاده میان

دهد. یک مورد، تعریف مشترکی از اتاق تمیز استاندارد در سراسر دو مسئله باید فوراً روشن می

ها معموالً براساس . تفاوتتصنعی خود را دارندواحدهای بیمار بود. اکثر واحدهای بیمار تعاریف 

، 88.6و  88.8شد. تصاویر رد اخیر حس میفرد بیمار، اگرچه موافسانه بود تا نیازهای منحصربه

 دهد.استاندارد اتاق تمیز را نشان می
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 : استاندارد اتاق تمیز بیمار8.88تصویر 



  698 هایتموفق یمطالعات مورد -هاداستان یتاهم -نوامبر

 

 

 : استاندارد اتاق تمیز بیمار6.88تصویر 

را در خود داشته باشد و به  ESهای همه کارگران در درجه دوم، باید کار استاندارد بهترین روش

ه گام فرایند منفرد باگرچه برای این که این کار عملی باشد، باید ابتدا هزارها  اشتراک بگذارد.

 های فرعی تقسیم شوند.تعداد قابل مدیریت سیستم

دهی شد. سینی کنار تخت شناسایی و توالی مثل تخلیه اتاق و تمیزکاری« ماکرو»مراحل 

تا )»های پایان شیفت و، محدودیتببینید. مراحل ماکر 88.9استاندارد مراحل ماکرو را در تصویر 

تقسیم کار در شرایطی که موقعیت اضطراری تیم، تمیزکاری را و نیز «( اندپیش رفته 0مرحله 

 نماید.را انجام دهید(، تسهیل می 6دهد؛ شما مرحله را انجام می 8مرحله )»کند الزامی می
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 شود تا وظیفه با بهترینیم میسپس هر مرحله ماکرو به مراحل دقیقی با توالی مورد نیاز تقس

هایی استفاده کنید که به روشنی هر مرحله را تعریف روش معلم تکمیل شود. آزادانه از عکس

کنند. برای مثالی از استاندارد دقیق کرده و استفاده از کلمات برای هر استاندارد را حداقل می

 را ببینید. 88.2تمیزکاری تخت تصویر 

 

 تاندارد مراحل ماکرو برای تمیزکاری اتاق بیمار: کار اس9.88تصویر 
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 : کار استاندارد برای تمیز کردن تخت2.88تصویر 
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سازی و بهبودهای فرایند، هر استاندارد در نهایت تایید شد و پس از به دنبال چند دوره شفاف

 اعالم شد. کپی چاپی مجموعه استانداردها در ارابه ESجلسه آموزشی، به همه کارمندان 

 تمیزکاری هر اتاق قرار داده شد.

 نظیر بود:نتایج بی

  ًچک کردن کیفیت داخلی برای تعیین این که نواحی مختلف اتاق بیمار کامال

 اند.ثبت شدهدرصد  33که تا اند زدایی شدهعفونت

 اند، تا امتیازهای بررسی خروج بیمار که به سوال مرتبط با تمیزی اتاق مثبت پاسخ داده

ها در این گروه درصد باالی بیمارستان 60در  MGMCبهبود یافت و حاال حد زیادی 

 است.

 تمیزکاری اتاق مرخصی کاهش یافت و این فرایند دیگر به عنوان  زمان میانگین تکمیل

 ها نیست؛ تغییر در زمان نیز کاهش یافت.تنگنایی برای دسترسی بیماران جدید به اتاق

  گردش کلی کارمندانES گذشته به کمتر از نصف مقدار آن در سه سال  در طول سال

 پیش کاهش یافت.

و  -ESنفسی به کارگران زده کرد. کار استاندارد اعتمادبهمعیار آخر بیشتر از همه مرا هیجان

نند. کشده، به صورت پیوسته کامل میوظیفه را با بهترین روش شناخته داد که -هاهمکاران آن

 ن منتظر اتاق برای بیمار جدید هستند، قربانی شوند.دیگر الزم نیست وقتی کارمندا

. دهندهای جدید )بیشتر درباره آن اتاق(، به بهبود استانداردها ادامه میبا ظهور ایده ESکارگران 

کار درخواست کردند کار استاندارد برای سایر وظایف تکراری نیز تکمیل شود:  ها حتیآن
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ها های عمل بین جراحیاز در طول اقامت بیمار، تمیزکاری اتاقهای مورد نیسازی روزانه اتاقآماده

 های چرخش آب در طبقه زنان و زایمان.و تمیزکاری حمام

 این شرایطتر...حاال های پزشکی کمتر و کارمندان خوشحالتر، هزینهتر و راضیبیماران مطمئن

 پایدار و باثبات است!

 های کاربردچالش

  اید، تهیه کنید. فراموش کردن آنچه در سفر بدان دست یافته ایسادهپایگاه داده بهبود

 آسان است.

 از بهبودهای موفق در سازمان خود تهیه کنید. بدونهای متقاعدکننده برخی داستان 

)مشتریان، کارمندان و  ، منافع سهامداران متنوع را به اشتراک بگذاریددستکاری

 پذیر شود را شناساییند تا بهبود امکانامالکین/موسسین(. افرادی که سخت کار کرده

 کنید. در نهایت، اغلب داستان بگویید.

 باقیمانده داستان -45هفته 

پیشنهادات »همه ما با جعبه چوبی که در اتاق ناهارخوی گذاشته شده و روی آن برچسب 

 میرند.های عالی در آن میای که ایدهزده شده، آشنا هستید. جعبه« کارمندی

 کنیم:های پیشنهاد کارمندی کار خود را آغاز میهای رایج سیستمیی تلهبا شناسا

 طرفه سطحی، ها، غیرشخصی و مملو از سودرک است. فرم ارتباط یکفرایند ثبت ایده

 ترین روش برای اکثر کارمندان است.نامطلوب
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 فتد؛ اشود، اتفاق وحشتناکی میوقتی پیشنهادی از شکاف این جعبه به داخل انداخته می

« هانآ»شود. حاال موضوع این است که مسئولیت بهبود از کارمند به مدیریت منتقل می

 خواهند این کار را انجام دهند یا خیر.می

 گیری برای ارزشیابی پیشنهادات آهسته و دارای نقص است چون اغلب فرایند تصمیم

ها تصمیم باره آنرد مدیرانی دور از مسئله واقعی در طول جلسه ماهانه پر از دستورکار

 گیرند که تمایلی ندارد برای بررسی آن از اتاق هیات مدیره خارج شوند.می

 به اندازه مراحل ثبت و تحلیل آهسته و غیرشخصی است. بازخورد به کارمندان نیز 

تر و زمانمند باشد و تصمیمات بهتری را سبب پس چطور سیستم بهبودی بسازیم که شخصی

 در حال یافتن رازهای اجرای موفق کار استاندارد هستند.ها زمانشود؟ بسیاری از سا

کمیل ها( برای تکار استاندارد به صورت بهترین فرایند معلوم مستندشده )ترجیحاً از طریق عکس

شود. معموالً حاوی اطالعات زیر است که برای تکمیل فرایند وظیفه اساسی تکراری تعریف می

 مورد نیاز است:

 از خروجی یا نتیجه مورد انتظار تعریف روشنی 

 توالی مراحل به ترتیب مناسب 

 «ابزارها، منابع، اطالعات و موجودی( مورد نیاز و میزان مناسب هر یک« وسایل( 

 زمان مورد نظر برای تکمیل کار 



  697 هایتموفق یمطالعات مورد -هاداستان یتاهم -نوامبر

 

برای آن فرایند است که  آموزشیوقتی کار استاندارد در یک زمینه اجرا شود، در واقع سند 

نهادی شود که بهبود پیشتر از آن، به خط مبنایی تبدیل میکند. مهممهیا می پیوستگی آموزشی

 شود.آینده نسبت به آن سنجیده می

شوند تا از خالقیت و دانش خود برای کارمندان در محیط سالم، همیشه به چالش کشیده می

هد، داقعاً روی میها با سرپرست فرد در جایی که کار وبهبود کار استاندارد استفاده کنند. ایده

گیری  فوری با هم درباره این که ایده نیازمند تست است یا گیرند. تصمیممورد بحث قرار می

د. اگر شوتوان ارزشیابی عینی مبتنی بر داده را تکمیل کرد، انجام میخیر و اگر هست، چطور می

د. گیری شنیده شتصمیموی و معیارها برای  کند ایدهاینطور نباشد، کارمند به روشنی درک می

 شوند.ها دنبال شود یا خیر، بخاطر ابداع خود شناخته میایده آنبدون توجه به این که 

کس کند شود تا تغییر را منعاگر پیشنهاد منتهی به فرایند بهتری شود، کار استاندارد بازبینی می

ای ث بهبود فرایند برو همه کارمندان تحت تاثیر براساس آن بازبینی آموزش می بینند که باع

 شود...نه فقط فردی که ایده داشت.همه می

های ، از کار استاندارد برای مستندسازی بهترین روش کنونی تمیزکاری اتاقMGMCدر  ESتیم 

بیمار به دنبال تخلیه اتاق، استفاده کردند. فرایند تمیزکاری پیش از کار استاندارد به دلیل تعداد 

مرحله برای تمیزکاری  600ای مختلف بیمار و این حقیقت که تقریباً کارگران متفاوت، واحده

 کامل اتاق نیاز بود، بسیار متغیر بود.
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دهنده بهبود قابل توجه در کیفیت نتایج مستند حاصل از تست داخلی و بررسی بیمار نشان

ی اتاق تمیزکار وری نیز بود چرا که زمان میانگینها بود. این تیم شاهد بهبود بهرهتمیزکاری اتاق

 تر شد.کاهش یافت و در بین کارگران یکدست

اما بخش واقعاً جالبش اینجاست: کار استاندارد حاملی برای بهبود پیوسته فرایند تمیزکاری فراهم 

پیشنهاد بهبود برای فرایند تمیزکاری اجرا شد! این میانگین  00کرد. در کمتر از دو سال، تقریباً 

 است. -های بیمارتمیزکاری اتاق -ما وسط هر تیم در یک فعالیت کاریدو بهبود به ازای هم 

های کار استاندارد که در هر ارابه تمیزکاری قرار داده در واقع تیم تصمیم گرفت چاپ کتابچه

شود را متوقف کند. از آنجایی که فرایند خیلی سریع در حال بهبود بود، مدیران مرحله چاپ می

شود پیام ناخواسته ای به برخی ها استدالل کردند چاپ باعث میتند. آندانسمیرا نوعی اتالف 

 داد قرار است استاندارد دائمی باشد.کارمندان ارسال شود که نشان می

پنجاه بهبود در کمتر از دو سال که فقط برای یک فرایند است! این عددی است که صندوق 

 د این قدرت در سراسر سازمان شما آزاد شود.پیشنهادات یارای رقابت با آن را ندارد. تصور کنی

 کاربرد چالش

  برخی از اسناد کار استاندارد خود را بازرسی کنید. تکرار بازبینی بهبود چقدر است؟ آیا

 تکرار با فرهنگ بهبود پیوسته همگام است؟
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 پیگیری برتری حین ترمیم -46هفته 

ترمیم بتن در شهر های بهبود د تا روشبرای دو روز کنار هم گرد آمدن 6003تیمی در پاییز 

فورت دوج را شناسایی کنند. این تیم متشکل از کارگران نگهداری و مدیران امور عمومی و سایر 

 ها از جمله مدیر شهری بود.بخش

های بزرگ ساخت مجدد سطح خیابان در حال پایان بود، کارهای در حالی که قراردادهای پروژه

بود  شد. شهر امیدواربین کارگران شهری و پیمانکاران محلی تقسیم می تر از قدیمترمیم کوچک

ها، درصد بیشتری از کارهای ترمیم توسط کارمندان شهری انجام شود و وری آنبا بهبود بهره

 بنابراین مخارج خارجی کاهش یابد.

 از کرد. اینتیم با بررسی دقیق فرایندهایی که در حال حاضر مورد استفاده بود، کار خود را آغ

 شده از فصل ترمیمی بود که اخیراً پایان یافته بود.یرآوهای جمعکار شامل داده

ها نوار ویدئویی کار ترمیم اخیر را نیز تماشا کردند. این  ویدئو چندین نمونه از تعدادی کارگر آن

کردند. ا میهای خود تکیه داده بودند و چند همکار را در حین انجام کار تماشداشت که به بیل

 هرکسی در اتاق نسبت به این کلیشه حساس بود؛ تماشای آن در ویدئو خیلی خوشایند نبود.

د ها متوجه شدنهای کنونی خود را با دقت تحلیل کرد، اتفاق جالبی افتاد. آناما وقتی تیم روش

اب ش خرشدن برای کار، شکستن بخهر کار ترمیم متشکل از تعدادی  مراحل تکراری بود: آماده

. این مراحل متنوع از نظر نیاز به نیروی کار متفاوت هها و غیرتهیه قالبخیابان، حذف مواد خراب، 

ن پذیر است در حالی که ریختاست. برای مثال، شکستن بتن به صورت ایمن با یک کارگر امکان

 بتن نیازمند حضور همه کارگران است.
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که کل گروه مورد نیاز برای مرحله با باالترین  روش تخصیص کارگران همیشه به این صورت بوده

غول شوند. بنابراین تعداد کارگران مشنیاز به نیروی کار )ریختن بتن( برای کل پروژه فرستاده می

های ای دارد. کارگرانی که به بیل)و بیکار( حین جابجایی کار از یک مرحله به بعدی، حالت چرخه

 دند.آل بوری نبودند...بلکه نتیجه فرایند زمانبندی غیرایدهدهند دور از اخالق کاخود تکیه می

کرد، هیجان افزایش پیدا کرد.  6080وقتی تیم شروع به تعریف شرایط متفاوت در طول سال 

توانند با توجه به مرحله فرایند به جای کار، کارگران را زمانبندی ها توافق کردند میسرپرست

د و تعداد کارگران مورد نیاز تکمیل ایمن و کارآمد آن را تعریف کنند. تیم هر مرحله متمایز فراین

 کرد.

ته همزمان داش برای این که این راهبرد بیشترین فایده را داشته باشد، شهر باید چندین پروژه

ها جابجا ای که باالترین نیاز به کارگر نیست، بین پروژهباشد تا کارگران بتوانند در طول مرحله

پذیر بود که زمان غیرقابل عبور بودن مسیر ه شد این شرایط در صورتی امکانشوند. تیم متوج

سازی و اتمام کار چندین روز قبل یا بعد از حداقل شود. بسیاری از مراحل آماده هابرای راننده

 شد.بستن خیابان و بدون اثر بر جریان ترافیک انجام می

شد و کل گروه فرستاده وی یک پروژه کار میروش قدیمی زمانبندی نسبتاً ساده بود...هر بار ر

شد. روش جدید شامل ارتباط و همکاری بیشتر بین چندین شغل بود. برای این که به همه می

قویم ای به تافرادی که در حال انجام کار یکسان بودند کمک شود، وایت بورد سفید بالاستفاده

 د.کرت کار و وظایف را ارائه میتصویری بزرگ تبدیل شد که بروزرسانی زمانی فوری وضعی
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، تقریباً سه برابر نواحی که در سال 6080انگیز بود. کارگران شهری در طول سال نتایج شگفت

های ترمیم را حذف کرد های شغلترمیم کرده بودند را ترمیم کردند. شهر همه پیمانکاری 6003

 جویی شد.ها دالر صرفهو ده

های ، کنار هم جمع شدند تا درس6080ارمندان پس از فصل اما بهبود اینجا متوقف نشد. ک

 توانست با همکاری با بخش مهندسیشده را بررسی کنند. مشخص شد بخش خیابان میفراگرفته

رو، بهتر عمل کند. این کار امکان زمانبندی دهی و زمانبندی کارها در سال پیشبرای اولویت

 کرد.گی ترافیک را فراهم میسازی زمان آشفتحداقلتر و گرایانهواقع

بخش خیابان نیز متوجه شد در پذیرش پروژه بزرگ در نواحی کوچک بسیار بلندپروازانه عمل 

های مرطوب، تخلیه دائمی آب از سایت کاری شرایط را برای کار کرده است. وقتی طی تابستان

های مشابه به ه در زمینههای آیندکشید. پروژهها به درازا میها هفتهکرد، پروژهغیرممکن می

 تر تقسیم خواهند شد.چندین شغل کوچک

درصد دیگر اضافه کرد.  20، 6080رکورد دیگری ثبت کرد و به رکورد سال  6088گروه در سال 

 رکوردشاهد  6080هایی که از فصل بعدی گرفته شد، باعث بهبود بیشتر شد. سال درس دوباره

آوری شده در سال ابر رکورد پیشین در زمینه مبلغ جمعبر 6/2درصد یا  6دیگری نیز بود که 

 با تعداد کارگران مشابه بود. 6003

که قتی وهمینطور ها متعهد به برتری باشند. و پذیر است که تیمهایی مثل این وقتی امکانبهبود

راد فشود، نه از امتوسط تقریباً همیشه از فرایندهای بد ناشی میشود عملکرد مدیریت متوجه می

 بد.
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 های کاربردچالش

 وساز رکوردشکن را با شام جوجه جشن گرفت. به اندازه بخش خیابان، فصل ساخت

 گذارید؟ها ارزشمند وقت میبرای جشن گرفتن تالشکافی 

 بخشداستان موفق انگیزه -47هفته 

طه ، با اشتیاق معیارهای دو برنامه بزرگ دولت که بواس6086کاندیداها در طول فصل کمپین 

 دادند:رکورد بزرگ مطرح شده بود را مورد بحث قرار می

  میلیارد دالری که در بین عموم با عنوان ضمانت  700قانون تثبیت اقتصادی اضطراری

 دار حاصل آن بود.مشکل دارایی شود و برنامه معافیتبانکی شناخته می

 یارد دالر که با میل 100به ارزش  6003800گذاری مجدد آمریکایی قانون احیا و سرمایه

 شودعنوان الیحه محرک نیز خوانده می

های من از کمپین همین ها را بازبینی کنم )کابوسخواهم سیاست این برنامهدر حالی که نمی

 خواهم بگویم سازمان محبوب چطور از این وجوه محرک استفاده کرد.اخیراً کم شده است(، می

سعه و گسترش دانشگاه ایالت آیووا است. تمرکز ، انشعابی از بخش توH-4شرکت رشد جوانان 

های یادگیری متنوع بوده اطالعات مورد استفاده برای پروژه محتوایها بر طی سال H-4 اصلی

 تهیه و ارائه این اطالعات کمبودهایی داشت. فرایندها متوجه شدند است. در نتیجه، آن

                                                      
800 )Reinvestment Act of 2009 (ARRAAmerican Recovery and  
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4-H  دالری  60000ی گذار، درخواست سرمایه6003در طول نیمه آخر سالARRA  را کرد و

، از 6080سال  ها در طولهای ناب را بررسی نموده و اجرا کند. آنآن را دریافت نمود تا روش

این سرمایه برای عقد قرارداد با من استفاده کردند تا مدیران را در زمینه هدایت فرهنگ ناب 

های زیادی به جوییها صرفهتپرورش دهم و سه رویداد بهبود سریع را تسهیل کنم. این فعالی

 را به شیوه بنیادی عوض کرد. H-4همراه داشت و نحوه کار 

قع کرد که در وا یکی از رویدادهای بهبود سریع به فرایند بهبودیافته ارائه اطالعات پروژه توجه

ها های یادگیری آنکرد تا از فعالیتبرای اعضای خود تهیه می H-4منابع آموزشی بودند که 

 ایت کند.حم

ملی خریداری  H-4ها از کرد که کتابچهبا یک دهه قدمت بدین صورت کار می H-4الگوی 

عنوان متفاوت از بازگشایی لبنیاتی تا روباتیک پیشرفته، وجود داشت تا  870شدند. تقریباً می

پوشش را  H-4سازی نیازهای اعضای ورد نیاز برای برآوردهمبازه وسیعی از عالیق و سطوح مهارت 

 دهد.

تیمی از نُه متخصص از سراسر ایاالت که نماینده همه سطوح نمودار سازمانی بودند، کنار هم 

ها که به اندازه سه روز کار کردند، فرایند جدیدی طراحی آمدند تا روش بهتری پیدا کنند. آن

 بود. H-4ها و سازمان های آنبرد  قابل توجهی برای اعضا، خانواده-کردند که برد

ها مطلوب بود، کار خود تیم با شناسایی این که کدام بخش از اطالعات پروژه برای مشتریان آن

ها را شروع کرد. این فعالیت حقایقی را نمایان کرد که جوانان امروز یادگیری آنالین را به کتاب
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ند که نیازم ها انتظار دسترسی رایگان فوری به اطالعاتی را دارندهای آندهند و خانوادهترجیح می

 رفتن به مرکز شهر در طول ساعات اداری نباشد.

ها هزار کتابچه به صورت ملی چاپ شده در ادامه، فرایندهای جاری با جزئیات ترسیم شد. ده

-4 های ایالتی مثلشد. سازماننگهداری می DCبینی( و در انبار ناحیه واشنگتن )براساس پیش

H  توسعه و گسترشISUایندکربینی نیازها، مطرح میانتشارات را با پیش ، سفارش ساالنه . 

کشوری  H-4شدند، به دفاتر شد و وقتی سفارش داده میموارد در پردیس دانشگاه نگهداری می

 گیرند.ها را تحویل بشد. در نهایت اعضای خانواده به دفتر محلی میرفتند تا کتابچهتحویل داده می

 د:ها در فرایند جاری بررسی شاتالف

  4توسعه و گسترش-H ISU ًکتابچه به قیمت حدوداً  60000، سفارش ساالنه تقریبا

 پوششها به اعضا، الر داشت که بیشتر این هزینه، با فروش مجدد کتابچهد 800000

 شد.داده می

 شد اعضا با کمبود موجودی نیز وجود داشت که باعث میبینی، اگرچه مثل هر پیش

 باشند تا پروژه خود را شروع کنند.ها اضطراب منتظر کتابچه

 بینی، مازاد موجودی نیز وجود داشت. انبار توزیع پردیس دانشگاه بیشتر مثل هر پیش

ها جمع دالر را در خود داشت که در طول سال 900000کتابچه به ارزش  30000از 

 شده بودند.

  4منابع زیادی در هر سطح-H ها مدیریت بچهالزم بود تا تولید، توزیع و موجودی کتا

 شود.
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تیم فرایند جدیدی طراحی کرد که حول دسترسی اینترنتی به اطالعات پروژه ساخته شد. جلسات 

و تضمین این که همه مواد  H-4سایت های پیگیری برای اجرای تغییرات ضروری در وبو پروژه

تضمین کرده  ISUپروژه مبتنی بر تحقیق بودند، الزم بود؛ همانطور که برند توسعه و گسترش 

 بود.

 62/7ها دسترسی های آنو خانواده H-4رویای تیم در طی هفت ماه واقعیت یافت و اعضای 

 ها، داشتند.فوری به اطالعات پروژه را با قسمتی از هزینه کتابچه

ها خواسته شد داستان از آن H-4ای مرکز شمال تیم تایید شد و در کنفرانس منطقه سال بعد،

 ها به الگویی ملی تبدیل شده است.. امروز راه حل آنخود را بگویند

را در پی داشت. دو رویداد بهبود  ARRAدالری  60000برابر وجه جویی دو تا سهاین پروژه صرفه

از این موقعیت برای توسعه  H-4ها کمتر بود. سریع دیگر به صورت مشابه ارائه شد اما منافع آن

 های بهبود آینده را هدایت کند.تمنبع داخلی استفاده کرد تا فعالی

چیزی که هر تاجری به آن افتخار خواهد کرد )و  -خدمات مشتری بهتر و بازدهی بیشتر سرمایه

چیزی است که  -هر سیاستمداری با خوشحالی مسئولیت شخصی آن را به عهده خواهد گرفت(

 خواهد.هرکسی می

 های کاربردچالش

 اید؟یبانی خود )یعنی بخش پشتیبانی( بردهروش ناب را به فرایندهای دفتر پشت 
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 طالعات موردی از فرهنگ نابنگاهی کوتاه به جهان: م -دسامبر

سالی که با کارفرمای اولم گذراندم،  60گفتار، اکثر موفقیت خود در مشاوره را به در پیش

نسبت دادم. گذراندن شود، های انرژی دانفوس خوانده میهای سابق آنچه امروز سیستمشرکت

ه فرهنگ ناب، بویژ چند سال اول در محیط تولید سنتی و مشاهده و مشارکت در دگرگونی آن به

 به عنوان سرپرست و مدیر جوان، بسیار ثمربخش بود.

هایی از سازمان ناب بالغ ها جنبهبنابراین همه مطالعات موردی بعدی از آن سازمان است. همه آن

ها بخشیدن با توجه به نقش رهبری در موفقیتکند. بار دیگر هدفم آموزش و الهامرا منعکس می

 است.

نیم که جنبه مهمی از مشارکت واقعی و محیط تیمی، توانایی ککار خود را آغاز میبا داستانی 

های دهد. این حقیقت که داستان در جنگلعضو را نشان میهر برای پیشنهاد بدون ترس بهبود 

گوید. این که طی تمرین ساخت تیم دورروزه روی داد، به اندازه خودِ داستان، از فرهنگ آن می

در طول تمرین را اینقدر شفاف به خاطر دارم، گواهی از کارایی یادگیری تجربی درس فراگرفته 

 است.

گذارم. بر رفتارهای فرد، به اشتراک میرا علیرغم چندین چالش منحصربه 0Sدر ادامه، موفقیت 

ها در فضای کار تحت تاثیر از تغییر، شریک بودند. های آننم که بخشکپنج مدیر تمرکز می

از  0Sگیری باشد ارزشمند است. پنج مدیر  تضمین کردند شد آنچه قابل اندازهمیاغلب گفته 
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تا وقتی که اطمینان حاصل کنند عادات تغییر « شدگیری میاندازه»های روزانه طریق بازرسی

های مسئولیتدر آن نقطه، کرد. ها، و نه به ضررشان، کار میکرده و وضع کنونی جدید به نفع آن

انه به کارمندان متنوعی در بخش محول شد که پاسخگویی افقی را حاصل کرد. بازرسی روز

 ها جابجا شدند.مدیران به سمت بازرسی بازرس

های ارزشی محصوالت و خدمات موجود یک مسئله است. اما ایجاد بهبود قابل توجه در جریان

خدمات نوین، حتی بهتر  از آغاز تولید محصوالت جدید یا ارائههای ارزش با اتالف حداقل جریان

از آن است. طراحی محصوالت و فرایندهای باکیفیت نیازمند ذهنیت پیشگیری و باوری است که 

کیفیت )پایین( واقعاً محرک بنیادی هزینه است. ورود اصول ناب به مراحل توسعه محصول، عیار 

 روشن سازمان ناب بالغ است.

های شود، رویداد منطقی بعدی این است که تالشوقتی اداره امور در شرکت فرد ساده و هموار 

سازمان ما و  بیناتالف در واقع  کنندگان بسط دهد.ناب را به زمینه مشتریان و تامین

ننده ککنندگان و مشتریان ما حین پیشروی در سفر ناب ما، احتماالً به عنوان مانع مختلتامین

. مطالعه موردی درباره تهیه نقشه جریان بهبود بیشتر توسط کارمندان ماهر شناسایی خواهد شد

گذارم؛ این نقشه ابزار بالغ روش ناب است که باید در رابطه با یافته را به اشتراک میارزش توسعه

 و منفعت دوجانبه مشترکی برای همه شرکا دارد. -کنندگان به کار رودمشتریان و تامین

کنم از زمان استراحت هفته . پیشنهاد میکنیمسال را با داستان رهبر ناب استثنایی تمام می

نهایی استفاده کنید تا درباره پیشرفت سازمان خود در طول سال گذشته و رشد شخصی خود 

 فکر کنید.
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 بهترین آرزوها را در ادامه سفرتان دارم!

 های عالیبرداشت ایده -41هفته 

 زنند،که بر پهلوی گاو می ی که از آن گرفتم مثل داغیسال قبل رخ داد، درس 60اگرچه تقریبا 

 زنده است.در ذهنم 

تیم مدیران همکار من در آموزش کار تیمی که از نوع تجربی در فضای باز بود، شرکت کردند. از 

ای در صبح کنندگان رویداد چالش را برای ما توصیف کردند، حس کردم بچهوقتی تسهیل

اده ای دنما و نقشهبه هریک قطبدادیم که های فرعی تشکیل میکریسمس هستم. باید تیم

یابی خود استفاده های جهتشد. قرار بود از مهارتشد و نقاط متنوعی روی آن مشخص میمی

پیدا  808ایکر طبیعت بکر در طول رودخانه دس موینس 8800کنیم تا نقاط پنهان را در میان 

تیم خود از آن استفاده  داد که برای ساخت قایق و شناورسازیکنیم. هر نقطه منابعی به ما می

د، ششدند و مانوری که با قایق کامل میبراساس تعداد اعضای تیمی که شناور می کردیم. می

 کردیم.کسب می« درآمد»ساختگی خود « شرکت»برای 

نما و گره زدن از روی در طبیعت را دوست دارم. نقشه، قطباین کار مناسب من بود! من پیاده

توانستم باور کنم برای این همه لذت قرار بان گروه عقاب بود. نمیان دیدههای من به عنوتخصص

 بود پول دریافت کنم.

                                                      
808 Des Moines 
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، بود. درس سریعی درباره 806تیم فرعی ما شامل سه مدیر مهندسی و دستیار اجرایی ما، دِب

 یابی به گروه دادم.جهت

قطه اول ما در دشت بازی های فرعی تقسیم کردیم و به راه افتادیم. ننقاط هدف را در بین تیم

قرار داشت. جهت و فاصله را از روی نقشه تعیین کردیم، از « مقر اصلی»نسبتاً نزدیک کابین 

های خود را شمردیم. نما برای انتخاب عوارض زمین در مسیر درست استفاده کردیم و گامقطب

ند های بلیر علفاینجاست! مربع قرمز چهاراینچی با یک نامه سفید متصل به تنه درخت که ز

 پنهان شده بود.

پیدایش »جشن کوتاهی بعد آن بود و سپس هدف بعدی خود را انتخاب کردیم. اعالم کردیم 

 «کردیم!

توجه خود را به نقطه دوم جلب کردیم، دوباره جهت و مسافت را از روی نقشه تعیین کریم )تقریباً 

گل، ای در لبه جنابراین باید هدف میانهنیم مایل(. اگرچه این بار سفر ما به سمت جنگل بود بن

کردیم. بار دیگر استدالل کردیم یک عارضه دیگر در زمین یارد دورتر، را انتخاب می 800شاید 

 رویم.دهیم و در چند بخش به سمت نشانه خود میرا نشانه قرار می

ی که هایبخشتر شد. تر و متراکمکردیم، پوشش سبز متراکمهمانطور که در جنگل پیشروی می

شد،  شد. وقتی عارضه نشانه تعیینتر میتر و کوتاهبه دلیل دید محدود، کوتاه بودیمتعیین کرده 

توانستیم به دلیل تراکم گیاهی، مستقیم به سمت آن برویم. دوباره بگو دقیقاً کدام دیگر نمی

                                                      
806 Deb 
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شروی کردیم که درخت نشانه ما بود؟ با این وجود، عزم خود را جزم کردیم و به سمت جلو پی

 یک ساعت ارزشمند ما را سوزاند.

حتی تالش کردیم عارضه زمین خود را درست کنیم و دستمال گلداری را به انتهای چوب بلندی 

که امیدوار بودیم نما داشت، در همان سمت دهی فردی که قطبگره زدیم و آن را حین جهت

 یارد کاهش یافت. 80 های ما بهدادیم. مسافت بخشمسیر درست باشد، تکان می

دوستان این احمقانه است! باید راه بهتری باشد! ما به »همینجا بود که دب با صدای بلند گفت، 

دانستیم کجا را به عنوان نقطه شروع خود انتخاب کردیم چون می صورت قراردادی آخرین نقطه

و از  تر باشدما نزدیکشود روی این نقشه عارضه متمایزی را پیدا کنیم که به هدف بودیم. نمی

 «آنجا شروع کنیم؟

همه ساکت بودند. سه مدیر مهندسی با خجالت به پاهای ما خیره شده بودند که انگار فکری به 

ذهنمان رسیده بود. در واقع جنگل را در میان درختان گم کرده بودیم. موفقیت اولیه ما باعث 

 «کنم این ایده واقعاً خوبی است.یفکر م»تحکم الگوی ما شد. در نهایت کسی زمزمه کرد، 

یاردی هدف بود.  90به نقشه توپوگرافی خود نگاه کردیم و متوجه برآمدگی شدیم که در حدود 

توانستیم آن مشخصه نسبتاً متمایز را پیدا کنیم، انتخاب خطی از آنجا به هدف بسیار اگر می

هارم چیان جنگل آمازون در حدود یکتر بود؛ برخالف تالش برای دنبال کردن روند فعلی از مساده

 مایل دیگر.
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ای تر از آن، فرایند بهبودیافتهپانزده دقیقه بعد به دست آوردن نقطه دوم را جشن گرفتیم. مهم

برای یافتن مکان نقاط آینده پیدا کرده بودیم. درسی که یاد گرفتیم را با تماس رادیویی به 

 های فرعی دیگر گفتیم.تیم

گذاری مشاهده و ایده اشتراکنگی در تیم خود اینجا نکرده بودیم که دب در بهاگر قبالً فره

 بودیم. محیطیاساسی خود حس امنیت کند، هنوز باید در میان درختان متراکم سرگردان می

های خوب را ندارند و هر ایده استحقاق شنیده شدن که تایید کند مدیران حق انحصاری ایده

 اسخ را دارد نیز به همان اندازه اهمیت دارد.محترمانه، ارزشیابی و پ

شناسید، محدودیت آید...اما اگر برای افرادی که میدانید ایده خوب بعدی از کجا میهرگز نمی

 آید.ها نمیای از سمت آنبگذارید، دیگر ایده

 چالس کاربرد

 ی اد تازهتوانید به بهبوشوند، کجاست؟ میهایی که در سازمان شما اجرا میمنشا ایده

 اشاره کنید که از یکی از کارمندان شما نشات گرفته باشد؟

 حفظ منابع -43هفته 

 ام، راهساله 60در گاراژ مهندسی نزد کارفرمای سابق  S0مدتی قبل فرصت تسهیل رویداد 

های انرژی دانفوس، را پذیرفتم. در حالی که با رغبت شانس کار با دوستان قدیمی در دانفوس حل

برم، درباره این یکی عصبی است لذت می S0یرفتم و از بازخورد فوری که همراه رویداد را پذ

 بودم.
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شده تمیز ابزاری برای تهیه و حفظ محل کار سازماندهی S0را داریم.  S0در ابتدا مرور سریع 

شوند )مثالً کمبود منابع، کمبود است که مشکالت در آن فوراً و به صورت بصری، مشخص می

به این صورت نامگذاری شده چرا که پنج مرحله متمایز دارد که هریک با حرف  S0دی(. موجو

S شود:آغاز می 

 از محل کار که پشتیبان کار نیستند.« وسایلی»حذف همه  بندی:طبقه 

 :چیز تازه استبرگرداندن محیط کار به شرایط خوب به صورتی که گویی همه نمایش. 

 بندی را به ناحیه کاری برگردانید و بهترین مرحله طبقه هایهمه باقیمانده سازی:مرتب

 مکان مطلق را برای هریک انتخاب کنید.

 :مشخص کنید هر چیز استانداردهای تمیزکاری جدیدی بیان کرده و  استانداردسازی

 به کجا تعلق دارد تا...هر بار...به نقطه درست بازگردانده شود.

 :وز از چهار مرحله اول حمایت کنید.عادات جدیدی ایجاد کنید تا هر ر حفظ 

ها شوند. اما آن تالشسه مرحله اول اساساً هر بار که گاراژ یا کمد خانه را تمیز کنید دنبال می

دهیم آنجا آرام آرام به وضعیت بدون سازماندهی و ثمر خواهند بود چرا که اجازه میمعموال بی

 کثیف پیشین خود بازگردد.

فرد شود. تعیین استانداردهای روشن بصری منحصربه S0شود ر باعث میبنابراین دو مرحله دیگ

 آید از استاندارد پیروی کند.برای تعریف وضعیت جدید و تضمین نظمی که هرکس به آنجا می

یم توانکرد. شکی نداشتم که میدو مرحله آخر بود که در رابطه با گاراژ مهندسی مرا نگران می

 توانستیم حفظش کنیم؟یادی حاصل کنیم. اما میدر طی این رویداد بهبود ز
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برانگیز هستند، سابقه من در دانفوس در حالی که استانداردسازی و حفظ کردن همیشه چالش

 گفت گاراژ مهندسی تالش ویژه نیاز دارد:به من می

  ،معموالً پنج تیم متفاوت، فضای کار مشترکی دارند، بنابراین وقتی شلوغی وجود دارد

 زنی هست.ادی برای اتهامفرصت زی

 «کنند؛ معموالً در گاراژ کار می ،های دیگرشامل مشتریان و کارمندان بخش« هاخارجی

 این افراد مالکیت کمی در زمینه حفظ بهبودها دارند.

 های هیدرولیک وسایل نقلیه خارج از بزرگراه بسیار محیط را شلوغ کار روی سیستم

 کند.می

هایم محقق نشد. گاراژ مهندسی درست به اندازه وقتی که م که ترسچهار سال بعد خوشحال شد

فوراً بعد رویداد بهبود گزارش شد، خوب است و شاید امروز حتی بهتر از آن زمان باشد. موفقیت 

های باشم، نیست. بلکه نتیجه مستقیم تالش به دلیل هیچ راز خاصی که در طول رویداد فاش کرده

های ارزشمندی برای حفظ هر ها درسهاست. اقدامات آنمندان آناختصاصی پنج مدیر و کار

 کند.نوع بهبود ارائه می

های شلوغ کاری خود را مرتب کردند و در طول کل رویداد اول از همه، هر پنج مدیر تقویم

چهارروزه حضور کامل داشتند. هر یک، اعضای کلیدی تیم را داوطلب کردند تا مشارکت کامل 

 ترین منبع خود حمایت کردند: زمان.سپس این تالش را با اساسی داشته باشند.

 رتر تمیزتشدهظ گاراژ سازماندهیبا پیشنهادات شخصی قوی درباره این که تهیه و حف مدیران

کنند. وقتی الزم بود ها و کل شرکت اهمیت دارد، تدریس مرا تقویت میآنچقدر برای تیم
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تر دادند تا ابزارها و منابع را به روش منظمردسترس قرار مید هایی خریداری شود، وجوه راآیتم

هایی حرف ها داشت،ها درباره اهمیتی که پروژه برای آننگهداری کنند. اقدامات و کلمات آن

 زیادی دارد.

گستره واقعی تعهد پس از رویداد مشخص شد. هر یک از پنج مدیر توافق کردند برای یک هفته 

ال، های دیجیتها با استفاده از عکسیق گاراژ در پایان روز کاری بپردازند. آنبه بازرسی روزانه دق

ا های بهبود بیشتر ردهی روزانه را منتشر کردند و فرصتکننده گزارشرفتارهای مطلوب تقویت

 (.86.8ذکر کردند )تصویر 

یط ظ محتثبیت شده بودند و کارمندان متنوع که تشنه حفپنجم عادات جدید تا پایان هفته 

کاری بهبودیافته بودند، داوطلب شدند تا بازرسی را به عهده بگیرند. امروز با استثناهای بسیار 

تبدیل شده است، حتی در شرایطی که تعمیر « آماده بازدید»دائمی این بخش به وضعیت نادر، 

 جا در جریان باشد.های هیدرولیک در آنسیستم

شود که دیدگاه ارتقای وضعیت نرمال را دارند. رهبرانی یحضور رهبرانی آغاز مماهیت پیشروی با  

کند و منابع را کنند که به کارمندان خود در یافتن روش بهتر اعتماد میبهبود را محقق می

 شود.منافع از طریق شجاعت و تعهد رهبران حفظ میدهند. در نهایت، دردسترس قرار می
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 خوب:

شده ها و غیره به نقطه مشخصها، ابزارها، صندلیود. ارابهب« آماده نمایش»گاراژ در پایان روز 

کاری پس از این که هرکسی به خانه رفت، مرتب شده بود. کار خود برگشته بود. ناحیه ماشین

 عالی بود!

 

 بد:

 خرم.من امروز یکی میجاروی شکسته کنار گذاشته نشده بود. . 8

 خرم.ک بود. امروز یکی برای آن می. تفنگ هوای نزدیک شوینده قطعات نیازمند چنگ6

 . برخی قطعات قفسه برآمدگی دارند.9

 

 0S: بازخورد بازرسی روزانه 8.86تصویر 

 زشت:

  نتوانستیم هیچ چیز زشتی پیدا کنیم. آنجا ظاهر عالی داشت!
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 های کاربردچالش

  0به پروژهS دسازی سازی و استانداربندی، نمایش، مرتبخانه خود بازگردید. آیا طبقه

انتظار  نباشد، نباید« بله!»تان تا وقتی پاسخ شما برای پروژه بهبود شما حفظ شده است؟

 موفق از تیم خود داشته باشید. 0Sحفظ 

 محصوالت و خدمات کامل در دنیای ناکامل -51هفته 

ود اطالع داد باید کیفیت ما بهب کردمبرای آن کار میقبل چندین سال مشتری اصلی شرکتی که 

 ها با فاکتور ده.بد...آنیا

ها چهارم درصد برای آنای با نرخ نقص یکهای پیچیدهگیربکس»واکنش ابتدایی ما انکار بود. 

 «خواهند!دانند چه مینمی هاخوب بود. آندرصد  70/33کنیم. این یعنی کار ما تولید می

هر قطعه با نرخ نقص ها هزاران قطعه داشت. اگر مشتری صبورانه توضیح داد تراکتورهای آن

کرد هر تراکتور با چندین نقص از خط خارج بینی میدرصد تولید می شد،  آمارها پیش 60/0

 ها کامالً غیر قابل قبول بود.شد. این برای مشتریان آنمی

گشتیم. چطور ممکن بود باید به سر کار برمی سریعاً مشخص شد آن استدالل بیهوده بود.

 ، حمل کنیم؟370/33یا درصد کار خوب  060/0ص محصوالت را با نرخ نق

وکارهای دیگر، شامل تغییرات در چگونگی انجام کارها )یعنی راه حل، مشابه بسیاری از کسب

طرز تفکر ما درباره امور )یعنی فرهنگ ما( بود. و تغییرات باید از ابزارهای مورد استفاده( و نیز 

 رهبری آغاز شود. 
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 کند. خطاها باعث نقصاست که تفاوت بین خطاها و نواقص را مشخص میخطاناپذیری ابزار نابی 

 شوند. به بیان دیگر، خطا نهاده ورودی است؛ نقص خروجی حاصله است.می

ها را نتوان آنید، خطاها غیر قابل اجتناب هستند. مطمئناً میککار می هابا انسانوقتی متاسفانه 

مناسب و محیط کاری خوب، کاهش داد. اما در  های استخدام منسجم، آموزشاز طریق روش

 «انسان جایزالخطاست.»نهایت 

ز توان با استفاده امنتهی شوند. می به نواقص خطاهاالزم نیست  اما )و این نکته کلیدی است(

های ساده انجام داد تا از تبدیل خطاها به نواقص جلوگیری اثبات اشتباهخالقیت اعضای تیم، 

 خوب به این صورت است: کرد. اثبات اشتباه

 800 )درصد موثر )توجه به هر خطای خاص 

 )عینی )در معرض تفسیر نیست 

 بازخورد فوری 

  دالر( 800هزینه پایین )معموالً کمتر از 

کنم. این خالی ارسال می« موضوع:»ها را ناآگاهانه با فیلد زنم. معموالً ایمیلمثال کوتاهی می

قص ندهد. بنابراین اهی درباره ضرورت مکاتبه به خواننده نمیای است چرا که هیچ دیدگغیرحرفه

 نویسم وخالی است. ورودی یا خطا من هستم که پیام می« موضوع:»ایمیل با فیلد  )یا خروجی(

 کنم موضوع را پر کنم.فراموش می

اولین تالش من در حذف این نقص تغییر ترتیبی نوشتن ایمیلم بود. سعی کردم اول فیلد 

 آوریهای شرمکه از آن موقعیترا پر کنم، سپس بدنه پیام و سپس فهرست آدرس ):« موضوع»
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های بدو موضوع را کند(. این کار تعداد ایمیلشود نیز پرهیز میکامل ارسال مینیمه که ایمیل

کاهش داد اما از آنجایی که موفقیت کامالً بر پیگیری عادت جدید من تکیه داشت )و گاهی به 

 گشتم(، کامالً مشکل را حل نکرد.دیمی برمیهای قروش

ای که اخیراً خریداری کردم، اصالح اشتباه موثری شدهافزار ایمیل بروزواقعاً متعجب شدم که نرم

شود فوراً به من اطالع داده میزنم، می« موضوع:»را با فیلد خالی « ارسال»داشت. حاال وقتی کلمه 

افتاد، گواهی بر دانم این اتفاق میین حقیقت که میو تشویق میشوم موضوع اضافه کنم )ا

 اثربخشی اصالح اشتباه است و نه به این دلیل که راهنمای مالک را خواندم(.

همانطور که در باال ذکر کردم، تغییر در تفکر )فرهنگ( نیز مورد نیاز بود. برای این که خطاناپذیری 

ها حتی پذیرفته شوند تا بتوان در برابر آنشکوفا شود، باید خطاهای انسانی شناسایی شده و 

همین االن »مقاومت کرد. باید اعتراف به اشتباه را کاری خوب و حتی مطلوب نشان دهیم، 

 «خطایی مرتکب شدم؛ بهتر است بفهمیم چطور آن را غیرممکن نماییم.

ین ز ابخشی ادانیم، تغییر دهیم. شی که سطح خاصی از نواقص را بدون مشکل مییباید گرا

درصد  30میراث آموزش رسمی ما بود که در آن آموزش دیدیم باور کنیم هرچیزی باالی  گرایش

است.  به جای  این که بر حسب درصد فکر کنیم )نقص در صد( باید برحسب نواقص در « عالی»

 میلیون فکر کنیم.

ی کنید. اگر بتوان تر از همه، باید چگونگی طراحی محصوالت و فرایندها را طراحدر نهایت و مهم

کنیم. کیفیت تغییراتی برای حذف آن احتمال ایجاد میخطا را در طول مرحله طراحی درک کرد، 
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ود شمی ترین طراحیهزینهطراحی تبدیل می شود. این در نهایت منجر به کم اصلیبه مالحظه 

 چرا که نواقص بسیار هزینه بر هستند.

، تماسی از همکار پیشینم دریافت کردم که مرا به یک سال پس از این که شرکت را ترک کردم

های گیربکس جدید را جشن ها یک سالگی محمولهناهار دعوت کرد. به من اطالع داد آن

ها را به چالش کشیده بود، ارسال گرفتند که تیم ما بدون هیچ نقصی برای مشتری که آنمی

ه در هر واحد است که هرکدام کامل و قطع 800واحد با تقریبا  86000کردند. این برابر با می

 نقص است!بی

 های کاربردچالش

  طراحی محصوالت و/یا خدمات شماست؟ اصلیآیا کیفیت معیار 

 بهبود در زمینه مشتریان -58هفته 

برانگیزترین ام. یکی از چالشسال تسهیل کرده 89رویداد رسمی بهبود را طی  600بیشتر از 

 ها نیز تبدیل شد...روش کارش جالب است.مفیدترین آن های بهبود به یکی ازفعالیت

کردم، گیربکس های انرژی دانفوس( کار میدانفوس )حاال شرکت راه حل-در حالی که برای سائر

مشتری  هایکردیم. سفارششده تراکتور تامین میبا طراحی سفارشی برای تولیدکننده شناخته

تمام دنبال های اضطراری کامیون نیمهمحمولهبا  های سفارش کم کهدوره -ای بودبسیار دوره

تر شد تحویل به موقع ما پایینهای زیاد باعث میشد به حالت معمولی تبدیل شده بود. سفارشمی

 از هدف ما و مشتری باشد.
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چطور ممکن است این اتفاق رخ دهد؟ گیربکس ما به دلیل محبوبیتی که در بین مشتریان داشت، 

شده بود. خروجی درصد واحدهای فروخته 30ندارد تراکتور بود که شامل بیشتر از عمالً قطعه استا

خط مونتاژ تغییر روزانه چندانی نداشت. وقتی به ما اطالع دادند چند هفته آینده به دلیل تجمع 

 شود، آشفتگی ما به اوج رسید. حاال با دوموجودی مشتری، هیچ واحدی از ما درخواست نمی

 ین کارگر برای هر کدام و نبود تقاضا در شش هفته آینده چه کار کنیم؟شیفت و نیم دوج

کمی ناخوشایند بود چرا که در زمینه مشتری اجرا کنیم... یتوافق کردیم که باید پروژه بهبود

 کردی که همیشه حق با مشتری است.ها مشتری بودند. ابتدا باید بر این الگو غلبه میآن

ها، رابطه عالی با آن مشتری داشتیم. همکاری سفارش نامنظم آن خوشبختانه جدای از الگوهای

ش ها را از رقبایآن هایش تراکتورنزدیکی در طول طراحی گیربکس نوآوری داشتیم که مشخصه

 کرد.متمایز می

ها ما را بخاطر تخصص طراحی گیربکس استخدام همیشه این حقیقت را در ذهن داشتیم که آن

ها حاال ما را به خاطر تخصص زنجیره تامینمان استدالل کردیم آن کردند. در این مورد،

 ای در مشارکت اصول ناب داشتیم. سالهخواهند. شروع خوب دهمی

شده در باالیی به زنجیره فرایندهای متصلابزار نابی است که دید سطح ،تهیه نقشه جریان ارزش

برای تولید  -ل محموله در مورد کارخانهکننده تا بندر ارسااز بندر دریافت - داخل تاسیسات

ها دهد را شاید پس از سالها روی میبخش بیناتالفی که معموالً محصول یا خدمات دارد. 

 دهد.مورد توجه قرار می، ی مستقلهافرایند برسازی غیربهینه متمرکز بهینه
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ات را تاسیس بین  تری دارد تا اتالفتهیه نقشه گسترده جریان ارزش دید تصویر باز هم بزرگ

مای آن دورن ،های یک تاسیسات قابل توجه باشدسازی بین بخشحذف کند. اگر فرصت زیربهینه

 در سراسر تاسیسات از چندین شرکت بسیار عظیم خواهد بود!

تراکتور در روز به  800بازدید ما از خط مونتاژ تراکتور مشتری، تردید ما را تایید کرد. خروجی 

ها سیستم نظم آنای الگوهای سفارش بیپنج مورد...هر روز...بود. علت ریشهعالوه یا منهای 

 کرد.کس آن را درک نمیسفارش کامپیوتری بود که واقعاً هیچ

خواست دردسترس داشته باشد را تعریف هایی که میمشتری تعداد حداقل و حداکثر گیربکس

ها همیشه در مکان های گیربکسلتپاآمیزی کردیم تا ای طراحی و رنگکرد. الگوی کارخانه

یکی از شد. یکسانی نگهداری شوند و شمارش تعداد بارهای دردسترس به سادگی انجام می

جابجاکنندگان وسایل مشتری در پایان هر روز کاری تعداد واقعی واحدهای دردسترس را به ما 

شده جای مقدار محاسبه کرد. برای اولین بار، سیگنال روشنی از آنچه مشتری داشت بهمنتقل می

 ، دریافت کردیم.809کامپیوتری براساس الگوریتم روب گولدبرگ

ده شهای تمامهای گیربکستیم ترابری ما براساس موجودی واقعی مشتری، تعداد مناسب پالت

داد که شرکت انتقال کامیون ها را در تریلری قرار میداشت و آنبرمیکوچک « سوپرمارکت»را از 

کرد. وقتی تریلر یک روز تا پر شدن داشت، به شرکت انتقال کامیون ما نگهداری می در کارخانه

دادیم راننده فردا برای ترابری حاضر باشد. سپس سلول مونتاژ واحدهای جدیدی اطالع می

 ساخت تا جایگزین نقاط خالی در سوپرمارکت شود.می

                                                      
809 Rube Goldberg 
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مایل  8000شتری در کارخانه خود ساختیم که مساده است! در واقع هر روز تعدادی گیربکس می

 انگیز بود:راه حل یک موفقیت شگفتدورتر، برای جایگزینی در تراکتورها الزم داشت. 

 گذاری را موجودی میانگین مشتری تا حد زیادی کاهش یافت که فضای نقد و سپرده

 باز کرد.

 ه ترابری های ساالنهای کامیون ناتمام حذف شدند که هزاران دالر در هزینهمحموله

 جویی شد.مشتری صرفه

  وبیگاه پرهیز کاری غیرضروری و مازاد کارگر گاهاضافهتقاضای سطح را درک کرده و از

 کردیم.

 درصد رسید. 800موقع ما به تحویل به 

ترین منفعت این بود که علت دشمنی با مشتری حذف شد. هرکسی که در اگرچه شاید بزرگ

د، حاال با مشتری ما در ارتباط بود. وقتی یک روز در کارخانه راه تولید گیربکس تراکتور درگیر بو

 کرد. وقتی از یکی از کارگران پرسیدم معموالًرفتم، متوجه شدم سلول مونتاژ گیربکس کار نمیمی

ده ها تعطیل شکرد، توضیح داد سنجابی داخل مبدل شده و کارخانه آنچه کسی با سلول کار می

 ند شناخت واقعی از مشتری!گویاست. خب به این می

 های کاربردچالش

 کنندگان خود را درک کنید؛ اما تا وقتی های ناب با مشتریان و تامینپتانسیل کار پروژه

دهید، آن اید که چه کاری انجام میمتوجه نشده واقعاًشرکت خود شما مرتب نشده و 

 را روی مشتری امتحان کنید.
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 میراث رهبر )تعطیالت!( -52هفته 

های در شرکت راه حل802چندین سال قبل در جشن بازنشستگی دوست و همکار قدیمیم کیث 

چنینی بودم. اما این یکی متفاوت ها شاهد چند جشن اینانرژی دانفوس شرکت کردم. طی سال

ها دو ساعت صحبت بود. سخنران پس از سخنران، کنفرانس راه دور از اطراف دنیا، و همه این

آوری که معموالً بیان های جالب یا خجالتکه داستان اشتراک گذاشتند ی را بههایکردند. روایت

 -هاگفت کیث چطور از لحاظ شخصی و باقدرت بر آنهایی بود که میشد، نبود، بلکه داستانمی

ها از روی تملق نبود بلکه تشکر تاثیر گذاشته بود. لحن صحبت -هاحرفه، زندگی و خانواده آن

 رساند.یصادقانه را م

هدفم این نیست که تحسین بیشتری برای کیث جمع کنم. مطمئنم همان چیزهایی که در جشن 

هم ابزار شد بیشتر از آنچه بود که کیث در طول جشنش احساس راحتی با آن کند )اصالً تعجب 

ث، شد.( بلکه باید از مثال کیگیری مستقیماً به بهشت فرستاده میکردم اگر موقع نتیجهنمی

کنم او نمونه رس رهبری گرفت. از آنجایی که این کار دربردارنده پرورش افراد است، فکر مید

 خوبی است.

سال و اندی پیش در شیفت سوم خط واشر آغاز شد. نازل هوا  20حرفه کیث در دانفوس حدود 

د. شکشید. هشت ساعت این کار تکرار میای در قطعه چدنی وصل کرده و ماشه را میرا به حرفه

دیگر امکان نداشت بیشتر از این ساده شود. اگرچه کیث به مقام مدیریت عمومی رسید، هرگز 

                                                      
802 Keith 
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اش دردسترس کارگران در همه سطوح سازمان طبعی خود را کنار نگذاشت. در سراسر حرفهشوخ

 بود.

کرد نقشش این بود که به افرادی که برای او کار از آنجایی که ذات فروتنی داشت، درک می

کردند، خدمات دهد تا کار بهتری در زمینه تولید محصوالت و توجه به مشتریان انجام می

های گزارش ویژه یا ساختند. کارمندان وی با درخواستوکار را میدهند...به بیان خالصه، کسب

ها خوب نشان دهند، از کار منحرف نمایش برای جذب افکار عمومی که او را در چشم سرپرست

 شدند.نمی

رسانی به دیگران بیشتر از همه در دوران سختی بدیهی بود. ید توانایی کیث برای خدمتشا

ه وکار قادر برحمانه نیرو در طول بحران رکورد اقتصاد بود نیاز بود تا کسبکاهش سریع و بی

« هایگذاریسرمایه»شکایت درباره زمان خود را صرف  های خود باشد. کیثپرداخت قرض

شته نکرد که مدیران اجرایی برای توسعه شرکت انجام دادند. بلکه با رنج، اطالعات تدبیرانه گذبی

داد. در طول این دوران ها، ارائه میرفت و معنایش برای آنمی منظمی درباره آنچه پیش

خدا را شکر که کیث را داریم تا ما را از این دشواری »ناخوشایند دوستی محرمانه به من گفت، 

 «بگذراند.

آنجایی که کیث بر پیشرفت خودش متمرکز نبود، کار تیمی به اوج رسید. اما کار تیمی فقط  از

تر این اتفاق رخ بزرگ های سازمانتیم در سراسررفت تیم او تقویت نشد؛ انتظار می در داخل

 تر از تیم او بود.دهد. به بیان کوتاه، سازمان بزرگ
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م. ام از جشن او را به شما بگیباید داستان مورد عالقه لوح بود،کنید کیث فردی سادهاگر فکر می

دیو رهبر جوانیبا قلب بزرگ و پتانسیل باال بود. اما گاهی میل داشت مسائل پرسنل را با مهارت 

 ها مدیریت کند. مسئله را ببین...بنگ!فرد پشتیبان از قدیمی

 کاریش چطور بود.همسر دیو پس از اولین جلسه آموزشی با کیث، از دیو پرسید روز 

 «کنم خوب بود. ولی فکر کنم کیث به من گفت کارم نامرتب بود.فکر می»

 «کنی او این حرف را به تو زد؟فکر می»

 «کشید.زد، داشت مرا در آغوش هم میکنم تمام مدتی که با من حرف میآره اما حس می»

 یادداشت نویسنده: دیو پیام را گرفته بود!

ویژه وکار چشم دارند. برخی )بکنند. دیگران فقط به کسبمشتریان فکر میبرخی رهبران فقط به 

را  ، خود«رهبران»توانند کامالً به محصول توجه کنند. و متاسفانه تعداد کمی از مهندسین( می

 گذارند.در مرکز دنیا می

که کار  ها و ایجاد مکانیهای جدید به آنرسانی به افراد، دادن فرصتکیث بر پرورش و خدمت

تیمی هنجار آن باشد، تمرکز کرد. او در این فرایند به ساخت سازمانی پرداخت که از مشتریان 

ها پس از مراقبت خواهد کرد، محصوالت عالی خواهد ساخت و نتایج مالی تاثیرگذاری را مدت

 رفتن او، خواهد داشت.
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 های کاربردچالش

 کنید که منجر به آن خاطرات رهایی میخواهد چطور از شما یاد شود؟ آیا امروز کامی

 شود؟

  





 

 فهرست واژگان

 دهنده تصاویر و جداول است.آمده به ترتیب نشان tو  fشماره صفحاتی که با 

A 

A3 

Accountabilityپاسخگویی ، 

Actively engaged employeesکارمندان با تعهد فعال ، 

Adviceنصیحت ، 

Akers, Paul A..اکرز پائول ای ، 

American Recovery and Reinvestment Act of 2009 (ARRA) ؛ قانون احیا و

 آمریکا 6003گذاری سرمایه

Attachment Leadershipرهبری الحاقی ، 

Auditingبازرسی ، 

Authoritative style توانا، سبک 

Autry, Jamesاوتری، جیمز ، 

B 
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Bad policiesهای بد، سیاست 

Bank Bailout, see Emergency Economic Stabilization Act of 2008 ضمانت ،

 را ببینید 6001بانکی، قانون تثبیت اقتصادی اضطراری 

Barry, Daveدیو، بری ، 

Baylor Universityدانشگاه بیلور ، 

Behaviors, changingتغییر رفتارها ، 

Benchmarkingالگوگیری ، 

Bergan, Billبیل برگان ، 

Brainمغز ، 

C 

Case studyلعه موردی، مطا 

City of Fort Dodgeشهر فورت دوج ، 

Danfoss Power Systemsهای انرژی دانفوس، سیستم 

2-H Youth Development 4، پرورش جوانان-H 

MGMC 
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Storiesها، داستان 

CBS poll نظرسنجی ،CBS 

City of Fort Dodge, case studyشهر فورت دوج، مطالعه موردی ، 

Closed-ended questionsسواالت با پاسخ بسته ، 

Coachingآموزش ، 

Discussionبحث ، 

Foundationفونداسیون ، 

Collaborative styleسبک مشارکتی ، 

Collins, Jimکالینز، جیم ، 

Continuous improvementبهبود پیوسته ، 

Continuous standardsاستانداردهای پیوسته ، 

Core beliefs of organizationسازمان ، باورهای اصلی 

Covey, Stephenاستفان کووی ، 

Creativityخالقیت ، 
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Cultureفرهنگ ، 

Definedشده، تعریف 

organizational, see Organizational cultureسازمانی، فرهنگ سازمانی را ببینید ، 

D 

Danfoss Power Systems, case studyهای انرژی دانفوس، مطالعه موردی، سیستم 

Decision-making styleگیری، سبک تصمیم 

Demands for timeتقاضای زمان ، 

Dieter, Brianپرهیز، مغز ، 

Digital mediaرسانه دیجیتال ، 

Discrete standardsاستانداردهای گسسته ، 

Discretionary effortتالش احتیاطی ، 

Distribution of employee engagementتوزیع مشغولیت و تعهد کارمند ، 

DMAIC 

E 

Educationلی، تحص 
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Eight Disciplines (8D) هشت اصل ، 

Einstein, Albertآلبرت انیشتن ، 

El-Erian, Mohamedمحمد الریان ، 

Emergency Economic Stabilization Act of 2008 قانون تثبیت اقتصادی اضطراری ،

6001 

Emotional barriersموانع هیجانی ، 

Emotional quotient (EQ)نی، ضریب هیجا 

Empathy, personalized service andشده و، همدلی، خدمات شخصی 

Employee(s))کارمند )کارمندان ، 

Accountabilityپاسخگویی ، 

Basic needsنیازهای ابتدایی ، 

Coachingآموزش ، 

customer attentivenessتوجه به مشتری ، 

decision making andگیری و، تصمیم 
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developingپرورش ، 

discretionary effortتالش احتیاطی ، 

engagement distributionتوزیع تعهد و مشغولیت ، 

hiring and selectionاستخدام و انتخاب ، 

Recruitment and selectionبکارگیری و انتخاب ، 

Motivationانگیزه ، 

personalized service andشده و، خدمات شخصی 

recognitionبه رسمیت شناختن ، 

SWOT Analysis تحلیل ،SWOT 

Trainingآموزش، 

Treatment of...اصالح ، 

Employee rounding, see Roundingزنی را ببینیدزنی بین کارمندان، گشت، گشت 

Engagement distribution of employeesتوزیع تعهد کارمندان ، 
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Environmental services (ES) workers at MGMCمحیطی ، کارگران خدمات زیست

 MGMCدر 

Exclusive pronounsضمایر انحصاری ، 

F 

Fairfield Lineخط فرفیلد ، 

FastCap LLC فست کپ ،LLC 

Feedbackبازخورد ، 

SWOT analysis تحلیل ،SWOT 

Fierke, Davidیکر، دیوید ف 

First ings First (Covey)تر را اول انجام دهید )کووی(، کار مهم 

Case studyی، مطالعه مورد 

Common mistakeاشتباه رایج ، 

Componentsها، قطعات، مولفه 

Standardsاستانداردها ، 

suggestions ensuring successکننده موفقیت، پیشنهادات تضمین 
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sustainingحفظ کردن ، 

visual natureماهیت بصری ، 

waste eliminationحذف زائدات ، 

5S Leader’s Field Guide (Brimeyer)5نمای میدانی ، راهS )رهبر )بریمر 

Flooding of Missouri Riverسیالب رودخانه مسیوری ، 

4-H Youth Development 4، رشد و پرورش جوانان-H 

Fresh eyes perspective ،های تازهدیدگاه چشم 

Fundamental changeتغییر بنیادی ، 

G 

Gallup’s researchتحقیق گالوپ ، 

Gembaگمبا ، 

Goalsف، اهدا 

Gold Key program of John Deereبرنامه کلید طالیی جان دیر ، 

Good to Great (Collins))خوب به عالی )کالینز ، 
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Great Recessionرکورد بزرگ ، 

Gross, Billبیل گراس ، 

Guide for Lean expeditionراهنمای سفر ناب ، 

H 

Hach Companyشرکت هچ ، 

Herzberg, Frederickگ، فردریک هرزبر 

Hewlett-Packardپاکارد-، هلوت 

Hierarchy of needs (Maslow)مراتب نیازها )مازلو(، سلسله 

Hiring, see Recruitment and selectionاستخدام، بخش بکارگیری و انتخاب را ببینید ، 

I 

Improvement pyramidهرم بهبود ، 

MDI 

Projectsها، پروژه 

rapid improvement eventsای بهبود سریع، رویداده 

improvementsبهبودها ، 
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change and, see Organizational change incremental و تغییر، تغییر سازمانی ،

 مترقی را ببینید

Inclusive pronounsضمایر جامع ، 

Incremental improvementsبهبودهای مترقی ، 

In Search of Excellence: Lessons from America’sBest Run Companies 

(Peters and and waterman)های با بهترین هایی از شرکت؛ در جستجوی برتری: درس

 روش اداره در آمریکا )پیترز و واترمن(

Intelligence quotient (IQ)ضریب هوشی ، 

Interviewsها، مصاحبه 

closed-ended questionsسواالت با پاسخ بسته ، 

example questionsسواالت نمونه ، 

monitoring phoneتلفن نظارتی ، 

techniquesها، تکنیک 

visually stimulating roomسازی بصری، اتاق شبیه 
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Iowa Lean Consortiumکنسرسیوم روش ناب آیووا ، 

Iowa State Universityدانشگاه ایالت آیووا ، 

J 

Job dissatisfactionنارضایتی شغلی ، 

Job miseryبدبختی شغلی ، 

Job satisfactionرضایت شغلی ، 

John Deereجان دیر ، 

Journal of Behavioral Addictionsژورنال اعتیادهای رفتاری ، 

K 

Keyte, Beauبیو کیته ، 

Kotter, Johnجان کاتر ، 

L 
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Languageزبان ، 

Leadership behaviorsرفتارهای رهبری ، 

decision-making styleگیری، سبک تصمیم 

listeningگوش دادن ، 

primary embedding mechanismsسازی اصلیهای پنهان، مکانیسم 

secondary embedding mechanismsسازی فرعیهای پنهان، مکانیسم 

servingرسانیدهی یا خدمت، سرویس 

taking time offزمان استراحت ، 

welcoming feedbackپذیرش بازخورد ، 

Leading Change (Kotter)تر(، هدایت تغییر )کا 

Lean cultureفرهنگ ناب ، 
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Learning organizationسازمان یادگیری ، 

Leisureفراغت ، 

Lencioni, Patrickپاتریک لنسیونی ، 

Life skillsهای زندگی، مهارت 

Listeningگوش دادن ، 

Love and belongingو تعلق ، عشق 

Love & Profit (Autry))عشق و سود )اوتری ، 

M 

Management by walking/wandering around (MBWA) ، مدیریت با

 زنی به اطرافرفتن/گشتراه

“Management Engagement, the Other Half of the transformation " تعهد ،

 مدیریت، نیمه دیگر دگرگونی
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Managing for daily improvement (MDI)( مدیریت برای بهبود روزانه ،MDI) 

continuous improvementود پیوسته، بهب 

Manufacturing-type questionsسواالت تولیدی ، 

Mary Greeley Medical Center (MGMC)( مرکز پزشکی ماری گریلی ،MGMC) 

Maslow, Abrahamآبراهام مازلو ، 

hierarchy of needsمراتب نیازها، سلسله 

A Theory of Human Motivationنظریه انگیزه انسان ، 

MBWA see Management by walking wandering around (MBWA) ،MBWA 

 زنی به اطراف را نیز ببینیدرفتن/گشتمدیریت با راه

McKinsey Quarterlyفصلنامه مکنزی ، 

Meaning Quotient (MQ)( ضریب معنا ،MQ) 
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Measurements; see also Performance measurementsها؛ همچنین ، سنجش

 های عملکرد را ببینیدسنجش

Local ،محلی 

Overallکل، مجموع ، 

Mechanical barriersموانع مکانیکی ، 

Meetingsجلسات ، 

Conclusionsهاگیری، نتیجه 

decision-making/brainstormingکاویگیری/ذهن، تصمیم 

inviting participantsکنندگان، دعوت مشارکت 

productiveزایا ، 

metricsمعیارها ، 
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MGMC, see Mary Greeley Medical Center (MGMC) ،MGMC مرکز پزشکی ،

 ( را نیز ببینیدMGMCماری گریلی )

Millard, Candiceکندیس میالرد ، 

Miller, Kenکن میلر ، 

Mini-feedback systemsبازخورد یا بازخورد خُردهای مینی، سیستم 

Missouri River, flooding ofسیالب رودخانه میسوری ، 

Mistake proofingخطاناپذیری ، 

case studyمطالعه موردی ، 

MIT Sloan School of Management دانشکده مدیریت اسلوان ،MIT 

Motivationانگیزه ، 

Multi-Occupations Cooperative (MOC)مشارکت چندحرفه ،( ایMOC) 

N 
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Names, personalized service andشده و، اسامی، خدمات شخصی 

Naughton, Michaelایکل ناگتون، م 

Needs, hierarchy of, see Hierarchy of needs (Maslow)مراتب نیازها، ، سلسله

 مراتب نیازها را ببینید )مازلو(سلسله

 New Normalنرمال جدید ، 

O 

Open-ended questionsسواالت با پاسخ آزاد ، 

Opportunities; see also SWOT analysisها؛ تحلیل ، فرصتSWOT ببینید را نیز 

Organizational changeتغییر سازمانی ، 

Behaviorsرفتارها ، 

considerations/thoughts forمالحظات/تفکرات برای ، 

core beliefs andباورهای اصلی و ، 
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education andآموزش و ، 

factors determiningکننده، عوامل تعیین 

factors determiningرهبری یا هدایت ، 

phases to be navigated to realizeمراحلی که باید برای درک طی شود ، 

Organizational culture; see also Cultureفرهنگ سازمانی؛ فرهنگ را نیز ببینید ، 

assessing and impactingف ارزیابی و اثرگذاری 

case studiesمطالعات موردی ، 

continuous improvementبهبود پیوسته ، 

eliminating weaknessesحذف نقاط ضعف ، 

feedbackبازخورد ، 
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leadership beaviors and, see Leadership behaviors ؛ رفتارهای رهبری و، رفتارهای

 رهبری را ببینید

modifyingاصالح ، 

P 

Patching, in City of Fort Dodgeترمیم در شهر فورت دوج ، 

Performance measurementsهای عملکرد، سنجش 

Personalized action planبرنامه عملی شخصی ، 

Personalized serviceخدمات شخصی ، 

Persuasive styleسبک متقاعدکننده ، 

Peters, Tomتام پیترز ، 

Physiological needsنیازهای فیزیولوژیکی ، 

Plan–Do–Check–Act (PDCA)کنترل -انجام کار -ریزی، برنامه- ( اقدامPDCA) 
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Poor working conditionsشرایط کاری ضعیف ، 

Prefrontal cortexپیشانی، کورتکس پیش 

Problem solvingحل مشکل ، 

Procrastinationتعویق ، 

Projectsها، پروژه 

Pronounsضمیرها ، 

Exclusiveانحصاری ، 

Inclusiveجامع ، 

R 

Rapid improvement eventsرویدادهای بهبود سریع ، 

Recognition کردن، شناختن یا تایید 

being powerfulقدرتمند بودن ، 
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elements of...اجزای ، 

Recruitment and selectionبکارگیری و گزینش ، 

developing back-upsهای پشتیبان، تهیه نسخه 

interviews, see Interviewsها را ببینیدها، مصاحبه، مصاحبه 

overviewمرور کلی ، 

Supervisorsها، سرپرست 

Red flag mechanismsهای پرچم قرمز، مکانیسم 

Re-recruiting top performersکنندگان برتر، بکارگیری دوباره عمل 

Rheem, Donaldدونالد ریم ، 

Rheem, Kathrynکاترین ریم ، 

Richardson, Traceyتریسی ریچاردسون ، 
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River of Doubt (Millard))رودخانه تردید، )میالرد ، 

Roosevelt, Eleanorنور روزولت، ال 

Roundingزنی، گشت 

engagement distributionتوزیع مشغولیت یا تعهد ، 

measurementsهاها یا سنجشگیری، اندازه 

overviewمرور کلی ، 

Practiceروش کار ، 

problem solvingحل مشکل ، 

red flag mechanismsهای پرچم قرمز، مکانیسم 

S 

Safety and securityت، ایمنی و امنی 

Schein, Edgarادگار شین ، 



  638 فهرست واژگان

 

Scranton Universityدانشگاه اسکرانتون ، 

Selection of employees, see Recruitment and selection ،انتخاب کارمندان ،

 بکارگیری و انتخاب را ببینید

Self-actualizationخودشکوفایی ، 

Self-esteemعزت نفس ، 

Servant leadershipرهبری خدمتگزار ، 

Seven Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal 

Change (Covey)های قدرتمند درباره تغییر شخصی ، هفت عادت مردمان موثر:  درس

 )کووی(

Smartphonesهای هوشمند، تلفن 

Space, personalized service andشده، فضا و خدمات شخصی 

Special experience, personalized service andشده و، تجربه ویژه، خدمات شخصی 
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Standards, 5S, 86–88, 89; see also Visual standards ،5، استانداردهاS ؛ همچنین

 استانداردهای بصری را ببینید

Standard workکار استاندارد ، 

Auditingبازرسی ، 

Benefitsمنافع ، 

best practicesها، بهترین روش 

case studyمطالعه موردی ، 

definedشده، تعریف 

Stimulus fund, case studyوجه محرک، مطالعه موردی ، 

Stories, case studyها، مطالعه موردی، داستان 

City of Fort Dodgeف شهر فورت دوج 
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4-H Youth Development 4، پرورش جوانان-H 

MGMC 

Overviewمرور کلی ، 

Strengths, 56; see also SWOT Analysis نقاط قدرت؛ همچنین تحلیل ،SWOT  را

 ببینید

Successموفقیت ، 

case study, see Stories, case studyها، مطالعه موردی را ، مطالعه موردی، داستان

 ببینید

factors determiningتعیین عوامل ، 

ingredientsدهنده، اجزای تشکیل 

Supervisorsها، سرپرست 

ideal candidateآلدیدای ایده، کان 
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selection of...انتخاب ، 

traitsها، صفات یا ویژگی 

Sustaining 5S 5، حفظ کردنS 

SWOT analysis تحلیل ،SWOT 

T 

Teamsها، تیم 

developing back-upsهاهای پشتیبان یا حامی، تهیه نسخه 

hiring and selection see also Recruitment and selectionخاب؛ ، استخدام و انت

 همچنین بکارگیری و انتخاب را ببینید

supervisors, selection ofها، انتخاب سرپرست 

"A theory of Human Motivation” (Maslow) ،«مازلو« نظریه انگیزه انسان() 

Threats, 57; see also SWOT Analysis ؛ تهدیدها؛ تحلیلSWOT را نیز ببینید 
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Time, demands forنیاز به زمان ، 

Time managementمدیریت زمان ، 

constraints and needsها و نیازها، محدودیت 

Covey’s researchتحقیق کووی ، 

Leisureفراغت ، 

making choicesانتخاب کردن ، 

meetingsجلسات ، 

Overviewمرور کلی ، 

Prioritizationدهی، اولویت 

Procrastinationتعویق ، 

Time off, taking/schedulingاستراحت کردن/زمانبندی ، 
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Time-poorزمان ضعیف ، 

Toolsابزارها ، 

0S 

Overviewمرور کلی ، 

standard workکار استاندارد ، 

VSM 

Top performers, re-recruitingکنندگان برتر، بکارگیری دوباره عمل 

Toyotaتویوتا ، 

Trainingآموزش ، 

Troubled Asset Relief Program داردارایی مشکل، برنامه معافیت 

 Truth About Employee Engagement (Lencioni) حقیقت درباره تعهد کارمند  ،

 )لنسیونی(
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 2 Second Lean (Akers))روش ناب در دو ثانیه )اکرز ، 

U 

Unemployment rateنرخ بیکاری ، 

V 

Vacation policyسیاست تعطیالت ، 

Value stream mapping (VSM)ترسیم نقشه جریا ،( ن ارزشVSM) 

Value streamsهای ارزش، جریان 

Immatureنابالغ ، 

Matureبالغ ، 

Visual standardsاستانداردهای بصری ، 

continuous standardsاستانداردهای پیوسته ، 

creativityخالقیت ، 
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discrete standardsاستانداردهای گسسته ، 

Vivacqua, Nicoleنیکول ویواکوا ، 

Vocation of the Business Leaderحرفه رهبر تجاری ، 

W 

Waterman, Robertرابرت واترمن ، 

Weaknesses, 56–57; see also SWOT Analysisها، تحلیل ، ضعفSWOT  را نیز

 ببینید

We Don’t Make Widgets (Miller)سازیم )میلر(، ما ویجت نمی 

Widgetsها، ویجت 

Workکار ، 

Meaningfulمعنادار ، 

Unfulfillingنشده، تکمیل 

As a vocationبه عنوان یک حرفه ، 



 

 درباره نویسنده

ساله در شرکت 60ریک پیش از تاسیس شرکت خود، از حرفه 

های انرژی دانفوس لذت برد که پیشگام جهانی در راه حل

ها و قطعات هیدرولیک و طراحی، تولید و فروش سیستم

رفتند. گیزات متحرک مورد استفاده قرار میشده بود و اساساً در تجهالکترونیکی مهندسی

های رهبری در زمینه مهندسی، عملیات و بهبود سال موقعیت 66حرفه ریک بیشتر از 

 پیوسته را به خود دیده است.

دستاوردهای ریک در مهندسی شامل هدایت توسعه دو محصول بسیار موفق در زمان 

ای در آیووا و ای و غیراتحادیهاتحادیه هایسابقه است. به عنوان مدیر تولید کارخانهبی

 کارمند، خدمت کرده است. 900ایلینویز با مسئولیت حدود 

بهبود پیوسته، خواسته واقعی وی بود. در خالی که در دانفوس به عنوان استاد شش اگرچه 

د و کرهای آمریکای شمالی شرکت خدمت میسیگمای با کمربند مشکلی برای کارخانه

که  بود. در حالی روش ناب برای بخش نیروی پیشران آمریکای شمالی متخصص پیشگام

 800دالری برای معیارهای جهانی تحویل او در جایگاه مذکر بود، جریان ارزش چندمیلیون

 90درصد خوب( و  376/33نقص در میلیون در خط مونتاژ مشتری ) 610موقع، درصد به

 را هدایت کرد. گردش موجودی
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دهنده کننده و پرورشدهنده افراد، استخدامبه عنوان پرورشفه خود، ریک در سراسر حر

شود. چندین دوره آموزشی شناخته میدر سراسر جهان جایگاهی داشتند، رهبرانی که حاال 

را تهیه و ارائه کرده و همیشه از کمک به یادگیری جوانان و استفاده از دانش جدید لذت 

دهد با کارمندان ساعتی و کارگری به او اجازه می برد. ترتیب و پرورش وی در محیطمی

میلیون  6ای از نیز رهبران ارشد ارتباط برقرار کند. رهبران ارشد چندین سازمان که در بازه

 میلیون دالر بودند را آموزش داده است. 600دالر تا 

تا ازدواج کردند. سه فرزند متاهل و پنج نوه )به زودی هفت  8316جنت و ریک در سال 

 شوند( دارند.می

ی، روسواری، پیادهخارج از خانه مثل دوچرخه هایریک از مطالعه و گیتار زدن و نیز فعالیت

 برد.اسکی بین کشور و ماهیگیری لذت می

 

 




