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درسهای رهبری ناب برای هدایت سازمان شما به سوی برتری

نویسنده:
ریچارد دی .بریمر

مترجم:
حمیدرضا ماشاء اهلل

سخن مترجم
اکنون که با حمایت و یاری خداوند متعال مراحل ترجمه و نگارش به پایان رسیده است ،بر خود
واجب میدانم از عزیزانی که در طول این مدت و طی مراحل مختلف از یاری آنها بهره بردم
سپاسگزاری نمایم.
در ابتدا از پدر و مادرم برای همه زحماتی که برای من کشیده اند سپاسگزارم  ،از حمایت های
بی دریغ انسانی فداکار و شایسته سرکار خانم اکرم شکرابی به پاس همه محبت ها و توجهات
ویژه ایشان سپاسگزارم .
از مشتریان وفادار مجموعه افق فرا ویژن که این کتاب را به پاس احترام و قدردانی از خانواده
مشتریان افق فرا ویژن برای آنها ترجمه و منتشر کرده ام قدران و سپاسگزارم .
از همسر و فرزند عزیزم آدرین سپاسگزارم  ،و این کتاب را به شریک زندگی و شریک کاریم
همسر مهربانم که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم میباشد ،او که اسوه صبر و تحمل بوده و
مشکالت مسیر را برایم تسهیل نمود تقدیم میکنم.
و در پایان خواندن این کتاب را نه فقط به مدیران ،کارآفرینان و صاحبان کسب و کار بلکه به
همه کسانی که عالقمند به انجام کار با کیفیت به روش عالی هستند پیشنهاد میکنم.
حمیدرضا ماشاء اهلل
زمستان 8931
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پیشگفتار
بیشتر موفقیت خود در زمینه مشاوره را مدیون اولین کارفرمایم ،یعنی شرکتهای اسبق آنچه
امروز شرکت سیستمهای انرژی دانفوس 8خوانده میشود ،هستم .طی حرفه 60سالهام در آنجا،
آموزش عالی دریافت کردم و فرصتهای شگفتانگیزی داشتم تا آن آموزش را عملی کنم.
باید بگویم به عنوان فارغالتحصیل 68ساله ،انتخاب این شرکت هوشمندی فراتر از سنوسالم بود
اما داستانش طوالنی است .واقعیت این است که چند نفر که در طول فرایند مصاحبه مالقات
کردم و این حقیقت که مقر اصلی شرکت در شهر (امس ،آیووا )6محل تحصیلم (دانشگاه ایالتی
آیووا) بود و نیازی به اسبابکشی نبود ،باعث شد به سمت این شرکت بروم .در واقع نیروی جاذبه
بیشتر از آیندهنگری قوی بر تصمیم من تاثیر داشت .و البته این حقیقت که آنها برای وسایل
نقلیه بامزهای مثل بولدوزرها ،لودرهای کنترل لغزش ،کمباینها و خیابانشورها گیربکس
میساختند...انواعی از وسایل نقلیه که وقتی کودک بودم در جعبه شنی با آنها بازی میکردم.
شرکتی که در سال  8316به آن ملحق شدم ،از نظر فلسفههای مدیریت بسیار سنتی بود .مطمئناً
کار روی تجهیزات ساختمانی و زراعتی متنوع ،ماجراجویی فنی برای مهندس مکانیک جوان بود
اما محیط کلی کار متوسط بود .شاید ده سال هم آنجا دوام نمیآوردم.

Danfoss Power Systems 8
Ames, Iowa 6

اما پس از آن ،اتفاق واقعاً جالبی افتاد که بر رضایت من از آینده و موفقیتم بیشتر از هر چالش
فنی ،آموزش رسمی یا فرصت کاری ،تاثیر گذاشت .چیزی که نمیتوانستم آن پیشبینی کنم چرا
که به عنوان یک فارغالتحصیل تازهکار ،کارفرماهای بالقوه را بررسی میکردم .چندین سال از
استخدام من گذشته بود که رئیس خیالپردازی به نام دیو ،9افسار کارها را به دست گرفت و
شرکت را از ساختار سلسلهمراتبی انعطافناپذیر متمرکز بر خرسندسازی روسا به سازمان متمرکز
بر مشتری ،مشارکتی و آزاد تبدیل کرد.
دو تا سه سال اول این گذار به تغییر روش تفکر و فعالیت همه -نسبت به مشتریان (خارجی و
داخلی) ،زیردستان و یکدیگر -اختصاص یافت .به آنها «مهارتهای نرم »2میگفتیم.
تنها آن موقع بود که با آزمایش «مهارتهای سخت »0متنوع (آنچه امروز ابزارهای ناب خوانده
میشد) مثل تهیه سلولهای جریان ،کاهش زمان تغییر اجزای دستگاه و اندازه دسته ،دل به دریا
زدیم .من در طول بحث اخیرم با دیو ،یاد گرفتم معرفی ابزارها با تاخیر ،راهبرد عمدی
هوشمندانهای نبود بلکه بیشتر نتیجه رشد محبوبیت و پذیرش روشهای تولید ژاپنی بود که در
آغاز دگرگونی دردسترس نبود .در اصل ،فقط شانس محض بود .با این وجود ،جوّ اعتماد و احترامی
که طی سالهای قب ل ایجاد شده بود ،برای تخریب نمونههای باستانی «هرچه دسته محصول
بزرگتر باشد ،بهتر است» و « کارگران تنها قابلیت انجام وظایف ساده بسیار تخصصی را دارند»
ضروری بود.
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البته طی یک دهه ،سازمان استثنایی آشکار شد -دستگاه ناب کارآفرینی که به مشتریان ،مالکین
و کارمندان با کیفیت خوب سرویس میداد .در حالی که مطمئنم دلتنگی گذشته بر ارزیابیم
تاثیر میگذارد ،با اعتمادبهنفس میگویم اکثر هزار و خردهای کارمندی که شخصاً دگرگونی را
تجربه کردند ،هنوز آن را معیاری برای محل کار خود میدانند .رشد درآمدها و بازدهی که طی
همین دوره تجربه شده به عنوان مدرکی عمل میکند که نشان میدهد مشتریان و مالکین نیز
دید خوبی نسبت به آن داشتند.
آن تجربه ،فلسفه های من به عنوان رهبر ناب و بعداً به عنوان مشاور را شکل داد .بنابراین با یک

نتیجهگیری ساده شروع میکنم :موفقیت ناب مهم و پایدار تقریباً به صورت کامل به رهبران و
فرهنگی که پرورش میدهند ،بستگی دارد .مطمئناً برخی منابع کوتاهمدت در زمینههای ویژه از
طریق رویکرد ابزاری باال به پایین 2محقق میشوند .اما بهبود گسترده ،پیوسته و اصولی که تقریباً
همه کارمندان پذیرای آن هستند ،نیازمند محیط منحصربهفرد است؛ محیطی که رهبران با دقت
تعریف کرده و تغذیه کنند.
متاسفانه بسیاری از رهبران (شاید اکثر آنها) ابتکار ناب خود را با تمرکز بر ابزارهایی آغاز میکنند
که طی گشت الگوگیری مشاهده کردند ،در طول سخنرانی نشست کوتاه آشکار شده یا شریک
ناب انتخابی آنها ابزار مورد نظر را در اختیارشان گذاشته است...این شریک ناب اغلب
«متخصصی» تقریباً به همان اندازه بی تجربه از کالج محلی یا متخصصی است که اخیراً اخراج
شده و حاال «مشاوره میدهد ».بنابراین این رهبران تجهیزات درک تغییرات اساسی در رفتار و
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گرایش که مورد نیاز آنها و کارمندان آنهاست را ندارند تا بهبود مبتنی بر ابزار را حفظ کنند و
مهم تر از آن ،نوآوری کارمندان خود را به صورت اثربخش تقویت کرده و نتیجهاش را برداشت
کنند تا زائدات حذف شود.
کار به روش عالی! تالش من برای اشتراکگذاری مهمترین درسهایی است که حین گذر از
دگرگونی توصیفشد ه در باال و هدایت چندین سازمان از میان تغییرات اساسی آن در جایگاه
مشاور ،یاد گرفتم .برخالف بروشورها و وبسایتهای سفری که شرکتهای مسافرتی یا دیوان
بازدیدکنندگان محلی برای هدف صِرف تقویت سفر تعطیالت بسیار قابل پیشبینی تهیه میکند،
کار به روش عالی! در جستجوی ارائه کتابچه فرهنگی ،شفاف و صادقانه درباره مهارتها و
تکنیک های رهبری (با برخی ابزارها) است که برای هدایت اثربخش سازمان از میان سفر ناب نیاز
است.
کار به روش عالی! به چند دلیل ،عمداً ساده شده تا از کاربرد اکثر عبارات ناب ژاپنی اجتناب شود.
من این مسئله را در  UWیاد گرفتم ،جایی که ممکن بود فردی تنها بخاطر گفتم «»poka yoke
کتک بخورد .بخاطر حفظ جان ،از به کار بردن عبارات اینچنینی اجتناب میکردم .مهمتر از آن،
عبارات ژاپنی باعث میشوند رازآلودگی بیموردی به آنچه باید یک حس عام باشد ،افزوده شود.
در واقع استداللم این است که وقتی از فرهنگ ناب سالم صحبت میکنیم ،خودِ عبارت «ناب،»7
حشو دارد .جنبه های مثبت متعدد این فرهنگ در هر محیط کار عالی ،مطلوب است .بنابراین
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رفتارهای رهبری برای تقویت این فرهنگ نه تنها با رهبری ناب ،بلکه با رهبری خوب هم پیوسته
است.
بنابراین هدف کار به روش عالی! ،بازه وسیعی از رهبر-مدیران از جمله موارد زیر است:


رهبرانی که به آغاز ابتکار ناب در سازمان خود فکر میکنند یا همین حاال هم در میانه
اجرای یکی از آن ابتکارات هستند.



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



سرپرستانی که بتازگی منتصب شدهاند و میخواهند گلیم خود را از آب بیرون بکشند
(بدون توجه به این که سازمان ناب است یا خیر).



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).

اما بیشتر از همه ،کار به روش عالی! برای کسانی است که فقط راضی به مصرف ساده اطالعات
نیستند ،بلکه با کنجکاوی و شجاعت سعی میکنند دانش بتازگی کسبشده را امتحان کنند.
وقتی افراد را هدایت میکنید ،آنچه می دانیم اهمیتی ندارد ،بلکه آنچه با دانستههای خود انجام
میدهیم اهمیت دارد.
این کتاب بر همین اساس کتاب مهیجی نیست که خواننده اغوا کند تا صفحهبهصفحه آن را پشت
سر هم بخواند .بلکه ،فرمت آن براساس درسهای متمایز اما بهمپیوسته است که هدف آن تحلیل،
تفکر و استفاده عملی است .هر درس برای پشتیبانی از این رویکرد ،همراه چالشهای عملی
پیشنهادی است.

امیدوارم کار به روش عالی! متن ارزشمندی برای باشگاههای کتاب رهبری باشد که در آن
مشارکتکنندگان تجارب خود را به اشتراک گذاشته و یکدیگر را تشویق میکنند تا درسهای
متنوع را به کار ببرند.
سرعت هفتگی پیشنهادی عناوین درسها از دیدگاه نقطه تمرکز هفتگی برای مدیران با ذهنیت
بهبود ،منطقی است .اگرچه آهنگ هفتگی از نظر ارائه سفر ناب واقعی خیلی واقعگرایانه نیست.
شاید مناسب ترین سرعت به صورتی باشد که اجازه دهد رفتار (رفتارهای) مطلوب هر درس
مستقل به عادتی تبدیل شود که دانشمندان رفتاری میگویند چند هفته به طول میانجامد.
در نهایت ،جملهای مشوق و انگیزهبخش :وقتی هرچیزی از گوشه آرامشبخش مورد عالقه فرد
انجام شود ،زیبا به نظر میرسد .وقتی این درسها را با افراد واقعی در محل کار در میانه جنگ
به کار ببرید ،جنبش بیشتری را حس خواهید کرد .تعامل یا پیادهسازی که درست براساس نظم
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
تالش های شما را درک خواهند کرد .هرچه تمرین کنید ،بازی آهستهتر میشود .در آن نقطه
است که متوجه میشود در میان همه این سروصداها ،تمام کاری که سعی دارید انجام دهید خلق
مکانی است که کارمندان در آن به چالش کشیده شوند و بتوانند حین ارائه محصوالت/خدمات
عالی به مشتریان ،رشد کنند .وقتی مکان اینچنینی خلق کنید ،همه موفقیتهای حرفهای دیگر
در مقایسه با آن کوچک به نظر میرسند.
بهترین آرزوها را برای شما در طول این سفر ثمربخش دارم!

تقدیر و تشکر
اشاره کوتاهی به همه کسانی میکنم که به صورت هدفمند به من آموزش دادند ،مربی من بودند
و من را پرورش دادند ،از مادر و پدرم تا مربیان فداکار متعدد در سراسر دوره تحصیلم در مدرسه
ابتدایی سینت آنتونی ،1دبیرستان والرت ،3کالج لوراس 80و دانشگاه ایاالتی آیووا.
از همه سرپرستهای قبلیام در شرکت راه حلهای انرژی دانفوس و شرکای ناب که کار معنادار،
آموزش عالی و مثال هایی از رهبری (اکثراً) عالی را برایم فراهم کردند ،تشکر میکنم.
بویژه از همه افرادی تشکر میکنم که سرپرست آنها بودم و در برابر اشتباهاتم صبوری به خرج
دادند و به اندازه کافی محبت داشتند تا وقتی خرابکاری میکردم ،بازخورد بدهند.
برای گروه شگفتانگیز مراجعهکنندههای که در سراسر این کار به آنها ارجاع میدهم و متعهد
به خلق فرهنگ ناب و لذتبخش کردن کار هستند ،کاله از سر برمیدارم .بویژه از شما تشکر
میکنم که قبول کردید درهای خود را به سمت من باز کنید و موفقیتهای خود را با دیگران به
اشتراک بگذارید.
از انتشارات پروداکتیوتی تشکر ویژه دارم که به یک نویسنده جدید فرصت دادند و مخصوصاً از
مردیت نورویچ و مایکل سینوچی 88برای هدایت من طی این فرایند تشکر میکنم.

St. Anthony 1
Wahlert 3
Loras 80
Meredith Norwich and Michael Sinocchi 88

در نهایت و مهمتر از همه ،از جانت 86تشکر میکنم که بهترین هماتاقی ،دوست و شریک تجاری
است که هرکسی میتواند طی  90سال گذشته آرزویش را داشته باشد .در ضمن ،وقتی ویرایش
را براساس عهدمان مستثنا کردم ،حس بیمباالتی دشتم اما نگران بودم مشکل قانونی برای تو
پیش بیاید.

Janet 86

فصل 1
ژانویه -آماده شدن برای سفر :ارزیابی اراده و منابع موفقیت
یکی از شگفتانگیزترین کتابهایی که به آن گوش کردهام ،نسخه صوتی کتاب رودخانه تردید
به قلم کندیس میالرد 89است .میالرد اکتشاف انشعاب برزیلی آمازون که در نقشه نیامده بود و
در سال  8382-8389توسط گروهی به رهبری تئودور روزولت 82و کاندیدو روندون 80کشف شد
را به ترتیب وقایع تاریخی شرح میدهد .میالرد نگاه بسیار عمیقی به این ماجراجویی ،از جمله
مرحله برنامهریزی ،میکند .در اینجا انگیزههای مشکوک مشارکتکنندگان کلیدی ،محاسبات
اشتباه و فرضیات نادرستی که ماهها پیش از آغاز کار بیان شده بود ،برای برخی از اعضا مهم بود
و تقریباً کل گروه را از هم پاشید.
به نظر میرسد عبارت رایج «سیاحت» برای اشاره به ابتکار ناب یا هر تغییر فرهنگی در این
جهت ،نامناسب باشد .این ماموریت آنقدر مملو از تلههای بالقوه متعدد است که مقصد مطلوب-
حتی اگر معلوم باشد -را دردسترس نشان نمیدهد .مثل ماجراجویی روزولت ،به نظر میرسد
«سفر» واژه مناسبتری باشد.
در حالی که برنامهریزی هوشمندانه نمیتواند موفقیت را تضمین کند ،مطمئناً برنامهریزی ضعیف
نشانه شکست است .دو جز قطعاً الزم هستند:

Candice Millard 89
Theodore Roosevelt 82
Candido Rondon 80
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 .8رهبری با انگیزه و تعهد درست مهمترین جز است .عقبنشینیهای بیحساب نیازمند
تشویق پایدار و بهاشتراکگذاری نگرش است .اگر نفع شخصی انگیزه رهبر باشد ،مسلماً
آن الهامها توخالی خواهند بود.
 .6دسترسی به راهنمای باتجربه اهمیت بسزایی دارد .از کسانی که ادعا میکنند قبالً این
سفر را رفتهاند و راه را میدانند ،حذر کنید .سفر شما متفاوت خواهد بود.
در عوض ،راهنما درست آن سرزمین را میشناسد و مهارتها و قابلیت سازگاری دارد
تا در آن سرزمین زنده بمانید .قطعاً سالها تجربهی روندون در جنگل آمازون ،برای
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
هدایت مسیر به او اعتماد خواهید کرد را میشناسید.
هفته  -8بهبود واقعی ،نیازمند تغییر واقعی است
«دلیل تصمیمات شخصی همین است .براساس نظرسنجی  CBSدر سال  ،6089تقریباً یکسوم
ما در آغاز سال جدید به خودمان قول بهبود میدهیم .اکثر این قولها درباره سالمت است (کاهش
وزن ،ترک سیگار ،نوشیدن الکل کمتر) در حالی که بقیه موارد شامل بهبود رابطه ،پیدا کردن کار
بهتر ،درس خواندن بیشتر یا پسانداز پول بیشتر است.
متاسفانه این اشتیاق ماندگار نیست .محققین دانشگاه

اسکرانتون82

گزارش کردند تقریباً

یک چهارم افرادی که نیت خوب دارند ،طی هفته اول به عادات قبلی خود بازمیگردند و تقریباً
Scranton 82
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نیمی از آنها طی ماه اول این کار را انجام میدهند .سرعت این گریز پس از آن تا حد زیادی کم
میشود و این نظریه را تقویت میکند که تغییر عادت چند هفته به طول میانجامد.
چهل درصد ادعا میکنند هنوز پس از شش ماه ،در حال کار روی تصمیم خود هستند .در نهایت،
کمتر از ده درصد اهداف تصمیم به دست آمدهاند.
و این یعنی فقط یک نفر تالش میکند تغییر پیدا کند! پس نباید تعجب کنیم که تغییر اساسی
در داخل سازمان واقعاً دشوار است؟
من هر چند ماه یکبار ،تماسی از سازمانی دریافت میکنم که درباره خدماتم سواالتی میپرسد.
گاهی تماسگیرنده رئیس ارشد است که در آن صورت هیجانزده میشوم .اما اغلب اوقات تماس
به فرد دیگری محول می شود ،درست مثل این که هدایت سازمان در جهت تغییر مثل تغییر
روغن در ماشینهای شرکت است (یعنی کار بیاهمیتی است).
تماسها اغلب به این صورت پیش میروند:
تماسگیرنده :عالقمندیم اتالفهای فرایند (جای خالی را پر کنید (یعنی باید نام فرایند خود را
در اینجا یادداشت کنید)) خود را حذف کنیم .رئیس ما اخیراً در سمیناری درباره روش ناب
شرکت کرده و متقاعد شده این روش واقعاً میتواند به ما کمک کند.
ریک :متوجهم .خب بگویید کارمندان شما چه حسی دارند؟ مشکالت فرایند را میدانند؟
تماسگیرنده :خیر .آنها از اوضاع راضی هستند .در واقع تغییر آنها نوعی جنگ خواهد بود.
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ریک :خب با اطمینان میگویم میتوانم به بهبود فرایند شما کمک کنم .اما اگر میخواهید آن
تغییرات روی دهد ،باید روش تفکر کارمندان خود را عوض کنید .باید آنها را نسبت به مشکالت
حساس کنیم و انگیزه حل مشکل به آنها بدهیم .این کار تالشی بیشتر از رویداد بهبود فرایند
سهروزه میخواهد و شامل تیم مدیریت شما هم میشود.
تماسگیرنده :آهان...بسیار خب ،بعداً تماس میگیریم.
الزم نیست بگویم که افراد کمی دوباره تماس میگیرند.
افرادی که گفتگو را ادامه میدهند میدانند راه حل جادویی وجود ندارد که مشکل آنها را حل
کند ،درست آخرین رژیم غذایی زودگذر که ادعا میکند  90پوند را برای همیشه کم میکند.
بهبود نتایج از تغییر رفتارها حاصل میشود .تغییر نتایج سازمانی به معنای تغییر رفتارهای اکثر
افراد در داخل سازمان است .برای انجام این کار باید عاداتها و در نهایت باورهای کانونی سازمان
تغییر کند .این چیزی نیست که طی چند هفته به دست آید.
روشن است که اگرچه دانش ابزارها و تکنیکهای متنوع برای اجرای موفق ضروری است ،موفقیت
پایدار فراتر از تحصیل و آموزش است .اگر آموزش برای هدایت تغییر کافی میبود ،هیچ فرد
سیگاری در کشور باقی نمیماند .با این وجود ،باز هم شاهدیم که افزایش مالیات سیگار بیشتر از
هر هشدار جدید یا تبلیغ تلویزیونی که از خطرات سیگار میگوید ،اثرگذار است.
متاسفانه هزینه زیادی هرساله به اشتباه خرج آموزش سرسری میشود و دیدگاه این است که
کارمندان بعد از کالس مقدماتی دوساعته ،نوعی قدرت جادویی برای جلوگیری از اتالفها پیدا
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میکنند .اغلب فکر میکنم ،تماس بعدی پس از گفتگوی باال که قطع شد ،درباره همین موضوع
باشد.
بنابراین اگر هنوز در بازی اجرای تغییر واقعی ،ماندگار و مثبت در سازمان خود هستید ،برخی
تفکرات برای شروع کار را ارائه میکنم:


دلیل نیاز به تغییر را بهروشنی بیان کنید .احتماالً باید با رضایت از شرایط

خود87

بجنگید ،مخصوصاً اگر در اقتصاد قوی زندگی میکنید .نگرانیها را همراه خود نیاورید.


باورهای کانونی که امروز رفتارها را هدایت میکند و این که آن باورها باید به چه تبدیل
شوند را مشخص کنید.



رفتارهای مدیران و سرپرستها که باعث تقویت نظام باور قدیمی میشود و تغییرات
مورد نیاز برای حمایت از نظام باور جدید را مشخص کنید .فهرست رفتار مدیریت برای
شروع عمل ،توقف اقدامات ،انجام کار بیشتر و انجام کار کمتر ،بسیار مفید است.



مشخص کنید که قرار است به اینجا برسید .صبر نیاز است ،مخصوصاً برای آنهایی که
تالش واقعی در جهت تغییر دارند .اگرچه باید بدانید در نهایت موفقیت به اقدامات
مدیران و سرپرستان بستگی دارد .آنها را پاسخگو نگه دارید.

خبر خوب این است که برخی افراد با موفقیت تصمیم سال نو را محقق میکنند .برخی رهبران
سازمانهای خود را به سوی سطوح بسیار باالتر عملکرد هدایت میکنند .باید اقرار کرد که این

Complacency 87
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افراد درصد کمی از کسانی هستند که روش فوق را امتحان میکنند .اما افرادی که موفق میشوند،
شاهد تغییر و تحول در زندگی خواهند بود.
چالشهای کاربرد


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



از چند همکار قابل اعتماد و قابل احترام یا اعضای کارمندی که سازمان شما را به خوبی
می شناسند بخواهید همین تمرین را برای سازمان شما انجام دهند .آیا از ارزیابی خود
مطمئن هستید؟

 درک کنید که بهبود سازمان چالشبرانگیزترین -و سودآورترین -تالشی است که رهبر
میتواند اقدام به انجامش کند .ماراتون ماورایی است که نیازمند پشتکار ،شجاعت ،نظم
و تعهد شخصی بیشتر از آنچه است که فرد ایستاده در خط آغاز بتواند تصور کند .منابع
بالقوه را تصور کرده و کمّیسازی کنید .آماده سفر هستید؟ پس به مطالعه ادامه دهید...
هفته  -2کلیدهای موفقیت ناب
گاهی از من به عنوان مشاوری که در روشهای ناب تخصص دارم ،درخواست میکنند عوامل
اصلی در تعیین میزان اجرای موفق سازمان را شناسایی کنم .فهرست من به صورت تعجبآوری
کوتاه است.
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اولین عامل معموالً با اتمام اولین گفتگوی تلفنی ،آشکار می شود .در واقع من معموالً به محض
این که میفهمم با چه کسی صحبت میکنم و کجای سازمان مراجعهکننده بالقوه قرار میگیرد،
کمی مطالعه میکنم .سطح تعهد رهبر ارشد عامل شماره یک است.
بنابراین وقتی دیوید فیرکه ،81مدیر شهر فورت دوج ،83شخصاً در اوایل سال  6003با من تماس
گرفت و به روشنی نگرش خود در این باره که روشهای ناب چطور میتوانند به سازمانش کمک
کنند را بیان کرد ،عمالً اولین مانع موفقیت از سر راه برداشته شد .امروزه سایر شهرداریها با
دیوید تماس میگیرند و از تیم رهبری وی نظر میخواهند.
به همین صورت ،وقتی درخواست مهیج کمک نیکول ویواسکوا 60از فیرفیلد الین ،68کسبوکار
خانوادگی چندنسلی که برخی چالشهای ناخوشایند پیش رو داشت ،را در اواخر سال 6088
دریافت کردم ،یکی از اولین سواالتتم در زمینه جایگاه تماسگیرنده در شرکت بود .شکی نبود
که وقتی پاسخ داد «به خودم مربوط است!» ،نبضم باال رفت.
روشن است که خودِ تماس تلفنی اهمیت زیادی ندارد .اما سرمایهگذاری زمان شخصی برای
بررسی و تفکیک تلفنی مشاورین بالقوه نشانه سطح مالکیتی است که رهبر ارشد شخصاً نسبت
به موفقیت این تالش حس میکند.

David Fierke 81
Fort Dodge City 83
Nicole Vivacqua 60
Fairfield Line 68
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ما طی تماس در این مورد بحث کردیم که موفقیت چطور در نهایت با فرهنگ سازمان ،یعنی
ذهنیت کارمندان ،تعیین میشود .بحث میکنیم چطور تغییر فرهنگ سازمانی همیشه در دستان
رهبری است.
در این نقطه از بحث پرسیدم رهبر سازمان آمادگی تصمیمات سخت و در صورت لزوم تا حد
قربانی کردن ترسها را دارد.
پاسخ دیوید این بود« :مجبوریم! هیچ انتخاب دیگری نداریم».
پاسخ نیکول این بود« :مسلماً!» صدایش به اندازه انتخاب واژههایش متقاعدکننده بود.
عامل شماره دو ،انشعاب قوی عامل شماره است .این عامل کیفیت و دسترسی به منبع داخلی
است که برای تبدیل به شدن هماهنگکننده این ابتکار اختصاص داده شده است .در حالی که
در نهایت رهبر ارشد مسئول تعیین محیطی است که تالش میتواند در آن موفق شود ،معموالً
واقعگرایانه نیست که آنها متخصص فنی ابزارهای متنوع شوند.
اجازه دهید صادق باشیم؛ برخی مشاورین کنگر میخورند و لنگر میاندازند! گاهی به این دلیل
است که سازمان در جهت دور شدن از روش پیشین کار کافی نکرده است .بنابراین انتخاب
متخصص داخلی الیق و سودمند ،حائلی در برابر این اتفاق است.
بنابراین انتخاب کارمند بسیار الیق برای ارتباط با مشاور خارجی اهمیت زیادی دارد .این فرد
م سئول جذب بیشترین دانش و تجربه ممکن از مشاور و کمک به سازمان در استفاده اثربخش
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در آن است .کاندیدای داخلی ایدهآل باید فراگیر سریع باشد و در سازمان به عنوان مجری سطح
باال مورد احترام باشد.
انتخاب منبع داخلی و میزان زمانی که انتظار میرود از این تالش حمایت کنند انعکاس نهایی
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،
فرد روبهترقی با عالقه به روش ناب و یادگیری را انتخاب کرد و آن را اولویت برتر وی کرد.
واقعاً باور دارم این دو عامل ،موفقیت را به شیوه صحیح نه تنها در ابتکار ناب ،بلکه در تغییر
سازمانی که در نهایت بر رفتارها و روشهای جدید تفکر تکیه دارد ،پیشبینی میکنند .در این
موارد ،رهبر ارشد باید قدمبهقدم در این مسیر گام بردارد.
چالشهای کاربرد


هر تالش تغییر سازمانی تنها تا سطح متعهدترین رهبر موفق میشود که فرض میشود
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.



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



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.

هفته  -9سود بردن از چشمهای تازه
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در طول حرفهام مشاهدات ناراحتکننده اما بدیهی داشتهام :افرادی بیشتر از همه اطمینان دارند
نمی توان از نظر و عقاید خارجی بهره برد ،معموالً افرادی هستند که بیشتر از همه به این عقاید
خارجی نیاز دارند.
اخیراً در حال تسهیل رویداد بهبود فرایند بودم .مشخص بود که یکی از مشارکتکنندگان «قویاً
تشویق میشد» تا حضور داشته باشد .او با حالت نگران در حالی که بازوهایش را محکم روی
سینه قفل کرده بود ،روی صندلیش نشست .در طول معرفیها با افتخار ادعا میکرد  60سال
است وظیفه مورد بررسی را انجام میداده و تلف وقت برای فرایندی که از قبل بهینه شده از نظر
او هیچ ارزشی ندارد.
خیلی سریع نگاهی به ساعتم انداختم .با تعجب به خودم گفتم «فقط  60دقیقه از روز اول باقی
مانده؛ این سابقه شخصی جدیدی برای مقلومت شفاهی اولیه است ،به نظر میرسد اینجا بیشتر
از آنچه در ابتدا تصور میکردم ،فرصت وجود داشته باشد».
آقای آدامانت 66را مجاب کردم احساسات وی غیرمعمول نبود و از او خواستم به فرایند بهبودی
که قرار بود اجرا کنیم اعتماد کند و توضیح دادم این فرایند بارها و بارها خود را ثابت کرده است.
می توان یقین کرد که کمتر از دو ساعت بعد (سابقه شخصی دیگر) ،تیم بهبود اساسی فرایند را
شناسایی کرد و در حال اجرای مرحله حذف موانع بود .طی دوره سهروزه بعدی چند بهبود دیگر
شناسایی ،تست ،اصالح ،اجرا و در نهایت در کار استاندارد مسند شد.

Adamant 66
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آقای آدامانت در پایان سه روز ،دستم را فشرد و بخاطر کمکم تشکر کرد.
همانطور که یکی از مدیران عمومی اسبق عادت داشت به صورت منظم به من و همکارانم یادآوری
کند« ،ما از آنچه نمیدانیم خبر نداریم ».او با این شیوه ما را تشویق میکرد همیشه جایی خارج
از منطقه راحتی خود را کاوش کنیم.
در واقع رهبران فهیم این مسئله را درک میکنند و تالشهای آگاهانهای برای ورود افراد جدید،
موقعیتهای تازه و ایدههای نوآور میکنند که به آنها کمک میکند نقاط کور سازمان خود را
روشن کنند.
روشهای زیادی برای کسب این «چشمهای تازه» وجود دارد.
شاید مهمترین روش ،تضمین این باشد که کارمندان مدیریت ارشد با اعضایی که در سازمان رشد
کرده اند مشغول نشوند .در حالی که تقویت داخلی مفید است ،بسیار اهمیت دارد که مدیریت
ارشد تعادل بین اعضای الیق با مجموعه متفاوتی از تجربیات را حفظ کند .باید هرجایی که
جایگاه باز مدیریت پر میشود ،نسبت جاری و مطلوب کارمندان باتجربه به تازهواردها در نظر
گرفته شو.
مشاور یا راهنمای قابل اعتماد میتواند برای سازمانهای کوچکتر یا سازمانهایی که معموالً
جابجایی مدیریت را تجربه نمی کنند ،نگرش ارزشمندی فراهم کند .قرارگیری دائمی مشاور در
معرض سازمانهای دیگر ،اگر صنایع متفاوت را نادیده بگیریم ،و نیز توانایی وی برای فراتر رفتن
از شرایط معمول و ارزیابی تصویر کلی ،میتواند درک دقیق شما از کسبوکارتان را تکمیل کند.
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الگوگیری روش دیگر کسب چشمانداز فرد خارج از سازمان است .وقتی بیشترین ارزش را دارد
که ضعف خاصی شناسایی شود و از سازمانی بازدید صورت گیرد که در ضعف مورد نظر عملکرد
برتری داشته است .باید برنامهریزی این بازدید از قبل با این انتظار تعیین شود که افراد
بازدیدکننده در زمینه شناسایی و اجرای برنامه بهبود پاسخگو باشند.
تورهای دوجانبه در کسبوکارهای ناحیهای نیز میتواند مفید باشد .برای این که امر فوق واقعاً
معنادار باشد ،باید قوانین زمینهای تعیین شود که نه تنها ارائه بازخورد متفکرانه ،صادقانه و اساسی
از میزبانهای تور برای مشارکتکنندگان را به جای «گفتگوی بیهوده» ،قابل قبول بداند بلکه
انتظار آن را نیز داشته باشد.
در نهایت ،هر روش یادگیری باعث گسترش درک از سازمان میشود .کالسهای رسمی ،کتابها،
مقاالت مجالت ،سمینارها ،جلسات اینترنتی....و این فهرست ادامه دارد.
آنچه درباره هر یک از راهبردهای باال میگوییم ،روشهایی برای تغذیه سازمان در حال یادگیری
است؛ روشی که پذیرای ایدهها و فرصتهای جدید است و در برابر آنها مقاومت نمیکند.
چالشهای کاربرد


روشهای متنوع کسب دیدگاه «چشمهای تازه» را ذهنکاوی 69کنید.



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!

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

هفته  -4انتخاب راهنمایی برای سفر
بیل گراس ،محمد الیران 62و برخی از افراد باهوش در  ،PIMCOدر طول کشمکشهای رکود
اقتصادی بزرگ نظریهای ارائه دادند که بیان کرد با وجود پیشروی به سوی بحران ،انتظار نمیرود
 GDPاسمی (از جمله تورم) با نرخ ساالنه  7-2درصدی که طی  60-60سال پیش داشت ،ادامه
یابد .در اصل ،تفکر این بود که دولتها با تقویت کاهش استقراض ،کاهش جهانیسازی و افزایش
مقررات ،در سرمایهداری حکمفرمایی کنند .گراس و الیران عبارت «نرمال جدید» را ابداع کردند
که رشد  GDPاسمی آینده را با سرعتی نصف روند تاریخی اخیر پیشبینی کرد.
نرمال جدید هم مثل اکثر نظریات اقتصادی ،درهای بحث بیشتر را باز کرد .شاید نویسندگان
کمی بدبین بودهاند GDP -پس از رکود به  20درصد مقدار پیش از رکود نزدیکتر شده بود -که
احتماالً با سیاستهای کمّی بیسابقه و غیرقابل پیشبینی بانکهای مرکزی تحریک شدهاند.
اگرچه بحث کمی وجود دارد که قرار است رشد بسیار آهستهتری نسبت به آنچه در دهههای
 8330 ،8310و اوایل دهه  6000شاهد بودیم را تجربه کنم و احتماالً این وضعیت ادامه خواهد
داشت .سازمان شما دیگر نمیتواند به سادگی بر موج روبهباال برای حرکت قایقهایش تکیه کند.
الزم است سازمان شما تغییرات بنیادی کند تا شکوفا شده و از رقبای خود متمایز شود .این یعنی

Bill Gross and Mohamed El-Erian 62
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محصوالت یا خدمات بسیار بهتر و/یا عملکرد بسیار برتر در تحویل آن محصوالت و خدمات (مثالً
پاسخ سریع ،کیفیت باالتر ،هزینه پایینتر) الزم است.
تغییر بنیادی از لحاظ تعریف بیانگر این است که خارج از صالحیت پیشین سازمان است .نه تنها
درباره تغییر چگونگی انجام کارها صحبت میکنیم ،بلکه مهمتر از آن ،درباره تغییر نحوه تفکر
آنها حرف می زنیم .این کار معموالً نیازمند کمک منبع خارجی است .باید چندین عامل حین
انتخاب راهنمای سفر ناب شما در نظر گرفته شود.
در ابتدا ،درک کنید تعدادی از افراد که خود را مشاور مینامند ،با نرخ بیکاری افزایش مییابند.
اینجا اولین نقطه توقف متخصصینی با ده سال تجربه یا بیشتر است که نامه استعفای خود را
بتازگی دریافت کردهاند .وقتی نرخ بیکاری کاهش مییابد ،اکثر آنها به کارهای سنتی
بازمیگردند .بنابراین اولین کار منطقی این است که افرادی که در طول کل چرخه اقتصادی در
کسبوکار فعال بودهاند را انتخاب کنیم.
در درجه دوم ،باید هشدار روانشناس آمریکایی آبراهام مازلو 60را در ذهن داشت که به ما یادآوری
کرد اگر تنها ابزاری که دارید یک چکش است ،باید با هر چیز جوری برخورد کنید که گویی میخ
است .بسیاری از مشاورین تالش میکنند ابزاری به شما بفروشند...که تصادفاً در استفاده از آن
مهارت دارند.

Abraham Maslow 60
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بلکه باید توجه اصلی بر شناسایی فردی باشد که در استقرار فرهنگ ناب تخصص نشان داده
است .بهبود پایدار نیازمند تغییرات مثبت در ذهنیت کارمندان است؛ آنها باید استفاده مداوم از
ابزارهای ناب جدید را مدتها پس از رفتن مشاور ادامه دهند.
این امر تنها با مشارکت فعال کارمندان در فرایند تحقیق امکانپذیر است .بنابراین مشاور باید در
فرایند هدایت تغییر در داخل سازمان متخصص باشد .کاندیدای درست نه تنها باید اعتماد شما
را کسب کند ،بلکه باید قابلیت کسب اعتماد کارمندان شما را نیز داشته باشد.
اگر سازمان شما سازمان تولیدی باشد ،باید آیندهنگری نشاندهنده موفقیت در کارکردهای
حمایت کارخانه و دفتر کار باشد .بهترین روش تایید موفقیتهای نمایشی از طریق ارجاعات
است .هر سازمان مشاور معروف باید چندین مراجعهکننده داشته باشد که تعریفش را بکنند .به
عالوه صحبت با رهبران این مشتریان خوشحال ،از تاسیسات آنها بازدید کنید تا بتوانید تجارب
دست اول کارمندان را ببینید و بشنوید .اکثر سازمانها خوشحال میشوند موفقیتهای خود را
به اشتراک بگذارند مگر این که رقیب مستقیم نباشید.
تابحال باید روشن شده باشد که مشاور درست سازمان شما لزوماً تهیهکننده با کمتری هزینه
نیست .هدف این نیست که کمترین مبلغ سرمایهگذاری محقق شود ،بلکه بیشترین بازدهی مد
نظر است .وقتی جراحی برای دختر خود انتخاب میکنیم ،اولین سوال این است« ،این روند را
قبالً چقدر با موفقیت تمام کردهاید؟» همین سوال وقتی معتبر است که فرد درست را برای
فعالیت در سازمان انتخاب میکنید.
چالشهای کاربرد
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.خروجیهای مطلوب تغییر و دلیل اهمیت آنها را به روشنی بیان کنید



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



.برآورد کنید
.منابع متنوع مکانیابی راهنما را ذهنکاوی کنید



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



را به خوبی میشناسند تا بدین صورت معیارهای انتخاب را کامل کرده و مصاحبه را
.آغاز کنید
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فصل 2
فوریه -تعریف برهوت :ساخت مکانی برای موفقیت روش ناب
بسیاری از مدیران و سرپرستان به دلیل توانایی انجام کارها برای این نقش انتخاب شدهاند .آنها
نوعی بنبست هستند.
در حالی که سرعت مشخصه قابل تحسینی است ،سفر ناب موفق قطعاً یک مسابقه سرعت نیست.
به جای این که معیارها (یا ابزارهای) موجود در فهرست انجام کارها را یکییکی تیک بزنید ،باید
بر خلق مکانی تاکید کنید که باورهای مشترک در ابتدا به دست رهبران و در نهایت توسط تقریباً
همه کارمندان ،به اشتراک گذاشته شده و نمایش داده میشوند.
این شرایط به عنوان مهندسی در حال بازیابی ،برای من نوعی وحی بود .هیچچیزی در تحصیل
من با مسائل ناملموس سروکار نداشت اما هوش هیجانی ،تعهد و فرهنگ عوامل بسیار بدیهی
موفقیت هستند .در واقع پیش از این که متوجه شوم اولویت اول من طراحی و ساخت محصوالت
عالی نبود...بلکه پرورش افراد عالی بود که توانایی طراحی و ساخت موفق محصوالت عالی را داشته
باشند ،تقریباً  60سال مهندسین و کارمندان تولید را مدیریت کردم!
داستانهای احساسی از تویوتا شنیدهام که پافشاری میکند مراجعهکنندگان طی دو سال پیش
از پیشروی به سوی ابزارهای پیشرفتهتر ،در  S0مهارت پیدا کنند .استدالل آنها بدین صورت
است که ماهیت بصری  S0مشخص میکند فرایند پیشرفت کلی شناسایی بهبود ،استانداردسازی
آن و پیروی از استاندارد جدید تا چه حد در سازمان ذاتی شده است .اگر اینطور نباشد ،انتظار
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موفقیت پیوسته با ابزارهای بصری کم و بهبود ،بیثمر است .به بیان دیگر ،اگر کارمندان استاندارد
بسیار بصری مثل جایی که آچار خاص نگهداری میشود را نادیده بگیرند ،چطور میتوان از آنها
انتظار داشت به استاندارد نسبتاً غیربصری مثل روغنکاری دستگاه با تکرار مشخصشده ،احترام
بگذارند؟
در واقع آنها وجود فرهنگ مقررات برنامه ریزی-انجام کار-کنترل-اقدام 62را تضمین میکنند.
در حالی که این مقررات اهمیت دارند ،باورهای زیر نیز به همان اندازه ارزشمند هستند:


کار ما معنادار است؛ مشتریانی داریم که افراد واقعی با انتظارات (اکثراً) منطقی هستند
و زندگی ما به تواناییمان برای برآوردهسازی و حتی فراتر رفتن از آن انتظارات بستگی
دارد.



کار متشکل از فرایندهایی است که همیشه میتوان آنها را بهبود بخشید؛ اتالف دشمن
همه است.



بیرون کشیدن خالقیت کارمند اهمیت زیادی برای حذف اتالفها دارد؛ این کار نیازمند
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.

Plan-Do-Check-Act (PDCA) 62
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هفته  -5بیرون کشیدن راز فرهنگ
بدون توجه به نوع کاری که سازمان شما انجام میدهد ،موفقیت نیازمند سه جز کلی است:
 .8ابزارها و فرایندهای باکیفیت
 .6نیروی کار آگاه و ماهر
 .9ذهنیت سالم در سراسر سازمان
خواه سازمان شما خانه بسازد یا به دانشجویان آموزش دهد ،عمومی یا خصوصی باشد ،یک نفر
یا صدها نفر را استخدام کند ،نادیده گرفتن تنها یکی از این اجزا ،به صورت بالقوه مهلک و کشنده
است.
مثالی از یک رستوران میزنیم .وقتی انتخابهای زیادی دردسترس مشتریان است ،چه چیزی
الزم است تا دوباره و دوباره آنها را برگردانیم؟
 .8تجهیزات آشپزی مناسب ،مواد اولیه باکیفیت و دستور پختهای عالی
 .6سرآشپز و خدمتکاران ماهر در تبدیل همیشگی سفارشها به وعدههای غذایی خوشمزه
 .9کارمندانی که همیشه نشان دهند از توجه به مشتریان لذت میبرند.
ارزیابی و کمال در جز سوم که اغلب به عنوان فرهنگ سازمان از آن یاد میشود ،دشوارترین کار
است .میتوان فرهنگ را به صورت ارزشها ،باورها و گرایشهای مشترک ،فراگرفتهشده و تلویحی
تعریف کرد که ادراکات و رفتارهای گروه را شکل داده و بر آن تاثیر میگذارد .فرهنگ را محیط
هیجانی جمعی سازمان ببینید.
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متاسفانه بسیاری از رهبران به اشتباه فرهنگ را نامرتبط با پوشیده در نقاب راز میبینند و فکر
میکنند اثرگذاری بر آن فراتر از توانایی آنهاست و وابسته به نوسانهای روحیه نوجوانان و
جوانان است .آنها به صورت نادرست نتیجه میگیرند خدای کسبوکار ،فرهنگهای عالی را
بدون تبعیض به چند سازمان انتخابی بخشیده است ،همانطور که به افراد کمی هوش باال،
مهارتهای سخنوری عمومی عالی و سایر ویژگیهای مطلوب را بخشیده است.
اما صبر کنید! حاال میدانیم افراد میتوانند با توجه متمرکز ،زمان و (در برخی موارد) پول کم،
تاثیر مثبتی بر بسیاری از صفات شخصی بگذارند که نسلهای قبل آنها را ذاتی میدانستند.
همین مسئله برای فرهنگ سازمان نیز صادق است .باید اقرار کرد تعریف و تاثیرگذاری بر
ویژگی های گروه بسیار دشوارتر است چرا که پیچیدگی با وجود هر فردی که اضافه میشود،
افزایش مییابد.
ارزیابی و اثرگذاری مثبت بر فرهنگ سازمان ،مسئولیت منحصربهفرد رهبری است.
این کار با جمعآوری مشاهدات کامالً صادقانه از مجموعه افرادی که سازمان شما را از
چشماندازهای متفاوت میبینند (کارمندان ،مشتریان و فروشندگان) آغاز میشود تا هنجارهای
جاری آن را شناسایی کنید .ما واقعاً چطور رفتار میکنیم؟ اقدامات ما چه چیزی درباره آنچه
واقعاً برای ما اهمیت دارد را آشکار می کند (بدون توجه به این که در واقعیت چه چیزی روی
دیوارها نصب میشود)؟
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وقتی فرهنگ واقعی جاری درک شود ،مجموعهای از نقاط قدرت و ضعف ایجاد میشود .شکاف
بین واقعیت جاری و هدف آینده با اولویتدهی نواقص بالقوه مهلک به عنوان اهداف اولیه ،تعریف
میشود.
بار دیگر ،کار حذف ضعفهای فرهنگی به عهده رهبری است که از راس آغاز میشود .تغییر
موفقیتآمیز ماندگار ،بیشتر به این بستگی دارد که رهبران چطور رفتار میکنند ،بدون توجه به
آنچه ما میگوییم یا مینویسیم .به بیان خالصه ،الزم است رهبران همیشه مدل رفتارهایی باشد
که در فرهنگ جدید برای کارمندان مطلوب تلقی میشود.
فرض کنید سازمانی تعیین میکند اعضایش اطالعات ارزشمندی جمعآوری کنند تا نفوذ آنها و
امنیت شغلی افزایش یابد .رهبری میتواند اقدامات ویژه آنها را به صورت زیر تعریف کند:


با بهاشتراکگذاری اطالعات کسبوکار مناسب در هر سهماه طی سخنرانیهای کارمندی
که صورت تیم رهبری ارائه میشود ،شفافیت را افزایش دهید.



وقتی ترفیع یا ارزشیابی ساالنه انجام میدهید ،ارزشیابی کارمندان برای کار تیمی را
آغاز کنید.



از استخدام «رنجرهای تنها» بدون توجه به تجربه کاری و مهارتهای آنها ،اجتناب
کنید.



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



برنامه مربیگری رسمی اجرا کنید.



تضمین کنید مدیران به صورت مشهود همراه هم روی پروژهها کار میکنند.
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وقتی این رفتارهای رهبری را شناسایی می کند ،اغلب بهتر است برحسب این فکر کنید که باید
اقدام به انجام چه کاری کنیم؟ کدام کار را متوقف کنیم؟ کدام کار را بیشتر انجام دهیم؟ کدام
یک را کمتر انجام دهیم؟
اصالح فرهنگ سازمان مطمئناً فرایند آهسته و ماللآوری است .تغییر مثبت تنها پس از ماهها
تالش متمرکز روی خواهد داد .اگرچه مطمئن باشید که تغییر واقعی امکانپذیر است و ارزش
صرف زمان را دارد .برخالف دو جز اول که در با ال فهرست شده است ،فرهنگ ممتاز ،یک مزیت
رقابتی تقریباً نامرئی است.
چالشهای کاربرد


از مشتریان ،فروشندهها و کارمندان قابل اعتماد که سازمان شما را به خوبی میشناسند
بخواهید هنجارهای جاری آن را شناسایی کنند .ما واقعاً چطور رفتار میکنیم؟ اقدامات
ما چه چیزی را درباره آنچه واقعاً به آن اهمیت میدهیم ،آشکار میکند؟



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.



هدایت تغییر نوشته جان پی .کوتر 67را بخوانید؛ شاهکاری منطقی و به صورت تعجبآور
ساده درباره موضوعی پیچیده است.

John P. Kotter 67
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هفته  -6مازلو و انگیزه
تحقیق روانشناسی در اوایل قرن بیستم بر انحرافهای افراطی متمرکز بود تا دلیل (دالیل) آن
شرایط را شناسایی کند .این امر با ظهور آبراهام مازلو تغییر کرد که در عوض تصمیم گرفت بر
افراد خارجی موفق مثل آلبرت انیشتن و النور روزولت 61تمرکز کند تا تعیین کند چه چیزی
آنها را متمایز میکرد .یافتهها در مقاله  8329وی با عنوان «نظریه انگیزه انسانی» ،حاوی رازهای
ارزشمندی برای هرکسی است که میخواهد دیگران را مدیریت کند.
مازلو آنچه سلسلهمراتب نیازها می خواند را تعریف کرد که اغلب به صورت تصویری و مشابه یک
هرم توصیف میشود (تصویر  .)6.8پایه هرم شامل نیازهای بنیادی فیزیولوژیکی مثل غذا ،آب،
لباس ،پناهگاه و بقیه موارد است.
سطح باالتر بعدی ،ایمنی و امنیت است .این موارد شامل شروطی مثل امنیت فیزیکی و عاطفی،
اشتغال پایدار و امنیت مالی است.
سطح سوم نیازها عشق و تعلق است .مثالهای آن شامل پذیرش ،بخشی از خانواده بودن و کار
تیمی است.
سطح چهارم مازلو ،نیازهای مرتبط با عزت نفس ما را شناسایی کرد .شامل حس پیشرفت ،تایید،
احترام و اعتمادبهنفس است.

Eleanor Roosevelt 61
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در نهایت ،خودشکوفایی 63در راس هرم مازلوست .شامل تحقق حس سطح باالیی از هدف و
توانایی استفاده خالق از مهارتها و استعدادهای منحصربهفرد شخص برای تبدیل دنیا به جایی
اندکی بهتر است.

تصویر  :8.6سلسلهمراتب نیازهای مازلو

خب همه اینها چه ارتباطی با مدیریت افراد دارد؟ اول از همه ،باید نیازهای فیزیکی و امنیتی
کارمندان برآورده شود .این موارد شامل:


باید پرداختیهای کارمندان امکان برآوردهسازی نیازهای ابتدایی آنها را فراهم کرده،
آیندهای امن برای آنها فراهم کند و عادالنه باشد.



محیط کار فیزیکی باید ایمن و راحت باشد.

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

هر کارمند سطوح قابل قبول حداقل خود را برای این عوامل دارد .عدم برآوردهسازی آن
استانداردهای حداقل منجر به انگیزهزدایی میشود .براساس تحقیق گالوپ 81 ،90درصد کارمندان
آمریکای شمالی ( 62درصد در سطح جهان) قصد خروج از کار دارند...آنها از کار خود بیزارند.
جالب است که تحقیق فردریک هرزبرگ 98نتیجه گرفت فرد نمیتواند کارمندان را از طریق دو
سطح پایینی به صورت اثربخش انگیزهدهی کند .تنها میتوانیم با برآورده نکردن نیازهای حداقلی،
انگیزهزدایی کنیم .فراتر رفتن از آن نیازها به معنای تقویت انگیزه نیست.
برای مثال ،افرادی را در نظر بگیرید که انفجار نفت در داکوتای شمالی را دنبال میکنند .شرایط
خطرناک در آبوهوای بد را اغلب بدون خانوادههای خود ،تحمل میکنند .حقالزحمه خوبی به
آنها داده میشود اما واقعاً از این کار انگیزه میگیرند؟ شاید رشوه دادن توصیف بهتری باشد.
بسیاری از افراد برنامه دارند برای مدتی این شرایط را تحمل کنند ،پول خوبی جمع کنند و در
پی فرصتهای دیگری بروند که نیازهای سطح باالتر آنها در هرم مازلو را برآورده کند.
انگیزه واقعی با ایجاد محیطی حاصل می شود که نیازهای سطح باالی تعلق ،عزت نفس و
خودشکوفایی مرتباً کسب شوند .مثالها شامل:


محیط تیمی وجود دارد که کار در آن به صورت عادالنه بهاشتراک گذاشته میشود و
کارگران یکدیگر را به عنوان افراد مستقل تحسین می کنند.

Gallup 90
Frederick Herzberg 98
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برای تصمیمگیری درست به کارمندان اعتماد میشود ،کار آنها به رسمیت شناخته
شده و هرگز نادیده گرفته نمیشود.



کار معنادار و چالش برانگیز است و اغلب نیازمند این است که کارمندان مهارتهای
جدید را یاد بگیرند.

دوباره ،به عنوان یک مثال در نظر بگیرید که برخی از فعالترین کارمندان روی این سیاره به
استخدام شرکتهای غیرانتفاعی درمیآیند .پرداختی آنها کم اما کافی و عادالنه است .آنچه
آنها را متفاوت میکند این است که با تیمی احاطه شدهاند که مثل خودِ آنها ،متعهد به هدف
است.
افرادی که بیطرف در بین کارمندان بیانگیزه و باانگیزه قرار میگیرند .نیازهای فیزیولوژیکی و
امنیتی آن ها برآورده شده اما نیازهای اجتماعی ،عزت نفس و خودشکوفایی آنها برآوردهنشده
باقی مانده است .برای آنها این شرایط صرفا «یک شغل» است .آنچه الزم است تا در لیست
پرداخت حقوق بمانند را انجام میدهند و نه چیزی بیشتر از آن .اگرچه ممکن است به صورت
فعال در جستجوی فرصتهای استخدامی دیگر نباشند ،تمایل دارند مشاور کاریابی زنگ میزند،
به حرفهایش گوش دهند .تحقیق گالوپ نشان میدهد  02درصد کارمندان آمریکای شمالی
( 29درصد در سراسر دنیا) در این گروه قرار میگیرند.
این اطالعات بسیار تاثیرگذار است! کارمندان باانگیزه و فعال ،بیشتر از کارمندان غیرفعال پیشرفت
میکنند .آنها چندین مایل راه می روند تا مشتریان را خوشحال نگه دارند ،مشکالت را پیش از
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تبدیل به بحران شناسایی میکنند و به اندازه کافی دقت میکنند تا بهبود حاصل شود .بهتر از
همه ،کارمندان باانگیزه معموالً حتی عالقهای ندارند به فرصتهای خارجی گوش دهند.
دو ردیف پایینی هرم مازلو معموال با مدیریت متوسط و سرمایه کافی برای حقالزحمه ،فضای کار
فیزیکی و منابع ایمن ،حاصل میشود .سه ردیف باال را نمیتوان خریداری کرد .آنها نیازمند این
هستند که رهبران آنچه واقعاً مردم را تحریک میکند ،درک کرده و تمایل داشته باشند شخصاً
در ایجاد چنین محیطی سرمایهگذاری کنند .به یاد داشته باشید سه ردیف باالیی آن چیزی
هستند که انگیزه و فعالیت را تقویت می کند .شاید به همین دلیل است که تحقیق گالوپ نشان
میدهد کمتر از یک نفر از هر سه کارمند آمریکای شمالی ( 89درصد در جهان) واقعاً فعالیت و
مشغولیت کاری دارند.
چالشهای کاربرد


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
بیشتر جلو بروید ،به آنها توجه کنید.



هدفی در جهت یک فعالیت اجتماعی در هر ماه برای تیم خود تعیین کنید .شاید نیاز
باشد با یکدیگر ناهار بخورد و درباره کار صحبت نکنید ،اطراف ساختمان پیادهروی کنید
یا پروژه خدماتی را آغاز کنید .هر ماه عضو متفاوتی از تیم را به چالش بکشید تا فعالیت
آن ماه را سازماندهی کند.
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هر هفته ،هدفی برای به رسمیت شناختن و تصدیق عضوی از تیم تعیین کنید .در
تحسین خود زمانمند ،ویژه و (مهمتر از همه) حقیقی باشید.

هفته  -7کارمندانی که اهمیت نمیدهند
من در طول چهارهفته در اواخر سال  ،6003بحثهایی با چهار رهبر متفاوت تجاری داشتم که
هر یک نیاز میزانسازی توجه به مشتری کارمندان خود را حس میکرد .روی گزارش اولیه تفکر
زیادی نکردم اما وقتی پیام یکسانی را شنیدم که چندین بار در یک فاصله کوتاه تکرار شد،
گوشهایم تیز شد و سعی کردم به عمق مسئله بروم.
این رهبران حس میکردند سازمانهای آنها از نظر سرویسدهی به مشتریان متوسط ،یا شاید
حتی خوب ،بود .آنچه آنها را تحلیل میبرد این بود که متوجه شدند عالی نبودند .شاید وقتی
کسب وکار در حال شکوفایی بود ،این شکاف عملکرد خیلی مشهود نبود اما افزایش رقابت در
طول دوره رکود طوالنی ،این ضعف را آشکار کرد.
به عالوه ،آنه ا تایید کردند هرچه بیشتر بگذرد ،رقابت شدیدتر خواهد شد .حاال که از محدوده
آرامش خود خارج شدهاند و دوباره درباره به ایفای نقش فکر میکنند ،حس میکنند به این زمینه
نیاز راهبردی دارند.
ارائه خدمات شخصیشده سنگ بنای هر رابطه کاری موفق است .روشن است که محصول یا
خدمات تهیه شده باید کیفیت باال با قیمت خوب داشته باشند وگرنه مشتری به جای دیگری روی
خواهد آورد .اما آنچه مشتریان راضی را به مشتریان وفادار تبدیل میکند این است که چطور به
آنها سرویسدهی میشود و آن خدمات باعث میشود چه حسی داشته باشد.
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چهار تاکتیک که حین ارائه خدمات شخصیشده بسیار اثربخش هستند از این قرارند:
 .8از اسامی ،هم اسم خودتان و هم آنها ،استفاده کنید :هیچکس نمیخواهد با او مثل
یک عدد برخورد شود (مگر این که عدد یک باشد) .حتی اگر مشتری داوطلبانه اسمش
را نگوید ،معموالً میتوانیم آن را حین تعامل یاد بگیریم و باید از آن استفاده کنیم.
 .6همدلی نشان دهید :همه مثل ما فکر و رفتار نمیکنند .کارمندان باید آموزش ببینند
امیال بالقوه مشتریان ،ترسها و نگرانیهای آنها را بشناسند و بدانند چطور به آنها
پاسخ دهند .یادگیری اثربخش برای انجام این کار ،بازار ما را به اکثر بخشهای جهان
که همسو با پسزمینه یا دیدگاه ما نیست ،گسترش میدهد.
 .9از فضا استفاده اثربخش کنید :موانع واقعی و مجازی که ما را از مشتریان جدا میکند،
در هم بشکنید .مثل همدلی ،تمایز آنچه باری هر مشتری الزم است ،مهارت الزم دارد
چرا که هر یک از آنها متفاوت هستند .احوالپرسی با مشتری در فضای مربوط به آنها
در شرکت و دست دادن دوستانه معموالً شروع خوبی است.
 .2تجربه را خاص کنید :اجازه دهید مشتری بداند خدمترسانی به وی مایه خرسندی شما
و نه صرفاً یک وظیفه ،است .اخیراً تحویلداری را در بانکم دیدم که به مشتری کمک
میکرد مشکلش با تلفنش را حل کند .او لبخند میزد و حتی وقتی روی مشکل کار
میکرد هم لبخند دوستانهای بر لب داشت .نمیدانم مشکل اصلی از طرف بانک بود یا
مشتری ،اما بدون توجه به آن ،مطمئنم آن مشتری بخاطر خدماتی که دریافت کرده،
در آن بانک باقی خواهد ماند.
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چطور به بهترین شکل ممکن مطمئن شویم کارمندان این مهارتها را یاد گرفته و تمرین
میکنند؟ آموزش مطمئناً کمک میکند (و میتوانید مطمئن باشید پس از شنیدن یک نیاز چهار
بار در ماه ،اطالعاتم را مطابقسازی کردم) .اما به یاد داشته باشید -آموزش به بهترین شکل برای
توجه به کمبودهای مهارتها به جای کاستیهای انگیزه به کار میرود.
برای این که انگیزه الزم را مهیا کرده و درسهای کالس درس را تقویت کنید ،کارمندان باید
شاهد باشند که مدیران آن ها مدلی از رفتارهای مطلوب هستند که خدمات شخصی را نه تنها
برای مشتریان ،بلکه برای کارمندان نیز مهیا میکنند .این درست است؛ نمیتوانیم از کارمندان
انتظار داشته باشیم بهتر از چیزی که با آنها رفتار میشود ،با مشتریان رفتار کنند.
 .8آیا کارمندان خود را با نامی که دوست دارند صدا میزنید؟
 .6رویاهای آنها را درک میکنید؟ ترسهای آنها؟ خرسندی و فشارهای آنها خارج از
کار را چطور؟
 .9جایی که کار میکنند با آنها مالقات میکنید یا همیشه باید به دفتر شما بیایند تا
صحبت کنند؟
 .2در نهایت ،میدانند که شما آنها را تحسین میکنید؟
اگر پاسخ به هر یک از سواالت باال یک «بله» بیقیدوشرط است ،جایی برای بهبود دارید .با توجه
موفقیتآمیز به آن ،باید شاهد توجه بیشتر کارمندان به همکاران و مشتریان باشید.
چالشهای کاربرد
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« پایگاه داده» اطالعاتی درباره کارمندان خود تهیه کنید .اسامی سایر افراد مهم و
کودکان آنها چیست؟ سرگرمیهای آنها چیست؟ افراد آزاردهنده زندگی آنها؟
الگوهای آنها؟ (این اطالعات وقتی شروع به گشتزنی میکنید بسیار مفید واقع
میشوند).


حداقل یک یا دو مهارت یا صفت منحصربهفردی که در هر کارمند تحسین میکنید را
شناسایی کنید؛ چیزی که بتوانید به صورت حقیقی به آنها نسبت دهید.

هفته  -1معنابخشی به کار
وقتی گیربکسها را برای تجهیزات ساخت جاده مهندسی میکردم ،دوست داشتم محصوالت

مشتریان را در حال کار روی زمین ببینم .خانوادهام مرا متهم میکردند که تعطیالت را برای
ساخت جاده برنامهریزی میکردم .وقتی رانندههای دیگر جایگاه دستهای خود را حین صف
بستن پشت پرچمدار باال میبردند ،من به اندازه کودکی که به شهربازی میرود ،هیجانزده بودم.
بنابراین وقتی تاسیساتی در ایلینویز 96که اجزای همین گیربکسها را تولید میکرد به من محول
شد ،خیلی شگفت زده شدم .کارمندان آنجا تقریباً  900مایل از مشتریان خط مونتاژ گیربکسهای
خود فاصله داشتند .مهمتر از آن ،آنها یک اتصال با مشتری نهایی در زنجیره تامین فاصله
داشتند .اکثر آنها نمیدانستند کار هنری آنها در نهایت از کجا سردرمیآورد.

Illinois 96
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این موقعیت طی تور معرفی برای من بهینه شد که در آنجا یکی از ماشینکارانمان را مشاهده
کردم که به قالبگیری ماشینکاری اشاره میکرد و برای خانوادهاش توضیح میداد« ،این سوراخ
کار من است ».از آنجا بود که افزایش معنای کار کارمندان به ماموریت شخصی من تبدیل شد.
با بردن گروهی از سرپرستان و کارمندان به تور تاسیسات مونتاژ در هر ماه کار خود را آغاز
کردیم .در آنجا شاهد مونتاژ اجزا بودند ،با مشتریان خود مالقات میکردند و مسائل را رودررو
مورد بحث قرار میدادند .ناگهان« ،آن احمقها در آیووا» ،به مردمی معقول تبدیل شدند.
نکته برجسته روز این بود که صندلی لودر کوچک یا بولدوزر به آنها داده میشود و شاهد بودیم
وقتی در کنترل وسیله نقلیه مهارت کسب میکردند ،وحشت به هیجان تبدیل میشد .پس از
آن ،ماهها درباره این سفرها و تورها صحبت میکردند.
گروههای فروشمان را تشویق کردم به بهبود هر بروشوری که در قفسه نوشتههای مشتریان ما
برای وسیله نقلیهای بود که از محصوالت ما استفاده میکرد ،کمک کنند و آنها را به تاسیسات
ما ارسال کنند .محصول مورد استفاده را به اجزایی که کارمندان ما تولید میکردند تبدیل میکردم
و برگههایی در ستون مناسب بورد همگانی نصب میکردم.
تیم خدمات میدانی ما از کارخانه دیدن کرد تا درسهایی درباره چگونگی کار محصول ارائه کند
و بگوید کدام یک از مشخصههای متعدد ماشینکاری ما بیشترین اهمیت را برای عملکرد و عمر
وسیله نقلیهای داشت که در نهایت در جادهها حرکت میکرد.
به بیان کوتاه ،کارمندان ما دیگر فقط روی تکههایی از چدن سوراخ ایجاد نمیکردند .آنها مسئول
کل اجزا بودند ،اسامی افراد آیووا که آنها را مونتاژ میکردند ،میدانستند ،از مشخصههایی که
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بیشترین اهمیت را داشتند و از دلیل آن آگاه بودند و میدانستند آن قطعات در نهایت وارد
جادهصافکن کترپیالر ،99لودر کوچک بابکت 92یا قطعه خاص دیگر تجهیزات میشدند( .شاید
حتی تعطیالت خود را برای ساخت جاده برنامهریزی میکردند).
کتاب پاتریک لنسیونی 90با عنوان حقیقت درباره تعهد و مشغولیت کارمند (مطالعه آن برای هر
کسی که سرپرستی افراد را به عهده دارد ،توصیه میشود) ،سه جز کار ناکام را بیان میکند:
 .8گمنامی (یعنی «من اهمیتی ندارم)».
 .6عدم ارتباط (یعنی «کار من اهمیت ندارد)».
 .9عدم اندازهگیری (یعنی «عملکرد من اهمیتی ندارد)».
هر یک از سه نشانه لنسیون منجر به نقض جدی ضریب معنا 92یا " "MQکار میشود؛ عبارتی
که در مقاله فصلنامه مکنزی 97ژانویه  6089ابداع شد.
برنامه کلید طالیی جان

دیر91

از میانه دهه  ،8330به مشتریان امکان میدهد توری به

کارخانههای مونتاژ نهایی داشته باشند تا وسایل نقلیه ساختهشده را مشاهده کنند و حتی وسیله
نقلیه را در پایان تور با کلید طالیی نشاندار ،روشن کنند .فقط کارخانه واترلوی دیر ساالنه میزبان
 9000تور اینچنینی است .این یعنی میانگین  86تور در هر روز کاری!

Caterpillar 99
Bobcat 92
Patrick Lencioni 90
Meaning quotient 92
McKinsey Quaterly 97
John Deer 91
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در حالی که دیر بدون شک از طریق برنامه کلید طالیی وفاداری مشتری را به دست میآورد،
بزرگ ترین منفعت ،اهمیت شخصی و حس پیشرفتی است که هر یک از کارگران مونتاژ حین
تکمیل سهم خود در کار و تحت کنترل چشمهای ناظر مشتریان درانتظار حس میکنند؛
مشتریانی که بسیاری از آنها چندین ساعت سفر کردهاند تا شاهد این فرایند باشند.
دفعه دیگری که تاسف خوردید «هیچکس توجه نمیکند» ،خوب به آینه نگاه کنید .و فعالیت
کنید تا مطمئن شوید آنها اهمیت میدهند.
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چالشهای کاربرد
 اگر کارمندان.اتصاالت زنجیره تامین بین کارمندان و کاربر نهایی را شناسایی کنید



: عالی است! وگرنه،شما واقعاً با مشتری برخورد داشته باشند
درباره روشهایی که کارمندان میتوانند چیزهای بیشتری درباره

-

خدماتی که حمایت میکنند یاد بگیرند و بهترین ایدههای شما را/محصوالت
. ذهنکاوی کنید،اجرا کنند
درباره روشهای پر کردن شکاف بنی کارمندان و مشتریان و اجرای بهترین

-

. ذهنکاوی کنید،ایدههای خود
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فصل 3
مارس -راهیابی در برهوت :رفتارهای رهبری برای ساخت فرهنگ
با درک این که فرهنگ مناسب همان پیشنیاز -و نتیجه -سفر ناب موفق است ،سوال منطقی
بعدی بدین صورت خواهد بود که« ،چطور اینطور مکانی را خلق کنم؟»
خبر خوب این است که خدایان کار ،به صورت تصادفی با فرهنگهای سازمانی سروکار ندارد که
به برخی سازمان ها ذاتاً اعطا شود و برخی دیگر محکوم به فنا باشند .حتی بهتر از آن ،اگر آنها
انتخاب کنند ،رهبران دست بازتری در فرهنگ زمینههایی دارند که مسئولش هستند.
پروفسور ادگار شین ،93استاد اسبق دانشکده مدیریت اسلوآن  ،MIT20بیشتر زندگی حرفهای خود
را صرف مطالعه اختالفهای جزئی فرهنگ سازمانی کرد .یکی از مولفههای مفیدتر کار او،
شناسایی مکانیسمهای متنوعی است که رهبر -عامدانه یا غیرعامدانه -برای اثرگذاری بر فرهنگ
به کار میبرد.
شین ،شش رویداد رهبری با عنوان «مکانیسمهای نهفته اصلی» را شناسایی کرد که:
 .8رهبران به صورت منظم به چه چیزی توجه میکنند ،آن را سنجش کرده و کنترل
میکنند
 .6معیارهایی که رهبران با آن منابع کمیاب را تخصیص میدهند

Edgar Schein 93
MIT Sloan School of Management 20
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 .9رهبران چطور به رویدادهای اساسی و بحرانهای سازمانی واکنش میدهند
 .2مدلسازی ،آموزش و مربیگری عامدانه
 .0معیارهایی که رهبران با آن پاداش و جایگاه تخصیص میدهند
 .2معیارهایی که رهبران با آن نیرو به کار میگیرند ،ترفیع مقام داده و نظم را برقرار
میکنند.
این معیارها براساس نظر شین همیشه پیامهای قوی و روشنی میفرستند .وقتی همیشه در نظر
باشد ،فرهنگ سازمان منعکسکننده پیامهای دریافتی خواهد بود.
برای مثال ،فرض کنید رهبر ما همیشه سواالتی در زمینه امنیت (آنچه سنجش شده و به آن
توجه میشود) میپرسد .روز خود را با کوشش همراه تیم آغاز میکند (مدلسازی) .وقتی شرایط
غیرایمن آشکار شود ،سرمایه دردسترس است (منابع کمیاب) .سمبلکاری حتی در شلوغترین
روزها هم پذیرفته نمیشود (واکنش به بحران) .نتیجهای جز این نخواهیم گرفت که امنیت
شخصی ما در اینجا واقعاً اهمیت دارد.
حاال سناریوی کامالً متفاوتی را فرض کنید که در آن اغلب رهبر خود را بدون ویژگی ایمنی
شخصی مناسب میبینیم .از گاردهای مفقود ماشینها به راحتی میگذرد چرا که تولید را آهسته
میکنند و اولین سوال وی در پایان هر روز این است «هر واحد امروز چه مقدار تولید داشته
است؟» همکار با تولید باال که بخاطر میانبرهای ایمنی خود شناخته میشود ،به سرپرست ارتقا
مییابد .در حالی که هیچیک از این پیامها عمدی نیست ،علیرغم این بدون تردید اعالم میکنند
ایمنی اهمیت زیادی ندارد.
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شین شش مکانیسم نهفته ثانوی را نیز شناسایی کرد:
 .8طراحی و ساختار سازمانی
 .6سیستمها و روندهای سازمانی
 .9بیانات رسمی فلسفه و ارزشهای سازمانی
 .2طراحی فضای فیزیکی ،نماها و ساختمانها
 .0تشریفات و مراسم سازمانی
 .2داستانهایی درباره افراد و رویدادهای مهم
مسئلهای که مکانیسمهای نهفته ثانوی دارند این است که تنها وقتی به استقرار فرهنگ مطلوب
کمک میکنند که با مکانیسمهای نهفته اصلی همراستای خود ،حمایت شوند .اگر با مکانیسمهای
نهفته اصلی همراستا نباشند ،تنها باعث آشفتگی و بدبینی میشوند.
به دو مثال باال برمیگردیم .در مورد اول ،نصب پوستری که ایمنی را به عنوان یکی از ارزشهای
بنیادی ما فهرست کند ،این باور را تقویت میکند که ایمنی واقعاً اهمیت دارد .فرایند جدیدی
که برای گزارش و توجه به خطاهای محتمل معرفی شده ،به خوبی مورد استفاده قرار خواهد
گرفت چرا که مردم میدانند مسائل گزارششده به صورت جدی پیگیری خواهد شد .جشن سه
سال بدون تصادف اتالفکننده وقت حاضرین زیادی خواهد داشت و معنادار خواهد بود.
همین سه اتفاق در سناریوی دوم ،کمکی به استقرار فرهنگ ایمنی نخواهد کرد .در عوض ،از
آنجایی که مردم مشاهده میکنند رفتارهای رهبر مخالف ارزشهای بنیادی بیانشده است ،تنها
نگاهی سطحی به پوستر میکنند و ارزشهای فهرستشده را باور ندارند .برنامه گزارشدهی

 26

درسهای رهبری ناب برای هدایت سازمان شما به سوی برتری

خطای محتمل با شکست مواجه خواهد شد .جشن سه ماه بدون تصادف اتالفکننده وقت (اصالً
ممکن است به سه سال برسند) ،تنها فرصتی برای خوردن یک تکه کیک رایگان است.
مطالعه فهرست مکانیسمهای نهفته اولیه نشان میدهد آنها با رفتارهای رهبری مرتبط
هستند...بیشتر «عملی» هستند تا این که در حد «حرف» باشند .در واقع آنها باید رفتارهای
مشاهدهشده رهبری باشند .بررسی دقیق برگه سابقه تصادف در حریم خصوصی دفتر کار فرد به
عنوان نهفتهساز اصلی دیده نمیشود مگر این که گروه با چشمان خود ،رهبرشان را در حال انجام
کاری با استفاده از آن دادهها ببینند.
آنچه طعنهآمیز است این است که بسیاری از افراد ،فهرست مکانیسمهای نهفته ثانوی را «کار
مدیریت» میبینند .آنها ساختارهای سازمانی خلق میکنند ،سیستمها را گسترش داده و
ارزشهای بنیادی را می نویسند .اما کار واقعی مدیریت این است که فرهنگ مطلوب را به صورت
پیوسته در هر تعامل با کارمندان به تصویر بکشد .این کار دشوار است!
مکانیسمهای نهفته ثانونی بد نیستند .وقتی با رفتارهای مشاهدهشده رهبر همراستا باشند،
سازمان را قادر میسازند به شیوه کارآمدتر فرهنگ مطلوب را جاری سازد .وقتی گفتگو
(مکانیسمهای نهفته ثانوی) با عمل (مکانیسمهای نهفته اصلی) حمایت نشود ،بدبینی حاکم
میشود .کارمندان رفتارهای مشاهدهشده رهبر را بلند و واضح میشنوند.
این ماه به بررسی چهار رفتار رهبری که با خلق فرهنگی برای موفقیت ناب همراستا هستند،
میپردازیم:
 .8گوش دادن
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 .6خدمترسانی
 .9پذیرای بازخورد بودن
 .2همکاری و محول کردن تصمیمگیری مناسب
شین به ما اطمینان میدهد اگر این رفتارها به صورت پیوسته مشاهده شوند ،طنین قویتری از
هر یادآور یا ایجاد بخش تقویت ناب جدید برای کارمندان خواهند داشت.
روشن است که اگر مدیران یا سرپرستها توانایی یا تمایل تمرین پیوسته این رفتارها را نداشته
باشند ،تهدید جدی برای موفقیت این سفر هستند .در حالی که همه استحقاق آمادهسازی موثر
و زمان تغییر را دارند ،باید فوراً با افرادی که در نقشهای سرپرستی هستند برخورد کرد چرا که
تاثیر قوی روی گزارشهای مستقیم دارند.
در حالی که بدون شک چیزهایی را طی سفر یاد میگیرید ،هدایت سفر ناب موفق ماللآور است
(و ثمربخش) .نیازمند زمانی برای تفکر است تا پیشرفت شناسایی شود ،اشتباهات مشخص شوند
(و چیزهایی از آنها یاد گرفته شود) ،موقعیت فعلی دوباره ارزیابی شده و گامهای بعدی
برنامهریزی شوند .همچنین صرف زمان استراحت برای تجدید نیروی و تعهد دوباره به طی مسیر،
ضروری است .این ماه یکی از هفتههای خود را صرفاً به این هدف اختصاص میدهیم ،تمرینی که
در هر یک از سهماهههای زیر آن را ادامه خواهیم داد.
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هفته  -3هدایت و گوش دادن
همه ما موافقیم که گوش دادن مهارت مهم رهبری است .رهبری در مرکز خود رابطه بین افراد
است .گوش دادن روش تغذیه رابطه است چرا که چندین پیام روشن میفرستد:
« شما ارزش زمان من را دارید».
« ایدههای شما ارزشمند و قابل تحسین است».
« به آنچه در زندگی شما خارج از کار روی میدهد ،اهمیت میدهم».
اما ممکن است رهبر بیش از حد گوش دهد؟ چه زمانی باید گوش دادن را متوقف کرده و هدایت
را آغاز کرد؟ این مسئله برای رهبر ،به ویژه رهبران جدید ،تعادل چالشبرانگیزی است.
رهبری را به صورت توانایی بکارگیری و متعهدسازی دیگران تعریف میکنم تا وضعیت جاری
معلوم خود را رها کرده و به سوی وضعیت آینده احتماالً بهتر (اما نامعلوم) حرکت کنند .این
وضعیت شامل هر چیزی از تغییرات مالیم تا دگرگونیهای بسیار هیجانی مثل چگونگی
ساختاردهی سازمان ،محصوالت یا خدمات یا حتی فرهنگ آن است.
هدایت تغییر در سازمان کاری بسیار دشوار ،مثل غلتاندن یک سنگ تا باالی تپه ،یا تغییر مسیر
چرخش هرزگرد بزرگ است .در ابتدا ،باید بر سکون غلبه کرد.
سکون در هر سازمانی ،فرمی از خودخشنودی را به خود میگیرد .اعضا از وضعیت جاری راضی
هستند و حس راحتی دارند .در حالی که ممکن است موافق باشند شرایط جاری با شرایط کامل
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و خوب فاصله زیادی دارد ،میدانند که قابل پیشبینی و نسبتاً ایمن است .آنها احتماالً وضعیت
جاری را در آینده برونیابی میکند و ایمنی ،شاید حتی موفقیت خود و همکارانشان ،را میبینند.
بنابراین گفتگوی مفید (که همیشه شامل گوش دادن است) نقش اساسی پیش از تصمیمگیری
ایفا میکند .رهبر می تواند از طریق گوش دادن ماهرانه ،متوجه شود کارمندان چه چیزی را
تهدیدکننده میدانند و دلیلش چیست .ممکن است برخی نگرانیهایی که قبالً مورد توجه نبودند
و یک سری از نگرانیهای صحیح ،آشکار شوند.
این کار همچنین فرصت عالی برای رهبر است تا نگرانیهای آنها از وضعیت جاری را آشکار
کرده و تهدیدهای مرتبط با ادامه کسبوکار به همین صورت در آینده را شناسایی کند .میتوان
ترسهای کارمندان در زمینه مسائل نامعلوم آینده را با بهاشتراکگذاری نگرش آنچه معتقد
هستند امکان پذیر است ،حداقل کرد .در اصل هدف این است که سطح ناراحتی مرتبط با آینده
کاهش یابد و سطح ناراحتی از وضعیت کنونی زیاد شود.
باید همه ورودیهای جمعآوریشده از گفتگوها در طول فرایند تصمیمگیری واقعی در نظر گرفته
شوند .چه چیزهایی نگرانیهای معتبر بود و چطور به آنها توجه کنیم؟ ترسهای مشترک چه
بود و چطور آنها را حداقل کنیم؟
گفتگو پس از تصمیم گیری نیز نقش کلیدی در توضیح منطق پشت آن ایفا میکند .توجه فعال
به نگرانیهایی که قبالً شناسایی شد ،نشان میدهد آنها را شنیدهاید و مورد توجه قرار دادهاید.
گوش دادن هنوز هم در اینجا اهمیت دارد .هر کسی تغییر را به شیوه متفاوت میبیند .برخی نیاز
دارند پذیرش خود را شفاهی کنند ،سایرین ترسهای ماندگار را تکرار میکنند و بقیه فقط نیاز
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دارند تخلیه روحی شوند تا گذشته را رها کنند .با فرض این که پیش از تصمیمگیری به خوبی
گوش دادهاید ،نباید هیچ اتفاق غیرمترقبه بزرگی روی دهد.
ممکن است گوش دادن افراطی شود؟ از لحاظ فنی خبر .اما اگر رهبر اجازه دهد ترس شفاهی
طبیعی از تغییر ،او را از بردن سازمان به جایی که میداند باید برود ،بازدارد ،به همه ضرر میرساند.
در یک سوی طیف گوش دادن و رهبری ،رئیسهای یکجانبه «من را با حقایق آزار نده» ،قرار
دارند .در سوی دیگر ،افراد سادهلوح «نمیخواهم رهبر باشم...فقط میخواهم همه را شاد کنم»
قرار دارند.
هر دو به یک اندازه خطرناک هستند.
چالشهای کاربرد


سخنرانی  TEDجولین ترژر 28درباره گوش دادن را تماشا کنید .تکنیکهای بحثشده
را مورد استفاده قرار دهید.

هفته  -81رهبری خدمتگزار (ضدونقیض نیست)
چیزهای زیادی درباره فرهنگ منحصربهفرد تویوتا نوشته شده که نقطه مرکزی موفقیت شرکت
است .و من چیزهای زیادی دربارهاش خواندهام .اما هر چیزی که خواندهام ،اثر گوش دادن به
تریسی ریچاردسون 26در سمیناری با حمایت مالی کنسرسیوم روش ناب آیووا را نداشت.

Julian Treasure 28
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وقتی تویوتا در سال  ،8311تولید خود را در اولین کارخانه آمریکایی خود در جورج

تاون29

کنتاکی راه اندازی کرد ،ریچادرسون در دروه نوجوانی خود به عنوان کارگر خط تولید استخدام
شد .او تصمیم گرفت کالج را ترک کند و دیدگاهش این بود که تویوتا کالج آموزشی وی خواهد
بود .در حالی که ممکن است این تصمیم برای اکثر شرکتها خطرناک باشد ،معلوم شد که برای
او خیلی هم عالی بود.
امروز او یک مشاور موفق است که به دلیل رشد وی در تویوتا است .ابتکار ریچاردسون تاثیر زیادی
از تویوتا پذیرفته است اما کتابهای متعدد درباره تویوتا به روشنی این انتظار را بیان میکند که
سرپرستها باید  00درصد زمان خود را صرف پرورش کارمندان کنند .حدس میزنم این زمان
بیشتر از  80برابر میانگین ملی باشد.
این مفهوم که رهبران برای کمک به کارمندان آنجا هستند و برعکسش صادق نیست ،اغلب با
عنوان رهبری خدمتگزار خوانده میشود .این نوع رهبری ،نمودار سازمانی سنتی را برعکس
میکند و کارگران خط مقدم را در باال قرار میدهد .اینها گروهی هستند که با ساخت و
بستهبندی محصول در زمینه تولیدی یا مستقیماً با توجه به مشتریان در صنایع خدماتی ،هر روز
«با مشتری ارتباط دارند».
سرپرست های خط اول و کارمندان حمایتی در نمودار سازمانی معکوس در جایگاه بعدی قرار
دارند که هرچه کارگران خط مقدم برای انجام کار الزم دارند را مهیا میکنند .این موارد مهیاشده
شامل رشد و پرورش هم هست ،بنابراین ظرفیت کارمندان برای حل مشکالت و ارزشدهی بیشتر،

Georgetown 29
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افزایش مییابد .به همین صورت ،مدیران زیر سرپرستها فهرست میشوند و مدیرعامل در پایین
آنها قرار میگیرد .هر الیه بعدی مسئول پرورش و خدمترسانی به افراد باالی خود در نمودار
است.
همانطور که برایان دیتر ،22مدیرعامل مرکز پزشکی ماری گریلی ،20به کارمندان میگوید« ،در
اینجا تنها دو شغل وجود دارد...مراقبت از بیماران و توجه به کسانی که از بیماران مراقبت
میکنند».
متاسفانه تلههای حین کار اغلب با هر ترفیع مقام ،افزایش مییابد .فرد به صورت فیزیکی از
کارخانه به کار پشت میزی ،سپس ب ه دفتر شخصی ،بعد از آن به دفتری با دستیار اجرایی برای
فیلتر کردن «وقفهها» و در نهایت به هیات مدیره مجلل میرسد.
پس تعجبآور نیست که بسیاری از سرپرستها و مدیران جدید از لحاظ فیزیکی و ذهنی خود را
از افرادی که درخواست شده رهبری آنها را به عهده بگیرند ،جدا میدانند .آنها در تله این باور
میافتند که حق اعمال قدرت را به دلیل جایگاه خود در نردبان ترقی« ،کسب کردهاند».
بنابراین بسیار مهم است که سازمانها سرپرستها و مدیران را براساس توانایی آنها برای کمک
به دیگران انتخاب کنند .باید انتظارات در جهت پرورش کارمندان به روشنی منتقل و سنجش
شود ،از جمله این که هر روز چقدر زمان از لحاظ فیزیکی در جایی که کار انجام میشود ،صرف
میگردد.

Brian Dieter 22
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سازمانها باید سیاستهای خود را به چالش بکشند تا مطمئن شوید از فلسفه رهبری خدمتگزار
حمایت میکنند .افزایش پرداختیها برای سرپرست ماهر مفید واقع میشود که باعث افزایش
کارایی چندین کارمند می گردد .اما باید تمایزهای مشهودتر که به نفع مدیریت باشد اجتناب
کرد.
برای مثال ،بیزاری من از پارکینگ اختصاصی مدیران اجرایی به اندازه حس من نسبت به موسیقی
دیسکو ،بد است .خوشبختانه هر دو در دهه  8310محبوبیت خود را از دست دادند .اما مرکز
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،
ماشینهای خود را پارک کنند .این پیام قوی به کارمندان خط مقدم میفرستد که آنها ارزشمند
هستند ،بویژه با توجه به این که آبوهوای آیووا معموالً خوب نیست.
بسیار خب ،همه این ها عالی است اما نتیجه هم دارد؟ مطمئناً برای تویوتا فایده داشته است.
کتاب پرفروش جیم کالینز 22با عنوان از خوب به عالی ،هفت عامل متمایزکننده شرکتهایی را
شناسایی می کند که توانستند چند سال نتایج عالی داشته باشد .او یکی از آن عوامل را «رهبر
سطح  »0مینامند ،یعنی رهبرانی که «فروتنی شخصی» و «اراده حرفهای» دارند.
آنها رهبران ستارهای نیستند که وقتی بروند ،شرکتها دچار انحطاط شوند .آنها بیشتر با
تشکیل تیم سروکار دارند تا که این که در پی کسب اعتبار باشند .آنها بیشتر تمایل دارند
سواالت درست بپرسند و افراد را پرورش دهند تا این که بخواهند پاسخهایی ارائه کنند .آنها
Jim Collins 22
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مشابه بازرسهای تهاجمی تمام ستاره فروتن خط آهن هستند و بازیکن خط حمله پرحرف یا
متصدی بزرگی نیست.
هرگاه میشنوم رهبری توضیح میدهد سازمان او از وقتی وارد هیات مدیره شده چقدر رشد کرده
است ،با فروتنی به او یادآوری میکنم سنجش درست کارایی این است که ده سال پس از ترک
او رشد چقدر باشد.
چالشهای کاربرد
 فصل «( 6رهبری سطح  )»0کتاب از خوب به عالی جیم کالینز را بخوانید.


بررسی کنید در یک هفته معمولی چقدر زمان را صرف پرورش کارمندان خود میکنید.
هدف بهبود را تعیین کرده و پیشرفت را نظارت کنید.

هفته  -88زمان استراحت (استراحت بهاری!)
اخیرا الگوی شرکتهایی که «تعطیالت نامحدود» به کارمندان ارائه میکنند ،موضوع داغ اخبار
کاری شده است .وقتی اولین بار آن را شنیدید ،شانههایتان لرزید؟ (من که لرزیدم)
اما همانطور که آلبرت انیشتن بیان کرد« ،اگر ایدهای در ابتدا عجیب نباشد ،پس هیچ امیدی به
آن نیست ».این بدان معنا نیست که هر ایده دیوانهکنندهای باید دنبال شود ،بلکه آن تغییر مهم
مثبت با ایدههای آغاز میشود که در ابتدا خارج از نمونههای موجود ما هستند.
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آیا مردم از مزیت موقعیت استفاده نمیکنند؟ مدیرعامل سابق شرکت مردیت ،جیمز اوتری ،27در
کتاب عشق و سود ،سیاستهای بد را به صورت «سیاستهایی که برای حفظ همه در برابر آنچه
افراد کمی قرار است انجام دهند...و در هر صورت آنها را اجرا میکنند» تعریف کرد .به بیان
دیگر ،آن افراد «خاص» ،چند دلیل به شما میدهند تا آنها را اخراج کنید.
برای اکثر ما ،زمان و میزان مرخصی بیشتر با توجه به بار کاری و شاید موقعیتهای شخصی
خارج از کنترل ما (مثالً بیماری) تعیین میشود تا این که با ساعات کاری ما مشخص شود.
حسابداران مالیاتی می دانند سفر مرخصی بهاری بدون توجه به این که چند ساعت تعطیالت در
بانک داشتهاند ،در کارت آنها نیست.
در واقع مخالفین به درستی میگوید سیاست «تعطیالت نامحدود» در صورتی میتواند تاثیرگذار
باشد که فرهنگ طوری باشد که کارمندان را زیر بار کار ببرد و باعث شود برای مرخصی احساس
گناه کنند .آنها به دادههای چند سازمان اشاره میکنند که سیاست انعطافپذیر را اجرا کردند
و کارمندان زمان مرخصی کمتر از معمول گرفتند.
بنابراین برای اینکه موقعیت برد-برد وجود دارد ،سازمان باید واقعاً به کسب انرژی دوباره ارزش
بگذارد ،دربارهاش صحبت کند (و مهمتر از همه) این ارزش را نشان دهد .بنابراین رهبران باید
مدلی از این مرخصی باشند.

James Autry 27
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تعطیالت نامحدود میتواند برای سازمان در زمینههای قابل سنجش و نامحسوس ،اهمیت خاصی
داشت باشد:
 صرفهجوییهایی که مرتبط با عدم بازخرید مرخصی استفادهنشده کارمندانی است که
قبالً با کار در زمانی خارج از اوج کار ،حقوق کامل میگرفتند چرا که انرژی آنها تخلیه
شده بود.
 صرفهجوییهای مرتبط با عدم پیگیری و گروهبندی مرخصی (بیماری ،مرگ عزیزان،
کارهای حقوقی ،تعطیالت و غیره) به صورت ساعات مشخص


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

شاید حتی مهمتر از میزان زمانی که مرخصی گرفته میشود ،چگونگی استفاده از آن باشد.
بسیاری از اوقات تاسف خوردهام که برخی افراد فراموشکار ،لپتاپ خود را در ساحل یا استخر
جا گذاشتهاند .افزایش قابلیت تلفن های هوشمند باعث افزایش تیزبینی و نیز تکرار این شرایط
شده است .این زمان مرخصی محسوب نمیشود ،بلکه نوعی ارتباط راه دور عجیب است.
چند سال قبل وقتی در تعطیالت بودم ،عصر پنجشنبه ایمیلم را با امید مدیریت کارهای
عقبماندهای که دوشنبه بعد باید به آنها رسیدگی میکردم ،باز کردم .از آن لحظه به بعد ،از
حالت مرخصی به حالت کار رفتم .قسم میخورم «دوباره این کار را انجام ندهم!»
حاال من به عنوان یک مالک صِرف ،اعتراف میکنم کمی آن عادت را اصالح کردهام .پیش از ترک
کردن محل کار ،به مراجعهکنندگانی که آنجا هستند میگویم که در حال رفتن هستم اما در
صورت ایجاد شرایط اضطراری ،تلفنم دردسترس است .آنها به این مسئله احترام میگذارند؛ طی
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هشت سال تنها یک تماس را به خاطر میآورم (و واقعاً هم اضطراری بود) .صندوق ورودی ایمیلم
را سریع چک میکنم تا فقط ببینم مراجعهکننده جدیدی «برای اولین بار به بازار وارد میشود».
اگر اینطور باشد ،یادداشت کوتاهی برای آنها میفرستم که موقعیت را شرح میدهد و این که
برمیگردم تا به کار آنها رسیدگی کنم.
مرخصی یا زمان استراحت به همه -مدیران و کارمندان -فرصتهای منحصربهفردی میدهد تا
تصویر بزرگ را ببینند .به همین دلیل بهتر است که جلسات برنامهریزی راهبردی به بهترین
شکل خارج از محل کار برگزار میشوند .نشستن پشت میز با غروب آفتاب و لذت بردن از منظره
منحصربهفرد چیزی در خود دارد که منجر به تفکر شفاف و بررسی سواالت راهبردی سطح باال
میشود:


مهمترین روابط در زندگی من در حال قویتر شدن هستند یا ضعیفتر شدن؟



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؟

شما و کارمندانتان باید زمانی را دور از کار بگذرانید تا دوباره انرژی بگیرید .سازمان در طول هفته
(یا حتی دو هفته) زنده خواهد ماند و در بلندمدت بسیار قویتر خواهد بود.
چالشهای کاربرد


چندین بار در سال برای مرخصیها برنامهریزی کنید؛ ماجراجوییهایی را برنامهریزی
کنید که متناسب با بودجه شما باشد.
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از برگه کنترل ساده برای نظارت زمانی که با چک کردن ایمیل ،تماس تلفنی و غیره از
استراحت دور شدهاید ،استفاده کنید .میزان انحرافها را گروهبندی کرده و برنامه بهبود
تهیه کنید.

 کتاب مسائل مهم در درجه اول مطرح میشوند از استفان کووی 21یا فصلی («عادت

 :9مسائل مهم را در درجه اول بگذارید») از کتاب هفت عادت مردمان موثر :درسهای
قدرتمند در زمینه تغییر شخصی کووی را بخوانید.


از زمان استراحت خود برای شناخت نقشهای مهمی که در زندگی خود ایفا میکنید
(مثالً همسر ،والدین ،سرپرست و غیره) استفاده نمایید و اهدافی برای هر نقش تعیین
کنید.

هفته  -82بیان واقعی رویدادها
ضربالمثل سیسیلی قدیمی هستند که میگوید وقتی صورتتان کثیف است ،فقط دوستان
واقعیتان این مسئله را به شما میگویند .اگر واقعاً آنها خالص این ضربالمثل باشند ،بدون شک
این ضربالمثل به این صورت میشد که فقط دوستان واقعیتان به شما میگویند زیپ شما باز
است.
به عنوان رهبری در سازمان خود باید افرادی داشته باشید که به اندازه کافی به شما و سازمان
اهمیت بدهند تا واقعیت را بگویند وگرنه دچار مشکل میشوید.

Stephen Covey 21
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من به عنوان مدیر تولید خوششانس بودم که میرون و بیل 23را داشتم .هر دو سرپرست بودند
که یعنی به رهبران تیم گزارش میدادند و آنها هم به من گزارش میدادند .بسیاری از اوقات
آنها را می دیدم که بیرون دفتر من منتظر بودند و بعد از یک اعالمیه یا تصمیم کلیدی اعالم
میشد.
«بسیارخب دوستان ،این دفعه چه کار اشتباهی کردهام؟»
آن موقع بود که برای من توضیح میدادند تعدادی از کارگران چطور پیام تازه را بد تعبیر کرده
بودند .در موارد دیگر ،صبورانه انحراف ناخواسته و با این وجود بالقوه تصمیم جدید را توضیح
میدادند .بازخورد آن ها هرگز از روی قضاوت نبود بلکه واقعی بود و همیشه چشمان من را باز
میکرد.
سپس کنترل صدمه را به بحث میگذاشتیم .این کار اغلب به اندازه این که بحث یکبهیک داشته
باشم و گاهی نیازمند شفافسازی پیام باشم ،ساده بود .بقیه مواقع به معنای میزان کردن راه حل
بود تا پیامدهای مضر بالقوه مورد توجه قرار گیرند.
به بیان کوتاه ،بیل و میرون بارها من را نجات دادند .امپراطور میتوانست پیش از تهیه مدل
لباسهای جدید خود و رفتن به میان مردم (اشاره به داستان شاهی که بهترین لباس دنیا را
میخواست و خیاطی او را فریب داد و او را بدون لباس بیرون فرستاد) ،هردوی آنها را در کابینه
خود به کار بگیرد.

Myron and Bill 23
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در واقع عواملی در یک فرهنگ ذاتی هستند که اجازه این نوع بازخورد را میدهند.
ساختار سلسله مراتبی بدون انعطاف که نیازمند ارتباط تنها با پیروی از «پروتکل مناسب» است،
مطمئناً بازخورد ارزشمند را سرکوب میکند .براساس تجربه میگویم دو دلیل وجود دارد که
افراد سرپرستهای مستقیم خود را دور میزنند .یا پیام به آنها ارتباطی ندارد (مانند آنچه در
باال توصیف شد) یا (به احتمال بیشتر) با توجه به تجربه میدانند بازخورد به شیوه مثبت دریافت
نمیشود یا سرپرستها براساس آن کاری انجام نمیدهند.
در مورد اخیر ،سرپرستی که دور زده شده است ،معموالً فاقد بصیرت است چرا که فاقد مهارت و
اعتماد در بسیاری از زمینههاست .آنها تالش میکنند با امید به جلوگیری از رفتن برخی پیامها
به سطوح باال ،از خود حفاظت کنند.
سازمانهای با روند بازخورد سالم مشخص میکنند تفکر فقط مختص مدیریت نیست .کارمندان
در هر سطح سازمان به چالش کشیده می شوند تا ایده عالی بعدی را ارائه کنند...یا فقط بهبود
کوچک در بخشی از فرایند خود را شناسایی کنند.
کار تیمی قوی ،شرط دیگر فرهنگ بازخورد سالم است .اعتماد تلویحی در طول گفتگوهای دفتر
کار من وجود داشت .بیل و میرون میدانستند اشتباهات من فقط اشتباهات انسانی معمولی بود.
میدانستم بازخورد آنها انگیزه سیاسی نداشت .مشخص بود که همه در یک تیم بودیم.
در نهایت ،بازخورد باید همیشه همراه با برنامه عملی باشد .این گفتگوها ،محرمانه نیستند .پاداش
نهایی برای افرادی که بازخورد میدهند این است که ببینند نظر آنها عملی شده است.
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فهرستی از سواالت برای ارزیابی نقش شما در ایجاد فرهنگ بازخورد سالم ارائه میشود:


کارمندان در همه سطوح سازمان به شما دسترسی دارند؟ آنها به آنها نزدیک میشوید
و آنها را در ابتدا به عنوان انسان میشناسید؟



وقتی بازخورد ناخوشایند است ،چه واکنشی نشان میدهید؟ آیا برای شنیدن پیام مورد
نظر گوش میدهید ،منطقیسازی میکنید یا تدافعی میشوید؟



آیا آن افراد شجاع و بافکر که خود را به زحمت میاندازند تا بازخورد بدهند ،اطالع دارند
چقدر آنها را تحسین میکنید؟ آنها برمیگردند؟



چقدر براساس بازخورد عمل میکنید؟ آیا به افرادی که بازخورد میدهند نزدیک
میشوید تا بدانند با بازخورد آنها چه کردید؟

آرزوی من این است که هر رهبری آنقدر خوششانس (یا ماهر) باشد که تعدادی بیل و میرون
داش ته باشد .تغذیه این فرهنگ شما را در برابر صورت کثیف...و چیزهای بدتر از آن ،حفاظت
میکند.
چالشهای کاربرد
 گروههایی در سازمان خود دارید که به اندازه کافی به شما اهمیت دهند و بازخورد
صادقانه ارائه کنند؟
-

اگر بلی ،امروز زمان بگذارید تا به آنها بگویید چطور از بینش آنها تقدیر
میکنید.
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-

اگر خیر ،تعدادی از افراد که میتوانند این نقش را برآورده کنند شناسایی
کرده و از آنها درخواست کنید.



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؟

هفته  -89قدرت «ما»
کمی بعد از این که کار مشاوره را آغاز کردم ،گفتگویی با یک مراجعه کننده داشتم که آنها
حرف مرا در میانه جمله قطع کردند:
او پرسید« ،میدانید کدام ویژگی شما را دوست دارم؟»
«کدام؟» (مدل موی جدیدم را نمایش میدادم).
«همیشه درباره 'ما' صحبت میکنند ،انگار که بخشی از تیم ما هستید و فرد خارجی نیستید که
ما به سراغش آمدهایم تا بگوید چه کاری انجام دهیم».
در ابتدا تعجب کردم که این جزئیات بظاهر کوچک با بازخورد تایید میشد ،اما در طول دهه
گذشته ،نظرات مشابهی از چندین مراجعهکننده دریافت کردم.
اگر بیشتر فکر میکردم ،متعجب نمیشدم .چگونگی رهبری ما به عنوان رهبر به اندازه مقصد
مطلوب برای افرادی که پیروی ما هستند ،اهمیت دارد .شاید نقل قولی که اغلب به تئودور
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روزولت 00نسبت داده میشود این مسئله را به بهترین شکل بیان کند « ،برای هیچکس مهم
نیست شما چقدر میدانید ،مگر این که بدانند چقدر اهمیت میدهید».
استفاده از ضمایر جمع (ما ،برای ما ،مال ما)به جای انحصاری (تو ،من ،مال تو ،مال من) ،مکانیسم
کوچک اما قدرتمند رهبران است .پیام روشنی میفرستد که «در این کار با هم هستیم».
روشن است وقتی کسی بخاطر کار خوب شناخته میشود ،استفاده از «تو» مناسبتر میشود .به
همین صورت ،وقتی عینی از طرف خود را به بحث میگذارید ،بهتر است آن را با «من» یا «مال
من» بیان کنید.
وقتی با کاندیدها مصاحبه میکنید ،مخصوصا با مدیران ،زبان ،شاخص خبرچین شماست .عادت
دارم حین بحث درباره موفقیتهای پیشین ،کارت امتیاز ذهنی از استفاده کاندیدا از «من» در
برابر «ما» تهیه کنم .جمالت متعدد «من.....را انجام دادم» و رفتار آنها -بدون توجه به این که
چقدر تاثیرگذار هستند -مبنای تصمیمگیری من است که آنها بازیکن تیمی نیستند.
البته کلمات تن ها ظاهر کار هستند .نشانه واقعی در این است که رهبر چطور رهبری میکند.
شاید هیچ نشانهای بهتر از این نباشد که تصمیمات چطور گرفته میشوند.
سبک تصمیمگیری رهبر بر این تاثیر میگذارد که آیا کارمندان از تصمیم پیروی میکنند و تا
چه حد این کار را انجام می دهند .وقتی سبک معتبر به کار رود ،مسیر مرتب و مشهود است.
بیشتر از همه میتوانیم امید داشته باشیم گروهها فقط به دلیل احترام به رتبه ،پیروی کنند.

Theodore Roosevelt 00
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اگر سبک متقاعدکننده به کار رود ،رهبر هنوز هم به صورت یکجانبه ،شاید با ورودی سایرین،
تصمیمگیری میکند .آنها زمان صرف میکنند تا استدالل پشت تصمیمات خود را توضیح دهند
و امیدوارند با این کار ،ت وجه پیروان خود را جلب کنند .ترغیب منجر به تبدیل برخی از پیروان
شاکی به افراد متعهد میشود و برخی غیرپیروان مقاوم ،به پیروان سازگاری تبدیل میشوند به
جای این که تنها تصمیمات را اجرا کنند.
وقتی سبک مشارکتی به کار رود ،رهبران با جمعآوری ورودی ،درخواست پیشنهاد و شاید محول
کردن تصمیمات واقعی ،به صورت فعال پیروان را درگیر کار میکنند .اگر این کار به درستی در
موقعیت های مناسب انجام شود ،سطوح باالیی از پیروان متعهد به موفقیت تصمیم را حاصل
میکند...آنها مالکش هستند.
روشن است که موقعیت دیکته میکند کدام سبک تصمیمگیری مناسب است .ممکن است بحران،
زمان کافی برای بحث مشارکتی سالم ایجاد نکند .ممکن است گزینش انتخابهای بالقوه آنقدر
نامطلوب باشد ،مثل موقعیت اخراج نیرو ،که تعهد حتی با وجود مشارکت نیز حاصل نشود.
بهتر است رهبر تا جایی که موقعیت اجازه دهد ،در مقیاس مشارکتی سطح باالیی داشته باشد.
به عالوه افزایش درصد پیروان متعهد به تصمیمگیری ،ورود دیگران به تصمیمات مناسب،
مکانیسم قدرتمند رشد و توسعه است .سطح اعتماد و فرصت برای استفاده از استعدادهای
منحصربهفرد کارمندان بدین معناست که در باالترین سطح هرم مازلو کار میکنند.
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در ن هایت ،پرورش کارمندان به صورتی که تصمیمات بااعتماد بگیرند ،برای خالص کردن رهبران
از وظایف غیرضروری ،الزم است تا بتوانند بر فعالیتهای راهبردیتر تمرکز کنند .برای ایجاد تیم
متعهد قوی حیاتی است که در آن «ما» ضمیر مناسب است.
چالشهای کاربرد


به زبان خود دقت کنید؛ آیا ضمیرهای شما جمع (ما ،برای ما ،مال ما) است یا انحصاری
(تو ،من ،مال تو ،مال من)؟



کدام تصمیم را به صورت منظم میگیرید که میتوانید به عضو توانای تیم محول کنید؟
گذار از تصمیمگیرنده برای آموزش کارمندی است که مسئولیت آن تصمیم را دارد.
وقتی این تصمیمگیری به صورت موفق منتقل شود ،آن را تکرار کنید.
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فصل 4
آوریل -زندگی در برهوت :گشتزنی  -عادت عمدی تغییر فرهنگ
در طول ماه مارس ،چهار رفتار رهبری را بررسی میکنیم که اگر به صورت منظم مشاهده شوند
و زیر نظر باشند ،با ایجاد فرهنگ ناب همراستا هستند:
 .8گوش دادن
 .6خدمترسانی و پرورش کارمندان
 .9پذیرای بازخورد بودن
 .2همکاری و محول کردن تصمیمگیری مناسب
تمرین این رفتارها در طول زمان منجر به این میشود که کارمندان حس کنند به آنها ارزش
داده میشود و با سازمان مرتبط هستند .آنها به اندازه کافی اهمیت میدهند تا موانع
خدمترسانی به مشتریان را ذکر کنند و تمایل ،اعتمادبهنفس و مهارت توجه به آن موانع را وقتی
در حوزه اثر آنها باشند ،دارند.
این ماه به معرفی مکانیسم رسمی تمرین رفتارهای کلیدی -گشتزنی بی کارمندان -میپردازیم.
بسیاری از تاسیسات مراقبت بهداشتی که براساس کنترلهای منظم مکرر بیماران توسط
پرستاران مدلسازی شدهاند ،حاال کار استاندارد پرستاران را مستند میکنند ،تکرار نوبت و مراحل
صحیح حین ویزیت بیمار را تعریف میکنند.
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شاید گاهی مالقات یکبه یک با کارمندان داشته باشید .اگر اینطور باشد ،عالی است! گشتزنی
نیازمند این است ویزیتها هدفمند (یعنی زمانبندیشده) و ترجیحا در حوزه کاری کارمند باشند.
تکرار مناسب با سرعت تغییر شرایط کاری دیکته میشود .ممکن است دو یا سه بار در روز برای
محیط تولید با حجم باال مناسب باشد؛ هفتهای یک بار برای تیم مهندسی مناسب است.
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
دفتر کار فرد با مد روز ،فاصله آن از افراد تحت سرپرستی و میزان کاغذبازی اجرایی که سرپرست
مسئول آن است ،افزایش مییابد.
شاید هیچ عاملی بیشتر از ناتوانی یا عدم تمایل مدیر به ترک دفترش و بازدید از فعالیتها،
موفقیت وی را محدود نکند .تعهد به گشتزنی بین کارمندان ،انرژی برای غلبه بر وسوسه دفتر
کار را فراهم میکند.
هفته  -84ایجاد مکانیسمهای پرچم قرمز حین گشتزنی
تصور بر این است که مفهوم مدیریت با راهرفتن/گشتزنی به اطراف 08در دهه  8370در هولت-
پاکارد 06آغاز شده است MBWA .در  8316با ظهور کتاب کالسیک تام پیترز و رابرت

Management by walking/wandering around (MBWA) 08
Hewlett-Packard 06
Tom Peters and Robert Waterman 09

واترمن09
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با عنوان در جستجوی برتری :درسهایی از بهترین شرکتهای آمریکا ،به جریانی قوی تبدیل
شد .همانطور که از اسمش پیداست ،ایده اصلی مدیریت با کنترلهای ناگهانی ،تصادفی و
غیرساختاری افراد ،دستگاهها و فرایندها است.
در حالی که حامی این ایده ام که سرپرستان در محل اتمام کار (نه در دفتر مدیر) ،به صورت
منظم زمانی را صرف برخورد رودررو با افرادی کنند که آنها را مدیریت میکنند ،شبهههایی
درباره مفهوم  MBWAدارم.
در ابتدا ،سرپرستها در بین مشغولترین افراد سیاره هستند .بنابراین این که انتظار داشته باشیم
وقتی زمان دارند «خودبخود» از نیروها بازدید کنند ،از لحاظ عملی مشابه این است که دستور
دهیم این اتفاق نیفتد.
در درجه دوم ،تصور میکنم طی  20سال گذشته یا بیشتر ،از گشتزنی غیرساختاری فراتر
رفتهایم .برای من خیلی مثل کار بیحساب و کتاب است.
تمرین گشتزنی بین کارمندان ساختار یا استانداردی به صرف زمان با کارمندان میافزاید که به
ارزشزایی کمک میکند .این موارد شامل:


زمانبندی عامدانه برای گشت زنی به منظور افزایش احتمال وقوع آن است .بدان معنا
نیست که باید قابل پیشبینی باشد («خب ساعت  80:61است؛ رئیس باید همین
حدودها به ما سر بزند...همین حاال آمد!)



ارتباط با کارمندان در سطح شخصی .نه با جمله کلی «چطور پیش میرود؟» بلکه با
چیز خاصتری مثل «عکسی از آن قطعه 6تکهای که دربارهاش شنیدهام ،دارید؟»

 12
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دائماً سوال بپرسید تا بفهمید کارمندان در خدمترسانی به مشتریان موانعی میبینند،
آیا همکاری باید برای پیشروی بیشتر تحسین شود و آیا آنها ایدههایی برای بهبود
دارند.



ایدهها ی اصلی را مستندسازی کنید تا گم نشوند؛ این ایدهها به موضوعاتی برای
بحثهای گشتزنی آینده تبدیل میشوند.

اگر موانع یا ایدههای بهبود شناسایی شدهاند ،در صورتی که کارمندان توانا هستند ،بهتر تصمیم
به عهده آنها باشد .و اکثر کارمندان معموالً تواناتر از امتیازی هستند که به آنها داده شده یا
گاهی میخواهند آن را ثابت کنند .حل مشکالت فرصتهای رشد فراهم میکند و سرپرستان را
برای انجام مهمترین مسئولیتهای آنها آزاد میگذارد.
که ما را به مدیریت زمان برمیگرداند .یک سرپرست مشغول چطور همیشه برای گشتزنی زمان
پیدا میکند؟
با کاهش دو تا از بزرگترین اتالفکنندههای زمان بدون ارزش افزوده برای هر سرپرستی کار
خود را شروع می کنیم...کار اداری (یعنی کاغذبازی) و سازماندهی بحران .نسبت به کار اداری
مورد نیاز برای سرپرستان فراحساس باشید .مطمئن شوید فرایندهای اداری بهینه شدهاند تا
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.
مهمتر از همه ،مشکالت در حوزه پرسنل و فرایند زودتر شناسایی میشوند و تعداد بحرانها
کاهش می یابد .این شرایط به عالوه صرفهجویی در زمان ،نیاز به عذرخواهی از مشتری یا توضیح
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دلیل غیرقابل قبول بودن اعداد به مدیریت را که در بین فعالیتهای ناخوشایند سرپرست هستند،
حذف میکند.
برای این که مشکل را زودتر شناسایی کرده و گشتزنی را اثربخشتر کنید ،یک سری سیستمهای
بازخورد کوچک (پرچم ها) ایجاد کنید که بازخورد فوری درباره تحت کنترل بودن مسائل (پرچم
سبز) یا خارج از کنترل بودن (پرچم قرمز) فراهم کنند .مثالهای مکانیسمهای پرچم قرمز بالقوه
شامل موارد زیر است:


آیا همه تجهیزات حفاظت شخصی 02مناسب پوشیدهاند؟



آیا کارمندان راحت به نظر میرسند (از لحاظ فیزیکی و هیجانی)؟



آیا افراد در شغلهای درستی کار میکنند؟



آیا تنگناها تحت حفاظت هستند (کارمند دارند ،مراحل کاری پس از آنها قرار دارد)؟



آیا استانداردها دنبال میشود (مثالً ابزارها و فایلهای الکترونیکی در مکان مورد توافق
ذخیره میشوند ،مراحل درست فرایند دنبال میشود؟»)



آیا معیارهای بصری بهروز هستند و نتایج براساس انتظارات است؟



پارامترهای متنوع دستگاه را بازرسی کنید؛ آیا در محدوده تحمل مناسب هستند؟



کنترل کیفیت درخواست کنید؛ آیا به درستی با نتیجه پیشبینیشده تکمیل میشود؟



آیا مسائل به همان صورتی که باید باشند به نظر میرسند ،همان صدا ،بو و حس مورد
نظر را دارند؟

Personal protection equipment (PPE) 02
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اگر مسائل تحت کنترل باشند ،بحث گشتزنی معمولی روی میدهد .اگر اینطور نباشد ،باید اقدام
فوری کرد تا مسائل را به مسیر درست برگرداند.
بدانید که درک واقعی آنچه در رابطه با افراد و فرایندها رخ میدهد ،مهمترین اولویت هر سرپرست
است .گشتزنی هدفمند (زمانمند) بین کارمند ،روش در اولویت قرار دادن آنچه است که بیشترین
اهمیت را دارد.
چالشهای کاربرد


تکرار مناسب مالقات با هر یک از کارمندان خود را تعیین کنید .چقدر زمان نیاز است
که بح ث کوتاه اما باکیفیتی درباره وضعیت کار داشته باشید و نیز به صورت شخصی با
آنها صحبت کنید؟



آنچه میتوانید متوقف کرده یا محول کنید تا گشتزنی بین کارمندان خود را آغاز کنید،
شناسایی نمایید .به صورت هدفمند زمانی برای این فعالیت مهم در تقویم خود زمانبندی
کنید.



حین گشتزنی بین کارمندان خود ،فهرستی از مکانیسمهای پرچم قرمز بالقوه تهیه
کنید.
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هفته  -85کنار گذاشتن کاالهای نرم

دوستم ماری از نشست شبکهساز رواندرمانی  6082با فایل صوتی سخنرانی با عنوان رهبری
الصاقی 00برگشت و پیشنهاد داد «باید به این گوش کنی».
حاال تالش می کنم درباره منشا درس بعدی ذهنیت بازی داشته باشم .اما کمی مردد بودم که
چیزی از یک نشست رواندرمانی بتواند در کارم با مراجعهکنندگان مفید باشد.
سه بار به فایل گوش کردم.
سخنرانی همکاری بین دونالد ریم ،02مشاور سازمانی ،و همسرش کاترین ،07رواندرمانگر ،بود.
آنها اشاره میکنند سبکهای مدیریت معدودی در علم ریشه دارند که با داده تجربی برای
حمایت از آنها وجود داشته باشد .آنها نظر من را به عنوان مهندس درحال بازیابی جلب کردند.
براساس نظر ریم ،هر کارمند با تالش احتیاطی هرروزه به سر کار میآید .آنها آگاهانه یا ناآگاهانه
تصمیم میگیرند چقدر تالش برای کار صرف کنند .میزان تالش احتیاطی که میکنند مستقیماً
با سطح تعهد و مشغولیت آنها متناسب است.
منحنی توزیع سطح مدیریت کارمند را میتوان درست مثل هر متغیر دیگری که ما را توصیف
میکند (قد ،IQ ،و غیره) ،ساخت .اقلیت کارمندانی که به صورت «بدون قید فعال» هستند در
سمت پایین منحنی قرار میگیرند .میتوان این گروه را با تعدادی از عوامل از جمله غیبت زیاد،

Attachment Leadership 00
Donal Rheem 02
Kathryn 07
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میزان تصادف باال و بهره وری پایین توصیف کرد که معموالً تنها کسری از تالش روز کامل را به
کار میبرند.
در ادامه ،اکثر کارمندان در بخش باالتر توزیع قرار میگیرند که بین افراد دستهبندیشده با عنوان
«تاحدودی بدون قید» و «تا حدود با قید» تقسیم میشوند و عوامل بهرهوری به ترتیب اندکی
باال و پایین  800درصد قرار دارند .در نهایت ،اکثریت دیگری در سمت باال قرار دارند که با عنوان
«با قید فعال» خوانده میشوند و بهرهوری آنها فراتر از همکارانشان است .این افراد گروهی
هستند که اتالف را شناسایی میکنند ،چندین مایل اضافی راه میروند تا به مشتریان خدمت
رسانی کرده و مشکالت را حل کنند.
هر شرکت ،حتی هر بخش ،توزیع تعهد کارمندی منحصربهفرد خود را دارد .فرهنگ منحصربه
فرد شرکت (یا میکروفرهنگ برای بخش) عامل اصلی توضیح آن توزیع منحصربهفرد است که به
صورت پاسخی به سوال «کار در آنجا واقعاً چه حسی دارد؟» تعریف میشود.
پیش فرض کارمندان جدید این است که به سمت مثبت (باقید) توزیع وارد شوند اما طی زمان،
در منحنی منحصربهفرد واحد کاری خود پراکنده میشوند .مفاهیمی اینجا اهمیت زیادی دارند
چرا که بهرهوری افراد باقید فعال چندین برابر افراد بدون قید فعال است.
بنابراین سوال معمولی به «مدیران چه کاری میتوانند انجام دهند تا فرهنگی در جهت کارمندان
باقید فعال ایجاد کنند؟» تبدیل میشود .برای پاسخ به این سوال ،ریم به روانشناسی مغز
برمیگردد.
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بقای نژاد انسان در طول تکامل به توانایی انسان برای همکاری به عنوان قبیله تکیه داشت تا
ایمنی ،ارتباط و توانایی بهاشتراکگذاری بار حفظ شود.
مرکز ابتدایی مغز ما (مغز لیمبیک) بیشفعال و متمرکز بر ایمنی است .همیشه میپرسد «اتفاق
بعدی چیست؟» و «کارم چطور است؟» همیشه در پسزمینه فعال است ،نیازمند سوخت کمی
است و هوش اختصاصی ندارد.
بخش خالق و حلکننده مشکل مغز ما کورتکس پیشپیشانی است .از آنجایی که اداره آن نیازمند
انرژی زیادی است ،اغلب در حالت آمادهباش است مگر این که مغز لیمبیک به دلیل هشدار ایمنی
آن را فرابخواند یا از حل مشکل انگیزه بگیرد.
سخنران تشابه جالب رانندگی ماشین در طول جاده یکسان اما با شرایط آبوهوایی بسیار متفاوت
را ارائه میکند .در یک روز تابستانبی زیبای آفتابی ،از رانندگی انرژی میگیریم؛ در شب زمستانی
طوفانی منجمد خسته می شویم .تفاوت در میزان تالش فیزیکی نیست ،بلکه میزان فشار بر
کورتس پیشپیشانی است.
همین فشار وقتی روی میدهد که کارمندان سر کار نگران میشوند .در مقابل ،سرپرستها وقتی
پناهگاه امنی مهیا میکنند که افراد در آن حس ارتباط نزدیک دارند و کار تا حدودی به اشتراک
گذاشته میشود ،مراکز خالقیت مغزهای کارمندان خود را برای کار زایا آزاد میکنند.
نباید پناهگاه امن را با منطقه رفتار نازپرورده اشتباه گرفت بلکه محیط بدون درامهای غیرضروری
است و با سرپرستی هدایت میشود که اقداماتش پیوسته و قابل پیشبینی هستند .مکانی که
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فرد واقعاً حس میکند تحسین میشود و به چالش کشیده میشود تا به نفع خود و قبیله رشد
کند.
گشت زنی بین کارمندان چارچوب منطقی برای ایجاد آن رابطه مراقبت و حمایت مهیا میکند.
پیام روشنی میفرستد که «تو ارزش زمان من را داری» و «کار تو مهم است ».فرصتهایی برای
بحث و توجه امیدوارانه به مسائل استرسزای بالقوه که هنوز کوچک هستند ،فراهم میکند .در
نهایت به فرد اجازه می دهد کارمندان را به چالش کشیده و هدایت کند تا از خالقیت آنها برای
حل مشکالت تاثیرگذار بر کار آنها استفاده کند که منجر به افزایش مشغولیت و تالش احتیاطی
میشود.
چالشهای کاربرد


آنچه درباره هر کارمند خود میدانید را فهرست کنید (نام افراد مهم دیگر ،اسامی
فرزندان ،عالیق ،سرگرمی ها و غیره) .از این اطالعات به عنوان آغازکننده بحث حین
گشتزنی استفاده کنید.

 کجخلقیهای کارمندان خود ،چالشهای شخصی و استرسزاها را درک کنید تا امکان
همدلی داشته باشید.
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هفته  -86توجه به امتیاز
بر یکی از دالیل ریشهای چاتریک لنسیونی 01برای ناخشنودی از کار تمرکز میکنیم -با عنوان
«بدون اندازهگیری» یا فقدان اندازهگیریهای وابسته برای ارزیابی چگونگی انجام امور است.
وقتی اندازهگیری امکانپذیر است ،جامعه حس راحت میکند .به گفتگوهای هر اتاق استراحت
گوش کنید و میشنوید همه نوع اعداد بهاشتراک گذاشته میشوند:
« دیشب  29تا به نُه تای قبلی اضافه کردم»...
« به صورت میانگین هر روز  07مایل در ساعت در مسیر دنور هستیم»...
« اردکماهی که سمت چپ است زیر هفت پوند وزن دارد»...
« ماشین سیویک 03من 92 ،مایل در گالن میرود»...
« نوهام مایکل امتیاز  90در تست  ACTخود گرفت»...
پس از این که نهار تمام می شود ،اکثر همین کارمندان به کارهایی باز میگردند که فاقد
اندازهگیری است ،به جز این که شاید شمارش سرسری زمان تکمیل فعالیت کاری اصلی را داشته
باشند .نتیجه این است که کارمندان دادههای عینی کمی دارند که فرایند یا فرصتهای بهبود
خود را بسنجند و همین شرایط برای سرپرستان هم وجود دارد.
در نظر بگیرید که بازیکن بسکتبال دبیرستانی متوسط نسبت به یک کارگر معمولی ،دادههای
ملموس بیشتری دردسترس دارد .حاال پیامدهای بالقوه مشکالت برای هر یک را در نظر بگیرید؛
Patrick Lencioni 01
Civic 03

 32

درسهای رهبری ناب برای هدایت سازمان شما به سوی برتری

در حالی که ممکن است ورزشکار در بازی شکست بخورد یا زمانی باشد که کارمند حس کند
معاشش را از دست میدهد.
بنابراین فرد چطور محیطی با اندازهگیری سالم فراهم میکند؟ اولین گام این است که به صورت
منظم عملکرد کلی یا امتیاز سازمان را بهاشتراک بگذاریم .این کار باید مجموعه متعادلی از
معیارها باشد که همه جنبههای اساسی سازمان -ایمنی ،کیفیت ،عرضه و برخی انواع سنجش
مالی (سود ،هزینه یا بهرهوری -را پوشش دهد .در حالی که استفاده از صالحدید در
بهاشتراکگذاری اطالعات در کسبوکار خصوصی محتاطانه است ،معیاری که از سود مالک
حفاظت کرده و برای کارمندان هم معنادار باشد را میتوان با تفکر دقیق پرورش داد.
وقتی سنجشهای کلی سازمان تعیین شد ،میتوان تیمهای کاری و حتی افراد را به سوی
شناسایی سنجش های داخلی هدایت کرد که از معیارهای کلی کند .برای مثال ،اگر سازمان در
جستجوی شکایات یا نواقص مشتری باشد ،پرسنل ورود سفارش باید میزان خطای آنها در
سفارش های حاوی اطالعات بد یا مفقوده که موجب تحویل دارای خطا یا با تاخیر شده است را
نظارت کنند.
باید به معیارهای طراحی نیز توجه کرد تا کارمندان بتوانند به سادگی دادههای ضروری را تا حد
ممکن به صورت فوری جمعآوری کنند .میتوان با کمی خالقیت ،کارتهای امتیاز ساده ،واضح
و تصویری را در محیط کاری تهیه کرد و کارمندانی مسئول بروزرسانی روزانه آنها باشند .باید
اهداف در کارتهای امتیاز آورده شود و وقتی برآورده میشوند ،جشن گرفته شود.
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بنابراین بحث امتیاز موضوع بحث طبیعی برای گشتزنی کارمند است .آیا هرکسی می داند
سازمان در سنجشهای سطح باال چه کاری انجام میدهد؟ آیا درک میکنیم چطور اعداد داخلی
ما از ارزشهای سازمان حمایت میکند؟ آیا ایدههایی برای بهبود نظرات یا موانع داخلی بهبود
وجود دارد؟
در یک زمینه باید احتیاط کرد :عملکرد در مقایسه با خودِ کارمندان ،تقریباً همیشه انعکاس
قویتری از فرایندهای مورد استفاده برای انجام کار است .برای مثال ،زمستان گذشته تالش کردم
و نتوانستم توانایی مشابه همسایهام برای تمیز کردن برف از مسیر ماشینرو داشته باشم .چرا که
فرایند وی دمنده دومرحلهای پنج اسببخاری داشت در حالی که فرایند من از برفروب
یکمرحلهای سهاسببخاری استفاده میکرد (و وقتی دیگر نمیتوانست کپه برف را تمیز کند ،از
بین کمک میگرفتم).
همانطور که کن میلر ،20دوست مشاورم پیشنهاد میدهد ،ما اندازهگیری میکنیم تا چرایی را
تعیین کنیم ،نه این که چه کسی را مشخص کنیم .پاسخگو نگه داشتن افراد بخاطر نتایج در
فرایندهای شکسته یا فرایندی که هیچ کنترلی نسبت به آن ندارند باعث به بازی کشیدن سیستم
میشود.
این یعنی مطمئناً مدیران (و شاید کارمندان) باید آموزش ببینند تا چگونگی واکنش -یا عدم
واکنش -مناسب را شناسایی کنند  .تغییر علل تصادفی ،تغییر تصادفی ذاتی در طراحی سیستم
است .باید فرض کنیم کارایی سوخت اتوبوسی که در مسیر خاص رانندگی میکند را نظارت

Ken Miller 20
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می کنم .سنجش گاز در مایل در هر روز به تعدادی از عوامل بستگی دارد که خارج از کنترل
راننده است ،از جمله دمای پیرامون (که بر فشار تایر و نیاز به گرمایش یا سرمایش تاثیر دارد)،
ترافیک ،بار مسافر و غیره .واکنش به تغییرات با وجود جابجایی علل تصادفی مثل پاداش دادن
یا تنبیه یک کودک بخاطر قدش است.
تغییر علل تصادفی به تغییر خارجی قابل شناسایی نسبت به سیستم اطالق میشود .با بازگشت
به نمونه اتوبوس ،مثالهای تغییر علل تصادفی در کارایی سوخت شامل صاف شدن تایر ،بدکاری
موتور یا مخزن سوخت نامناسب است .این که با مهارت و به سرعت از روی دادهها شناسایی کنیم
چه زمانی خارج از تغییر علل تصادفی و چه زمانی در حوزه تغییر علت ویژه هستیم ،به ما امکان
میدهد سریعاً مشکالت را پیشبینی کرده و شانس یافتن علت ریشهای را افزایش دهیم («همه
اینها با موضوع زمانی که آخرین بار باک ماشین را پر کردم آغاز شد)».
وقتی کارمندان همیشه به روشهای بهبود فرایند کاری خود فکر میکنند ،خودشان و سازمان
سود میبرند .دانستن امتیاز اولین گام به سوی بهبود است.
چالشهای کاربرد


سه تا پنج هدف برتر سازمان که تیم شما بر آن اثر میگذارد را شناسایی کنید .سطح
عملکرد مورد نیاز تیم را برای هر یک از این اهداف تعیین کنید تا به سازمان کمک شود
اهداف خود را برآورده کند.



معیار بصری برای ردیابی عملکرد داخلی هر هدف تهیه کنید و بدانید حمایت از آن
معیار نیازمند این است که کسب دادهها بسیار آسان باشد .نمودارهای که به خوبی
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طراحی شدهاند ،از چند فوتی هم فوراً مشخص میکنند ما در حال حرکت به سمت
هدف هستیم یا خیر.


اگر با علت تصادفی و تغییر دلیل ویژه و مدیریت ویژه هر یک آشنا نیستید ،فصل 1
خارج از بحران به قلم دبلیو .ادواردز دمینگ 28را مطالعه کنید.

هفته  -87بیرون رفتن از دفتر کار برای حل مشکالت
ایجاد روابط شخصی و حرفهای قوی با کارمندان ،نیروی جنبش اصلی برای گشتزنی است .تهیه
و نظارت سرنخهای بصری از جمله نقاط داده خارج از کنترل ،به ما امکان میدهد مشکالت بالقوه
را پیش از تبدیل به بحران ،سریعتر شناسایی کنیم .دلیل دیگری برای خروج از دفتر کار و بازدید
از مکان با ارزش افزوده وجود دارد که با داستانی کوتاه به شرح آن میپردازم:
سیالب بزرگ رودخانه میسوری 26در سال  6088در طول مرز غربی آیووا روی داد .خبرها را با
چیزی بیشتر از عالقه گذرا دنبال میکردم .من به عنوان یک مهندس میدانستم که برای بستن
یک آزادراه بین ایالتی ،رویدادی در حال رخ دادن بود که از محاسبات دقیق تکمیلشده حین
ساخت آزادراه در حدود نیم قرن پیش ،فراتر رفته بود.
آنچه واقعاً برای من تکاندهنده بود ،طولمدت پیشبینیشده فاجعه بود .از آنجایی که این شرایط
در اوایل ژوئن پیش آمده بود ،پیشبینیها این بود که سیالب در سراسر ماه آگوست و شاید حتی
تا پایان سپتامبر ادامه داشت.

W. Edwards Deming 28
Missouri 26
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اولی واکنش من این بود « چطور ممکن است این اتفاق بیفتد؟ باید یک نفر واقعاً در مدیریت
جریانها خرابکاری کرده باشد .و اصالً ممکن نیست آن پیشبینیها درست باشند .شاید کسی
ممیز را اشتباه گذاشته است( ».توجه کنید واکنش اولم چطور بر «چه کسی» متمرکز بود و اصالً
به این مسئله افتخار نمیکنم».
من به عنوان بومی خلیج شرقی آیووا ،با سیالب رودخانه بزرگ غریبه نبودم«( .هی ،اگر فکر
میکنید این سیالب بد است ،باید سال  20را میدیدید!» در شهر من دوبوک 29یک مثال رایج
است).
سپس من و همسرم جین در اواخر ژوئن ،برای تعطیالت به پارک ملی یلواستون 22رفتیم .از وقتی
از رودخانه میسوری در چمبرلین ،20داکوتای جنوبی ،رد شدیم ،هر نهری از رودخانه غروشان
یلواستون تا کوچکترین جویهای کوهستانی ،خارج از لبههای خود بودند .به عالوه ،ارتفاعی که
برف در کمین ملحق شدن به سیل بود نیز از هر آنچه از بدترین یخبندان فوریه در آیووا دیده
بودیم ،فراتر میرفت.
به بیان خالصه ،فکر میکردم رودخانههای بزرگ را میشناسم .اما بعد از این که سایت واقعی را
دیدم ،برایم مشخص شد وقتی مسئله با پتانسیل سیالب آیووا در دوره زمانی طوالنی میرسد،
رودخانههای میسوری و میسیسی پی موجودای کامالً متفاوت هستند .پس از این که به خانه

Dubuque 29
Yellowstone National Park 22
Chamberlain 20
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برگشتم ،بررسی سریعی روی نقشهها انجام دادم و مشخص شد جریان باالدست آبخیز میسوری
آیووا ،بسیار بیشتر و شامل چندین توده برفی مرتفع است.
تجربه سیالب من مشابه تلهای است که اغلب مدیران و سرپرستان موفق را به خود میکشد.
بسیاری از افراد ،پیشرفت حرفه ای را به توانایی افراد برای حل مشکالت گذشته با استفاده از
مهارت منحصربهفرد ارتباط میدهند.
پس طبیعی است که برای بهرهبرداری از جنبه قوی خود ،به دنبال نمونههای دیگری باشند .به
بیان خالصه ،آنها به اشتباه فکر میکنند راه حلی که برای مشکل پیشین با موفقیت به کار رفته
است ،میتواند به صورت اثربخش برای هر مسئله جدیدی که شباهتهای با مسئله قبلی دارد،
برونیابی شود؛ درست مثل جمله من« ،من سیالب رودخانه بزرگ را میشناسم!»
مقاالت بازار مالی به جانبداری برونیابی ،تمایل ذهن من به دیدن الگو وقتی وجود ندارد ،اشاره
میکنند .شاید ویک ،22یکی از اولین رئیسهای من ،بهتر این موضوع را بیان کرده باشد« :وقتی
فکر میکنید ،از من و خودتان احمق میسازید».
با توجه به این که تمایالت انسانی علیه ما کار میکنند ،چطور در برابر میل به نتیجهگیری
نادرست یا راه حل ناکارآمد ،مقاومت کنیم؟

Vic 22
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در ابتدا و مهمتر از همه ،از دفتر کار بیرون بروید و از سایت مورد نظر بازدید کنید .ابتدا با افرادی
مالقات کنید که هرروزه مستقیماً با مشکل سروکار دارند .چه چیزی مشاهده کردهاند؟ فکر
میکنند چه چیزی در جریان است؟ اگر ممکن است با چشمان خودتان شاهدش باشید.
ژاپنیها این کار را  gembaیا «مکان واقعی» مینامند .این مشابه بازدید بازرس از صحنه جرم یا
بازدید من از سرچشمههای میسوری است.
باید بدانید که تازهفارغالتحصیالن کالج و نیز پرسنل فروشگاه که بتازگی ترفیع گرفتهاند ،اغلب
فکر میکنند دفتر کار خود را کسب کردهاند .مطمئن شوید به روشنی درک میکنند جایگاه خود
را با حمایت افرادی به دست آوردهاند که کار واقعی سازمان را انجام میدهند ،افرادی
صورتحسابها را پرداخت میکنند.
آن تمایل را با دفاتر لوکسی که دور از محل وقوع کار است ،تشدید نکنید .دفاتر تاج محل تنها
به پیمانکار ساختمان سود میرسانند.
مطمئن شوید سازمان شما ،فرایند حل مشکل رسمی را پذیراست تا هرجا ممکن است ،دلیل
(دالیل) ریشهای مشکل با تعریف مشخص از لحاظ روانشناسی با دادهها شناسایی و تایید شود.
هشت اصل ( )8Dو شش  DMAICسیگما از روشهای تاییدشدهای هستند که اثبات تحلیلی را
به جای نظرات صرف ،تشویق میکنند.
در نهایت ،فرهنگی ایجاد کنید که بیان مشکالت به جای پنهانسازی آنها ،تشویق شود .مشکالت
کوچکی که نادیده گرفته شوند به سیالب و طوفان تبدیل میشوند.
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چالشهای کارکرد
فرایند حل مشکل رسمی را انتخاب کرده و حتی روی مشکالت روتین تمرین کنید



.) تا فرایند به عادت تبدیل شود8D, A3, DMAIC(
 «اول باید.هر یک از ابزارهای ذکر شده از مرحله تعریف مشکل دقیق بهره میبرند



افرادی که مشکل را دارند ببینیم یا حداقل با آنها حرف بزنیم» را به بخشی از تعریف
.مشکل خود تبدیل کنید
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فصل 5
می -انتخاب افراد درست برای سفر :ساخت تیمی قوی
تا به اینجا کامالً بر نقش رهبر-مدیر متمرکز بودهایم که شامل موارد زیر است:


نیاز به ارزیابی صادقانه آنها و انگیزه مقاومت در برابر چالشهای مرتبط با رهبری تالش
تغییر.



نقش منحصربهفرد آنها در تغذیه فرهنگ مناسب پیش از معرفی ابزارها (یا حداقل در
رابطه با آن).



چهار رفتار بنیادی رهبر که تاثیر مثبتی بر پیشرفت در جهت فرهنگ مورد نظر دارد.



عادت کلیدی رهبران برای پذیرش آنچه چارچوب منظمی برای تمرین چهار رفتار
بنیادی فراهم میکند.

اما تیمهای عالی نیازمند مربیهای عالی و بازیکنان متعهد بااستعداد هستند.
در حالی که مصالحه مهارت ضروری رهبران موفق است ،وقتی برای استخدام کارمندان جدید یا
گزینش سرپرستها به کار رود ،میتواند خطرناک باشد .نیاز به پر کردن یک سِمَت خالی یا
محدودیت بازار نیروی کار هرگز آنقدر زیاد نیست که نادیده گرفتن عدم همترازی بین کاندیدا و
ارزشهای بیانشده سازمان را توجیه کند.
تصمیمات استخدام و ترفیع تقریباً همه افراد دیگر را از نظر پیامی که به سازمان میفرستند و
نیز میزان و طول مدت اثر آنها ،کوچک میکند.
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آنها فرصت های برای به دست گرفتن بلندگو و اعالم این هستند که «منظور ما از .....این است
که( ...جای خالی را با ارزشهای سازمان خود پر کنید!)
این مسئله هیچجایی بیشتر از زمان گزینش افرادی که دیگران را سرپرستی کنند ،اهمیت اساسی
ندارد .پیشنهاد شین ا ز ماه مارس را به خاطر بیاورید که معیار رهبر برای بکارگیری ،ترفیع و
نظمدهی ،مکانیسم نهفته اصلی چگونگی تاثیر رهبران بر فرهنگ است .انتصاب سرپرست نامناسب
برای چند کارمند میتواند وزنی به اندازه استخدام چندین کارمند غیراستاندارد را داشته باشد.
در حالی که استخد ام و ترفیع فرد اشتباه نیازمند توجه و اندیشه شخصی قابل توجه است ،این
کار برگشتپذیر نیست .همه را غیرفعال میکند اما تضمین میکند پیش از تصحیح اشتباه ،آنها
بیشتر از آنچه قابل توجیه باشد در جایگاه خود باقی بماند .نتیجه تقریباً یک منفی خالص برای
سازمان است و اگر جای خالی پر نشود ،شرایط بدتر میشود.
باید فرایندهای بکارگیری ،استخدام و ترفیع شما به اندازه فرایندهایی که برای تهیه محصوالت و
خدمات مشتریان شما به کار میرود ،قدرتمند باشند.
هفته  -81اساسیترین تصمیم
تصمیمات مدیریتی معدودی به اندازه تصمیمگیری کسی که باید استخدام کنیم ،اثرگذار هستند.
استخدام فرد درست منجر به تضمین روزانه انتخاب عاقالنه میشود .از طرف دیگر ،استخدام
ضعیف نیازمند توجه بیاندازه است ،روحیه همتیمیها را کم میکند و در نهایت باعث پایانی
ناخوشایند میشود.
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چالش استخدام با این حقیقت پیچیده میشود که اکثر کاندیداها بهترین رفتار مطلق خود را
نشان میدهند؛ هویتهای واقعی پشت نمای مصاحبه به خوبی پنهان میشوند .علیرغم این،
تکنیکهای تست شده زمانی وجود دارد که احتمال تصمیم درست را تا حد زیادی بهبود
میبخشد.
اول از همه ،بکارگیری رویکرد تیمی باعث افزایش احتمال تصمیم باکیفیت میشود .تیم پتانسیل
تصمیمی که بیش از حد تحت تاثیر اثر هالهای مصاحبهکننده بوده را خنثی میکند؛ این اثر در
واقع جانبداری مثبت است که از صفتی مشترک ناشی میشود .برای مثال ،ارزیابی مصاحبهکننده
جانبداری مثبت از کاندیدا میکند چرا که در مدرسه یکسانی درس میخواندند ،به انجمن خیریه
یکسانی تعلق داشتند ،هر دو دیدهبان ایگل 27بودند و مانند این .اگر سازمان شما بسیار کوچک
است یا به هر دلیلی نمی توانید همکاران را وارد تصمیم استخدام کنید ،تیم مصاحبه کوچکی از
همکاران خارجی قابل اعتماد تشکیل دهید که سازمان شما را درک میکنند.
تیم را چند روز پیش از مصاحبه دور هم جمع کنید تا برنامه بازی را تهیه کنید .هر مصاحبهکننده
باید چندین زمینه تمرکز داشته باشد و تشویق شود سواالت با پاسخ آزاد و تحریککننده قوه
تفکر بپرسد که به آنها اجازه میدهد کاندیدا را در آن زمینهها به صورت عمیق ارزشیابی کنند.
منبع این زمینههای تمرکز چیست؟ آنها باید انعکاس مستقیم ارزشهای اصلی سازمان شما
باشند .استخدام کارمندان جدید و ارزشیابی کارمندان فعلی دو فعالیت اساسی برای احیای
ارزشهای اساسی هستند .اگر ارزشهای اساسی معیارهای کلیدی فرایندهای استخدام و
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ارزشیابی شما نیستند ،این امکان وجود دارد که آنها چیزی بیشتر از مفاهیم مبهم قابشده
روی دیوار نباشند.
در ادامه برخی تکنیکهای مصاحبه ارائه میشود:


می خواهم با سوالی در زمینه سه چیزی که کاندیدا بیشتر از همه برایشان ارزش قائل
است ،کارم را شروع کنم .پاسخ آنها معموالً نشان میدهد چقدر صادق و دارای تفکر
باز هستند و بنابراین در باقیمانده مصاحبه چقدر میتوانم به آنها اعتماد کنم .این سوال
تنظیمی من است.



وقتی مهارت های مدیریت زمان برای کار اهمیت بسزایی داشته باشند ،با ارائه فهرستی
از سواالت به کاندیدا و درخواست هدایت گفتگو ،موفقیت زیادی کسب کردهام .اگر 60
دقیقه از  20دقیقه مصاحبه زمانبندیشده را در حال پاسخ دادن به اولین سوال باشد،
پس فرد درستی نیست.



اگر توجه به جزئیات مهم است یا ارزشهای سازمان شما تمیزی و مرتب بودن است ،به
کسی بگویید این ویژگیها را در ماشین کاندیدا چک کند (با فرض این که با ماشین
آمده باشد).



زمانبندی نهار با همکاران بالقوه کاندیدا تاثیر خوبی دارد .اتمسفر غیررسمی اغلب باعث
میشود کاندیدا گارد خود را پایین آورده و صادقانهتر به سواالت پاسخ دهد.
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از بازرس کلومبو 21در مجموعه تلویزیونی حقهای قرض بگیرید و سوال مهمی را به
صورتی بپرسید که گویی تفکر بعد از انجام کار است .این کار باعث میشود پاسخ
تمرینشده کمتری دریافت کنید.

جلسه گزارش دهی با تیم مصاحبه باید در همان روز مصاحبه برگزار شود تا در ذهن همه هنوز
تازه باشد .از تفکر گروهی پرهیز کنید و از هر عضو تیم درخواست نکنید با پیشنهاد خود درباره
کاندیدا به جلسه بیایند .روشهای جالب ارزیابی سریع پاسخها این است که همه مصاحبهکنندگان
همزمان دست خود را رو کنند (مثل سنگ-کاغذ-قیچی) و بعد رای خود را با انگشت روبهباال،
پایین یا به پهلو ،نشان دهند.
هر رای منفی یا بیطرف باید از طریق بحث ،خردمندانه بررسی شود .وقتی کوچک شمردن هر
نگرانی اساسی پیش از ارائه پیشنهاد امکانپذیر است که تیم به توافق رسیده باشد .چرا که شاید
محیط مصاحبه جایی باشد که شما بهترین کاندیدا را دیدهاند .مدیران متعددی بعداً تاسف
خوردهاند که ضعف کنونی کارمند طی مصاحبه مل یک پرچم زرد بود اما با منطق کنار زده شد.
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چالشهای کاربرد


استفاده از رویکرد تیمی را به صورت جدی برای مصاحبه در نظر بگیرید .به عالوه این
که تصمیمات بهتری گرفته می شود ،مشارکت در فرایند استخدام باعث افزایش مالکیت
تیم میشود تا تضمین کنند استخدام جدید موفقیتآمیز است.



اگر سازمان شما ارزشهای اساسی را شناسایی کرده است ،اصرار کنید که این موارد در
طول فرایند مصاحبه معیارهای مهمی هستند.

هفته  -83این را توئیت کنید!
من با وجود این خطر که ممکن است آدم ناخوشایندی به نظر برسم ،نگرانم که زیرمجموعه قابل
توجهی از افراد ورودی به نیروی کار ،فاقد مهارت کلیدی -توانایی تعامل مستقیم با سایر انسانها-
باشند .نکات داده من به این صورت است:
براساس مطالعه  6082که در ژورنال اعتیادهای رفتاری منتشر شد ،دانشجویان دختر دانشگاه
بیلور 23ده ساعت در روز را صرف تلفنهای خود میکردند .ده ساعت! همین مطالعه گزارش کرد
دانشجویان پسر بیلور ،روزانه هشت ساعت را در تلفن صرف میکردند .این بیشتر از زمانی است
که من در کالج صرف خوابیدن میکردم.
مراجعهکننده ای اخیراً گزارش کرد که در حال مصاحبه به منظور یافتن جایگزینی برای یک
موقعیت حرفه ای بود که در آن ارتباط مستقیم بانزاکت با مشتریان شرط اساسی کار بود .آنها
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رزومه ها را فیلتر کرده و چندین کاندیدا را با مصاحبه رودررو دعوت کردند که هریک  20دقیقه
در نظر گرفته شده بود .هیچ یک از کاندیداها در صحبت کردن به اندازه کافی راحت و ماهر نبودند
تا کل  20دقیقه را مورد استفاده قرار دهند .کوتاهترین مورد هفت دقیقه طول کشید!
همکاران دو شرکت تولیدی بسیار مورد احترام در کنفرانس صنعت ،داستانهای ناخوانده خود را
با من به اشتراک گذاشتند که در طول یک ساعت ،از کارمندان حرفهای خود با ناتوانی یا بیمیلی
نسبت به همکاری با بخشهای دیگر شکایت کردند .بویژه طراحیهای محصول در بین دیوارهای
خود بود و مشکالت اساسی در تولید ایجاد کرده بود .باید یادآوری کنم این موارد در شرکتهای
نوپا روی نداده بود بلکه در شرکتهایی بود که هرکسی میشناسد.
یک لحظه صبر کنید ،چطور ممکن است؟ این مشکل  60سال قبل حل شد .فقط این که باید
متخصص تولید در تیم طراحی قرار بگیرد .اهمیت تعامل با کارخانه را به مهندسین طراحی
آموزش بدهید .در آن لحظه ،حرفم را قطع کردند «ریک ،باید دست یک سری از مهندسینم را
بگیرم و به آنها بگویم 'قرار است از یک جایی به اسم کارخانه بازدید کنیم!' قسم میخورم تنها
تعاملی که با بقیه دارند ،همان تماس انگشتانشان روی تلفن است».
حاال که کارمندان بالقوه متعددی با اعتیاد به تلفن همراه وارد نیروی کار میشوند ،پوشش این
مسئله اهمیت پیدا میکند .برخالف سایر اعتیادها ،تست ساده اوره یا خون برای این یکی تعیین
نشده است .باید کمی خالقتر باشیم.
پذیرشگر را به عنوان بخشی از تیم مصاحبه در نظر بگیرید .از آنها بخواهید کاندیدا را حین
انتظار تماس ورود ،زیر نظر داشته باشند .آیا کنجکاو هستند؟ کاندیداهایی که البی را جستجو
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میکنند و نوشتههای شرکت را دنبال میکنند ،امتیاز میگیرند .افرادی که با پذیرشگر یا سایر
بازدیدکنندگان گفتگویی را آغاز میکنند ،امتیاز دوبرابر میگیرند! به زمان بین ورود مشتری و
دردست گرفتن تلفنش توجه کنید .هرکسی که حین توجه به پذیرشگر در گوشی است را حذف
کنید.
در طول مصاحبه به حضور تلفن توجه کنید .کاندیداهایی که تلفن آنها کامالً نامرئی است (از
لحاظ صمعی و بصری) ،امتیاز دریافت میکنند .برای هر لرزش تلفن در طول مصاحبه امتیاز کسر
کنید  ،برای هر صدای زنگ دو برابر امتیاز کسر کنید.
از روی عمد سواالت با پاسخ بسته بپرسید .این کار برخالف پیشنهاد سنتی مصاحبه است اما
سعی ما این است که بفهمیم کاندیدا در گفتگو راحت و ماهر است یا خیر .بنابراین اگر کاندیدا
داوطلبانه «بله» یا «خیر» خود را توضیح داده یا بگوید چرا فکر میکند در مقیاس  ،80-8عدد
هفت را برای خود انتخاب کرده ،به او امتیاز بدهید .اگر داوطلبانه تفسیر نمیکند ،باز هم میتوانید
استداللی که در پسِ پاسخ آنهاست را بپرسید .اگر نمیتوانند توضیح دهند ،امتیاز کسر کنید...که
در آن صورت ،به سم مصاحبه هفتدقیقهای خواهید رفت.
مصاحبه را در اتاقی با محرکهای بصری انجام دهید (مثالً نمونه محصوالت ،عکسهای
گردآوریشده شرکت ،شاید حتی وایتبورد با اطالعات غیرمحرمانه) .از روی عمد وقفههای
کنترلشده کوتاهی را بین مصاحبهکنندهها در نظر بگیرید....هر میزانی از  90ثانیه تا سه دقیقه.
از مصاحبهکنندگان همراه بخواهید طول انتظار طرحریزیشده و این که کاندیدا حین ورود آنها
اتاق را بررسی می کند یا با تلفن خود درگیر است را یادداشت کند .از کاندیداهایی که بعد از
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انتظار کوتاه به سراغ تلفن خود می روند امتیاز کسر کنید؛ به کسانی که اتاق را بررسی میکنند
امتیاز دهید.
تلفن های هوشمند و رسانه دیجیتال تنها در یک دهه ،اثر قوی روی زندگی ما گذاشتهاند .برای
افرادی که در حال حاضر به نیروی کار وارد میشوند ،این تکنولوژیها در سراسر دوره رشد آنها
وجود داشته است .مطمئن شوید فرایند انتخاب شما کارمندان را هدف بگیرد که میتوانند به
صورت مناسب از این ابزارهای جدید استفاده کنند و توانایی برقراری ارتباط به روش قدیمی و از
طریق گفتگو را دارند.
چالشهای کاربرد


با جدیت شروع به غربالگری معتادین تلفن همراه از طریق پیشنهادات باال کنید.



آیا هر یک از کارمندان فعلی ،عالئم اعتیاد به تلفن همراه را نشان میدهند؟ اگر بلی،
فرصت آموزش پیش روی شماست.



به تلف ن همراه معتاد هستید؟ اگر بلی ،با همکار مورد اعتماد (و بدون اعتیاد) کار کنید
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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هفته  -21انتخاب سرپرستها
استخدام افراد درست در بین بزرگترین چالشهای پیش روی هر سازمانی است .کیفیت سازمان
نمیتواند از کیفیت افرادش پیشی بگیرد .یافتن گروههای توانایی که ارزشهای آنها همتراز با
ارزشهای سازمان باشد ،اهمیت اساسی دارد.
اگرچه حداقل یک فعالیت وجود دارد که حتی حیاتیتر از موفقیت در انتخاب کارمندان درست
است و آن انتخاب سرپرستهای درست است.
تحقیق فردریک هرزبرگ در طول دهه  8310شان داد که عدم رضایت شغلی صرفاً به دلیل عدم
رضایت از شغل نیست .این مشابه رابطه شخصی است که در آن تنفر بخاطر نبود عشق نیست،
بلکه به خاطر بیعاطفگی است.
هرزبرگ متوجه شد عوامل شغلی که به رضایت شغلی کمک میکنند بسیار با آنچه منجر به عدم
رضایت شغلی می شود ،تفاوت دارند .برای مثال ،شرایط فیزیکی کار (دفتر کاال یا کارخانه زیبا و
کنترل شده محیطی) تاثیر زیادی بر رضایت شغلی ندارد .اگرچه شرایط ضعیف محیط کاری مثل
کثیف بودن ،سروصدا یا محل کار نامناسب ،باعث نارضایتی میشود .به همین صورت ،در حالی
که مسئولیت شخصی و به رسمیت شناختن فرد ،کمک زیادی به رضایت شغلی میکند ،نبود این
موارد محرک اصلی نارضایتی کارگر است.
مطالعه هرزبرگ نشان داد سرپرست بد و رابطه ضعیف با سرپرست جزو دومین و سومین عوامل
تاثیرگذار بر هدایت نارضایتی بودند .تنها سیاستها/اجرای ضعیف شرکت رتبه باالتری داشت.
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بنابراین انتخاب سرپرست اشتباه میتواند همه سختکوشی که در استخدام افراد درست صرف
شده را بیفایده کند .آنها به احتمال کمتری در معرض عواملی قرار میگیرند که رضایت ایجاد
میکند و بیشتر احتمال میرود عواملی را تجربه کنند که نارضایتی را ایجاد میکند...تا جایی که
ممکن است آنقدر نامید شوند که شرکت را ترک کنند و باید دوباره فرایند استخدام و رشد را
آغاز کنید.
کاندیدای ایدهآل سرپرستی دارای مهارتهای فرایندی قوی و مهارتهای مردمی است .یعنی باید
بخاطر آنچه میدانند (ضریب هوشی یا  )IQو نیز چگونگی کار با دیگران (ضریب هوش هیجانی
یا  )EQشناخته شوند .به همین دلیل است که سازمانهای بزرگ میدانند نقش اصلی سرپرست
پرورش افرادی است که بتوانند مشکالت را حل کرده و بخشی از کسبوکار آنها را بهبود بخشند.
این مسئله منجر به بهره برداری از قدرت مغزی جمعی همه کارمندان به جای زیرمجموعهای
کوچکی است که به عنوان بخش مدیریت مشخص شدهاند.
بنابراین کاندیداهای سرپرستی باید معلمین قابلی باشند .آنها باید در کاری که انجام میدهند
مهارت داشته باشند اما باید این مهارت در آنها به عنوان حلکننده مشکلی عمومی ،بیشتر تجلی
یابد .سرپرستان بزرگ نیز مثل همه معلمین بزرگ ،دارای صفات ظاهراً متناقض اعتمادبهنفس در
موضوعات اصلی و نیز شوخطبعی هستند تا نشان دهند همیشه چیزهای بیشتری برای یادگیری،
اغلب از همان افرادی که به آنها آموزش میدهند ،وجود دارد .در نهایت ،معلمین قوی دارای
درک و صبر هستند تا به دیگران اجازه دهند به صورت معنادار با روشها و با سرعتی یاد بگیرند
که برای آنها بهتر است.
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کان دیداهای قوی سرپرستی باید شجاع باشند وقتی عدالت با گروه نیاز به آموزش کارمند خودسر
را ضروری میکند ،آماده باشد ناراحتیهای بین فردی را بپذیرد .آنها پشت سیاستهای شرکت
پنهان نمیشوند و درک میکنند عدالت به معنای برابری نیست.
وقتی فرد مسئولیت گروهی از افراد را به عهده میگیرد ،زمان شخصی که صرف میکند تا حد
زیادی افزایش مییابد ،همانطور که تعداد فعالیتها زیاد میشود .انتخاب افرادی که نشان دادهاند
ذاتاً سازماندهیشده هستند و ارباب زمان خود هستند اهمیت اساسی دارد.
در نهایت ،فرد درست دارای درک روشنی از کار سازمان است و از تطابق مسئولیت خود با تصویر
بزرگ رضایت دارد .آنها اهمیت کار تیمی را درک کرده و میدانند تیم شماره یک ،کل سازمان
و نه زمینه خاص مسئولیت آنها ،است.
دستیابی به این شرایط دشوار است .احتمالش کم است که آنقدر خوششانس باشید که در حال
حاضر فرد مطابق با این نیازها را پیدا کنید .اگر نیستید ،بین شروط «الزامی» که ارزشگرا هستند
(مثالً تمرکز بر دیگر ،شجاعت) و شروط «مطلوب» (مثالً تجربه موضوع اصلی ،مهارتهای حل
مشکل) تمایز قائل شوید« .الزامیها» را به خطر نیندازید.
اگر همه موارد دیگر یکسان است ،با هر روشی ،از داخل شرکت کسی را به این مقام ترفیع دهید
و تجربه را یک دارایی بدانید .این کار پیام قوی به همه کارمندان میفرستد که به آنها ارزش
میدهید.
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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است فردی را از خارج سازمان استخدام کنید که دارای مهارتهای مردمی ذکرشده در باال است.
فرد درست سریعاً با نشان داده ویژگیهای مورد نیاز ،بر بدبینی اولیه غلبه خواهد کرد.
چالشهای کاربرد


اگر سرپرستان را مدیریت میکنید ،هریک را از نظر  ،EQتوانایی تدریس ،تمایل به
آموزش کارمندان ،مدیریت زمان شخصی و کار تیمی ارزشیابی کنید.



خود ر ا در هر یک از معیارهای باال ارزشیابی کنید .با شناسایی ضعف ،مربی انتخاب
کنید که در آن زمینه قوی باشد و درخواست کمک کنید.

هفته  -28تشکیل هیات
من به عنوان طرفدار پروپاقرص ورزش ،از قیاسهای ورزشی استفاده میکنم تا مفاهیم کاری
متنوع را به تصویر بکشم .از موضوع ورزش برای بحث درباره اهمیت پرورش پشتیبانهای توانا
برای مهمترین جایگاهها در سازمان -رهبران آن -استفاده میکنیم.
وقتی فکر میکردم یک شرکت بزرگ و باثبات را بخاطر مشاورهای ترک کنم که هیچ چیز مشخص
و معلومی ندارد ،آنچه هرکسی باید پیش از پیگیری مخاطره جدید انجام دهد را انجام دادم؛ کمی
تحقیق بازار انجام دادم .با چندین مراجعهکننده بالقوه صحبت کردم تا مشخص کنم درباره آینده
من به عنوان مشاور هیجانزده بودند .دو چیز را از گفتگوهایم به یاد دارم:
در ابتدا ،به نظر میرسد برای توجیه مخاطره من عالقه کافی داشتند( .نکتهای برای همه
کارآفرینانی که مسیر مشابه را در پیش میگیرند :همه کسانی که به شما میگویند درباره کار با
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شما عالقمند هستند ،در نهایت به مشتری شما تبدیل نمیشوند -بویژه وقتی بدترین رکودی که
طی دههها شاهد بودهایم ،رخ دهد).
در درجه دوم ،اغلب فرد پیشبینینشدهای در طول بحث کاوشی من وارد میشد .تعداد
هشداردهنده ای از رهبران ،بویژه کارآفرینان نسل اول ،با این حقیقت آزرده میشدند که راهبرد
خروج شخصی از کسب وکار خود نداشتند .همانطور که یک مالک بیان کرد« ،اینطور نیست که
به سادگی استعفای خود را تحویل بدهید؛ هیچکس این اجازه را به شما نمیدهد».
وقتی از آن به بعد با سازمانها تعامل میکردم ،چندین بار به این نکته اخیر فکر کردم و متوجه
برخی رشتههای مشترک شدم که به راز جانشین مفقود کمک میکرد.
در ابتدا ،تعجبی نیست که تقریباً همه کسب وکارها با اندازه کوچک و بودجه کم شروع به کار
میکنند .وقتی کسبوکار رشد میکند ،کارمندان اولیه انتخاب میشوند -معموالً به دلیل اخالق
کاری ،مورد اعتماد بودن و مقرونبهصرفگی به آنها روی آورند تا این که به دلیل تجربه
شخصیشان باشد.
با گذر زمان و ادامه رشد ،کارمندان اولیه ارزشمند به سرپرست و در نهایت مدیر ارتقا مییابند.
اما اغلب اوقات ،سرمایه گذاری کمی برای آموزش این رهبران جدید در نظر گرفته میشود تا
آگاه شده و در نقشهای توسعهیافته خود ماهر شود؛ یا گاهی این سرمایهگذاری اصالً انجام
نمی شود .برای این که موضوع را بدتر کنم ،باید بگویم فرهنگ سازمان درحالرشد هنوز تقلید
دقیقی از سازمان تازهکار اولیه است که در آن هنوز موسس اکثر تصمیمات را میگیرد.
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این مسئله که چندین سال توجهی دریافت نمیکند ،منجر به موقعیتی میشود که سازمان
قابلیتها و حتی پتانسیل کارمندان مدیریت را کنار میگذارد .موسس با این حقیقت ترسناک
روبرو میشود که آنها هنوز ستون حامی اصلی در ساختار مدیریت ارزان هستند .بنابراین میل
به خروج از کسبوکار خواهند داشت.
روشن است که پرورش پشتیبانهای توانا یکشبه اتفاق نمیافتد .تالش آگاهانه و متمرکز طی
چندین سال میطلبد .مولفههای کلیدی شامل موارد زیر است:


به صورت منظم برنامه جانشینی را بررسی کرده و بازبینی کنید تا تغییرات در پرسنل،
قابلیتهای مشاهدهشده و نیازهای کاری منعکس شود.



بر آموزش هر مدیر حین انتصاب وی برای وظایف جدید ،سرمایهگذاری کنید؛ بحثها
درباره نقشها و مسئولیتهای جدید باید شامل برنامهای برای پرورش مهارتهای مورد
نیاز جدید نیز باشد.



بلوغ مناسب فرهنگ مطابق با فرهنگ سازمان خود را همیشه به چالش بکشید؛ آیا
رهبران جدید گامی در جهتی تصمیمات مناسب برمیدارند و مسئولیتهای درستی را
به عهده میگیرند (اجازه این کار را دارند)؟



در زمینه ارزشیابی م دیران صادق باشید؛ نگه داشتن فرد در موقعیتی که تواناییش را
ندارد به هیچکس ،از جمله خود فرد ،کمکی نمیکند.

درست همانطور که یک مربی موفق برای درجهبندی یا بازنشستگی بازیکنان کلیدی برنامهریز
میکند ،رهبران موفق کسبوکار نیز باید همیشه از فرصتها برای پرورش یک هیات سود ببرند.
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انجام این کار تضمین میکند سازمان وابستگی اضافی به یک رهبر ندارد و مولفه کلیدی در ایجاد
کسبوکاری همارز با یک سلسله ورزشی است.
چالشهای کاربرد
 فرایند برنامهریزی جانشینی رسمی برای حوزه مسئولیت خود تهیه کنید.


تضمین کنید هر فرد که دیگران را مدیریت میکند ،از جمله رهبران بالقوه آینده بر
مبنای هر برنامه جانشینی ،برنامههای رشد شخصی برای توجه به زمینههای با تجربه
کم یا ضعفها را دارند .فعالیتهای آنها را براساس هر برنامه نظارت کنید.



همیشه رهبران ضعیف را شناسایی کرده ،آموزش دهید و به صورت مناسب با آنها
برخورد کنید .از آنجایی که تاثیرگذاران اصلی بر کسانی هستند که سرپرستی میکنند،
اثر آنها بزرگتر از آن است که بتوان نادیده گرفت.
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فصل 6
ژوئن -خلق افرادی برای سفر :پرورش کارمندان
رهبران معدودی از آغاز ،فرصت گزینش دستی کل تیم خود را دارند .بلکه اکثر ما تیمی را به
ارث میبریم و تنها فرصتهای گاهوبیگاهی برای تغییر داریم تا از طریق گزینش اعضای جدید با
استفاده از اصول فصل  ،0به بهبود آن بپردازیم.
بنابراین پرورش اعضای تیم شما اهمیت حیاتی دارد .هر عضو -خواه به ارث رشیده باشد یا شخصاً
گزینش شده باشد -استحقاق توجه و بازخورد شما و شانس عادالنه پرورش و نمایش مهارتهای
خود را دارد.
بکارگیری دوباره افراد با عملکرد برتر ،نقطه شروع خوبی است .بفهمید آنها چه کسانی هستند
و مطمئن شوید نادیده گرفته نمیشوند .این به معنای بکارگیری افراد مطلوب نیست! باید با
بهترین روشها مثل گشت زنی ،به رسمیت شناختن و آموزش ،هدفمند عمل کنید .در حالی که
دسترسی همه کارمندان به این موارد را مهیا میکنید ،عملکنندگان برتر طبیعتاً سود بیشتری
از آنها میبرند و فرصتهای بیشتری برای شناخته شدن فراهم میشود .آن فرصتها را از دست
ندهید!
عمل کنندگان سطح پایین استحقاق شانس بهبود را دارند ،مخصوصاً اگر سرپرست قبلی در توجه
به معایب آنها صادق و مستقیم عمل نکرده باشد .اما آنها باید بهبود یابند .نبود پاسخگویی
باعث ایجاد محیط مبتنی بر حقوق و بیعاطفگی میشود که در نتیجه سفر ما را به هم میریزد.
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هفته  -22بکارگیری دوباره مجریهای برتر شما
همه ما داستانهای زوجهایی را شنیدهایم که پس از ازدواج ،رابطه جنسی آنها متوجه شد .اغلب
این مورد بعداً به عنوان اولین مرحله افت تدریجی شناسایی میشود که در نهایت به رابطه
شکستخورده منجر میشود .متاسفانه همین مسئله در رابطه استخدام نیز روی میدهد.
بکارگیری دوباره عمل کنندگان متوسط و برتر ،بویژه در اقتصاد قوی که تعداد شغلها فراوان
است ،اهمیت اساسی دارد .جایگزینهای استخدام برای عملکنندگان برتر همیشه یک تماس
تلفنی ،کلیک ماوس ،گفتگو یا یک آگهی روزنامه با آنها فاصله دارد.
بنابراین فرد چطور بکارگیری دوباره را انجام دهد؟ استفاده از قیاس ازدواج موفق باز هم سرنخهایی
حاصل میکند .زوجهایی که همیشه عاشق هم هستند ،جنبههایی از رابطه خود که باعث شده
عاشق شوند را دوباره برمیافروزند .در واقع هرگز از قرار گذاشتن با یکدیگر دست برنمیدارند.
به همین صورت ،بکارگیری بهترین کارمندان شما شامل حفظ آن سطح از هیجان و تعهد دوجانبه
است که پیش از استخدام ابتدایی آنها و در طولش ،وجود دارد.
در ابتدا و مهمتر از همه ،زوجهایی که عشقبازی میکنند ،ساعتها درباره همهچیز ،مخصوصاً
رویاهای خود ،صحبت می کنند .به همین صورت ،گفتگو شالوده رابطه قوی با کارمندان است.
رک اهداف شخصی آنها بهاشتراکگذاری آزادانه چگونگی عملکرد سازمان و جایی که به سمتش
میرود ،اهمیت حیاتی دارد .بر ارتباط کار کارمند با ماموریت سازمان و فرصتهای همزیستی که
پیش روست ،تاکید کنید .این کار اعتمادبهنفسی ایجاد میکند که ادامه رابطه بیشترین سود را
برای هر دو طرف دارد.
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زوجهای موفق زمان خود را برای رابطه سرمایهگذاری میکنند .به همین صورت ،سرمایهگذاری
زمان برای کارمندان با شناختن آنها و ارائه بازخورد صادقانه ،دسترسی به آموزش شایسته و به
چالش کشیدن وظایف شغلی جدید ،پیام واضحی برای آنها میفرستد که میگوید آنها ارزشمند
هستند.
زوجهایی که با هم قرار میگذارند ،یکدیگر را از طریق تحسینهای خود تقویت میکنند.
عمل کنندگان برتر بیشتر از همکاران خود کار انجام میدهند چرا که همیشه بهترین راه را پیدا
میکنند -با هوش بیشتری کار میکنند .مطمئن شوید خدمات آنها بر همان اساس جبران
میشود .اگر کارمندی به صورت منظم فراتر از انتظارات کار میکند ،اجازه ندهید دستهبندیهای
شغلی بدون انعطاف و مقیاسهای پرداخت شما را محدود کنید .خالق باشید!
رابطه عاطفی شامل رفتن به جاهای عالی است .مطمئن شوید فرهنگ مثبت با عملکرد باال را
حفظ میکنید .اطمینان حاصل کنید عملکنندگان با عملکردهای پایین ،میزان نامتناسبی از
زمان شما یا زمان عمل کنندگان برتر را مصرف نکنند .انتظارات را روشن کنید ،منابع مورد نیاز
برای موفقیت آنها را فراهم کنید اما آنها را پاسخگو نگه دارید .عملکنندگان سطح پایین بهبود
پیدا میکنند ،به همان صورت ادامه میدهند یا وقتی انتظار پاسخگویی از آنها برود ،کنار گذاشته
میشوند .از طرف دیگر ،عدم پاسخگویی منجر به این میشود که عملکنندگان برتر پایین کشیده
شوند یا شرکت را ترک کنند چرا که از جبران کار عملکنندگان سطح پایین خسته میشوند.
این هشدار شماست.
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اخیراً داستان زنی را شنیدم که بازنشستگی زودهنگام را انتخاب کرد چرا که خشنودی وی نسبت
به کار از بین رفته بود .در واقع حس نمی کرد برای او ارزشی قائل باشند .او در طول جشن
بازنشستگی خود از دیدن گریه رئیسش شوکه شد .اولین بار در طول سالها بود که حس میکرد
تحسین شده است .مثل این سرپرست نباشید.
چالشهای کاربرد
 در زمینه به رسمیت شناختن ،هدفمند عمل کنید .از نرمافزار زمانبندی خود برای تهیه
یادآورهای مکرر استفاده کنید تا موفقیتها (و تالشهای) درستی که قدردانی را تضمین
میکند ،شناسایی کنید .برای یافتن روشهای خالق و معنادار تایید کارمندان،
جستجوی آنالین کنید.


اگر عملکننده ستارهای دارید که خدماتش به صورت عادالنه جبران نمیشود ،با HR

مالقات کنید تا راه حلهای بالقوه را مورد بحث قرار دهید.


اگر عملکننده سطح پایینی دارید که دیگران را پایین میکشد ،همین حاال مسئله را
مورد توجه قرار دهید .برای راهنمایی به مطالعه بپردازید.
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هفته  -29سنگ بنای روابط کارمندی سالم
یکی از دروس متعدد پسران پیشاهنگ که تا بزرگسالی همراه من مانده است ،چالش ترک کردن
هر کمپ با شعار «بهتر است خودت پیدایش کنی» بود .در پایان هر دوره کمپ ،سپاه ما تقریباً
شانهبهشانه صف میبست و به آرامی در سراسر کمپ راه میرفت و هر تکه زباله را از روی زمین
برمیداشت -مهم نبود چقدر کوچک بودند یا متعلق به ما بود یا کمپهای قبلی.
مفهوم بهتر است خودت پیدایش کنی ،برای کارمندان شما فایده بیشتری دارد .بدون توجه به
این که به شیوه شخصی و بادقت انتخاب شدهاند یا به ارث رسیدهاند ،وقتی کنترل یک ناحیه را
دارید ،هر کارمندی استحقاق توجه شما و شانس بهبود را دارد .و بهبود با بازخورد آغاز میشود.
خب آخرین باری که بازخورد واقعاً صادقانهای به هر یک از کارمندان گزارشدهنده خود دادید،
کی بود؟ درباره تشریفات فرمی ساالنه اجباری که ارزیابی عملکرد است صحبت نمیکنم .بلکه به
بازخوردی اشاره می کنم که کارمند در ارزیابی وضعیت کنونی خود و پتانسیل آینده در سازمان
مفید میداند.
خب...من نگران این موضوع بودم.
بسیار خب ،پس با موارد بدیهی شروع می کنیم .این کار سادهترین بخش شغل شما نیست.
مطمئناً میتوانید تعاریف خود را تا مدتها بین همه دستبهدست کنید .اما وقتی نقطه کور
کارمند را روشن میکنید چطور؟
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تحقیق گالوپ به روشنی همبستگی قوی بین کارمندانی که خود را متعهد میدانند و بازخورد
سرپرستی را نشان میدهد .این مطالعه نتیجه گرفت سرپرستانی که روی نقاط قدرت تمرکز
میکنند ،باالترین نسبت کارمندان متعهد ( 28درصد) را دارند .کارمندانی که پاسخ دادند
سرپرست آنها بر ضعفها متمرکز بود ،خود را با نسبت پایینتری متعهد میخواندند ( 20درصد).
با این وجود ،این عدد بسیار باالتر از دو درصد کارمندانی بود که خود را متعهد میخواندند و ادعا
میکردند سرپرست آنها ،نادیدهشان میگیرد و بر نقاط قدرت یا ضعف آنها تمرکز نمیکند.
در حالی که حتی اخبار بد بهتر از بی خبری است (در واقع خیلی بهتر است) ،بهترین بازخورد
باید زمانمند ،صادقانه ،با حسن نیت و متعادل باشد .همانطور که در فصل  2به تفصیل بحث شد،
تمرین گشتزنی هدفمند شرایطی فراهم میکند که مطمئن شوید بازخورد براساس نیاز بیان
شده و جلوی تبدیل یک مسئله کوچک به مشکل بزرگتر را میگیرد.
متوجه شدهام تحلیل ( SWOTنقاط قدرت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدها ،)70ابزار مفید ایجاد
راهبرد بازخورد متعادل است که اغلب برای ارزشیابی سازمان در طول برنامهریزی راهبردی به کا
میرود.
با نقاط قدرت شروع میکنیم .مزیتهای ذاتی وجود دارد که کارمند را به سمت سازمان میکشد:


کارمند در کدام نوع کار همیشه نتایج منسجمی دارد؟



کدام موقعیت اخیر از لحاظ عملی به خوبی مدیریت شد؟
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 کارمند از کدام کار به صورت بدیهی لذت میبرد؟
این موارد باید براساس رفتارهای مشاهدهشده باشد تا این که بر پایه ادراکات و شنیدهها باشد.
من معموالً بازخورد دیگران را مستقیماً مورد بررسی قرار نمیدهم بلکه آن را برای افزایش
حساسیت خودم به مسئله به کار میبرم تا تعیین کنم بازخورد توجیهی دارد یا خیر .این کار به
من اجازه میدهد مالک بازخورد باشم.
کارمندان نقاط ضعف را ،مثل نقاط قدرت ،از خود بروز میدهند:


کارمند اغلب با انجام کدام نوع وظایف مشکل دارد؟



کدام موقعیت اخیر امکان مدیریت بهتر داشت؟



کارمند از انجام کدام نوع کار اجتناب میکند یا از آن لذت نمیبرد؟

فرصتها معموالً برون نگر بوده و شامل تغییرات بالقوه خوب در دنیا یا سازمان هستند .در حالی
که نقاط قدرت و ضعف مشابه نگاه به آینه هستند ،فرصتها و تهدیدها شبیه نگاه کردن به بیرون
از پنجره است:


احتمال دارد کدام موقعیتهای جدید باز شود؟



آیا مهارتهای جدید با توجه به تغییرات در کسبوکار یا تکنولوژی ،الزم است؟



آیا رویداد آینده ،شانس امتحان چیز جدیدی را ایجاد میکند؟

تهدیدها نیز بروننگر هستند اما با روندهای بالقوه آسیبرسان سروکار دارند:


آیا موقعیت فعلی به دلیل روندهای بازار یا سرمایهگذاری ،به مخاطره افتاده است؟
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آیا تغییرات نیازهای کسبوکار یا تکنولوژی ،جایگزین مهارتهای کارمند شده است؟



آیا موقعیتی در حال ظهور است که جایگاه فعلی آنها را به مخاطره میاندازد؟

شناخت اولیه کارمندان به صورت افراد منحصربهفرد و ارزشمند و ارائه بازخورد متعادل در طول
زمان ،به تعیین زمان نیاز به پیام سختگیرانهتر کمک خواهد کرد .هرچند این کار باز هم آسان
نمیشود ،اما احتمال این که پیام به گوشهای شنوایی برسد آسانتر و بسیار بیشتر میشود.
در حالی که نمی توانیم استخدام تمام عمر را در اقتصاد امروز تضمین کنیم ،میتوانیم تضمین
کنیم کارمندان قاب استخدام باقی می مانند .این کار با روراستی با کارمندان و بهاشتراکگذاری
آنچه در صنعت در جریان است ،آغاز میشود .کدام شغلها بیشترین ریسک را دارند؟ در آینده
کدام مهارتها بیشترین خواهان را خواهند داشت؟
چند سال قبل وقتی رکورد بزرگ جوالن میداد ،گفتگویی با مالک کسبوکاری را به خاطر دارم
که درباره آینده شرکتش بسیار نگران بود .وقتی پرسیدم نگرانیش را با کارمندانش به اشتراک
گذاشته یا خیر ،پاسخ داد «به اندازه کافی به آنها پول نمیدهم تا وظیفه نگران شدن را هم قبول
کنند ».یادم میآید با خودم فکر میکردم« ،به اندازه کافی به آنها پول نمیدهی تا نگران
نباشند».
سرمایهگذاری روی آموزش کارمندان (در زمینه مهارتهای سخت مورد نیاز آینده و مهارتهای
نرم) راهبرد دیگری برای قابل استخدام نگه داشتن کارمندان است .خوشبختانه وقتی فرد ابقا
بیشتر در کار ،بهرهوری باالتر و بهبود مهارتهای بینفردی با همتیمیها و مشتریان را در نظر
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می گیرد ،این کار سود واقعی در پی دارد .آموزش شایسته که به خوبی ارائه شود ،پیام روشنی به
کارمندان میفرستد که «شما ارزشسرمایهگذاری را دارید».
شجاعت ،بهاشتراکگذاری نگرانیهای عملکرد و تهدیدهای بالقوه ،بخش دشوار مدیریت است .اما
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
داخل یا خارج سازمان ،لذتبخش است.
چالشهای کاربرد


تحلیل  SWOTرا برای هر یک از کارمندان خود انجام دهید؛ این مجموعه را به سندی
زنده تبدیل کرده و آن را برای بحثهای بازخورد خود به کار ببرید.

هفته  -24مدلی برای آموزش
وقتی کارآموز مدیریت بودم ،آموزش عالی دریافت کردم .مربی مدل هشتبخشی داشت تا بحث
آموزش را هدایت کند .ما مدل را یاد گرفتیم و آن را در شبیهسازی ایفای نقش ،تمرین کردیم.
وقتی می دیدم مهارت به ظاهر مبهمی مثل آموزش ،چطور به صورت یک مدل ساده شده است،
تنم به لرزه میافتاد .طی سال ها از آن مدل استفاده کردم و اغلب اوقات هم با موفقیت روبرو
میشد.
تنها یک مشکل کوچک وجود داشت...مدل با وجود هشت مولفه ،از ظرفیت ذهنی من (و بسیاری
از همکالسیهایم) فراتر می رفت .چند نفر از ما مدل را در دفاتر کار خود گذاشتیم که معموالً
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مستقیم پشت صندلی بود که کارمند در حال آموزش مینشست .این کار مفید بود مگر این که
کارمند قدبلند آنجا مینشست.
بیستوپنج سال بعد وقتی شروع به کار با مراجعهکنندگان در زمینه آموزش کردم ،در جستجوی
تهیه مدل سادهتر و کارآمد بودم:
تصویر خانه (تصویر  )2.8مشابه یادبود لینکولن ،متشکل از پنج مولفه بود:


شالوده مستطیلی افقی



دو ستون مستطیلی عمودی ،یکی در هر سوی فونداسیون



سقف ،نه یک پروفایل مستطیلی ساده بلکه منحنی توزیع نرمال (زنگولهای)



پوشش سقف افقی که بین باال ستونها و سقف جای گرفته است

تصویر  :8.2مدل آموزش
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«رابطه بامحبت و حامی»  ،شالوده آموزش موفق است .وقتی مردم بدانند نهاده ورودی از سمت
کسی است که منافع آن ها را در سر دارد ،بسیار نسبت به بازخورد پذیراتر خواهند بود .این یعنی
ما به عنوان سرپرست باید همیشه روی آن شالوده کار کنیم .تضاد مسئله وقتی است که کارمند
حین مشکل ،تنها از رئیسش میشنود که میگوید «من را ببین».
میتوان این شالوده را حتی در طول گفتگوی آموزش واقعی نیز با متعادلسازی نگرانی با مسائلی
که کارمند به خوبی انجام می دهد ،تقویت کرد .گوش دادن ،همدردی و اقرار به نقش ما در
موقعیت ،در صورت اقتضای شرایط ،شالوده را در طول گفتگو حمایت میکند.
ستون چپ «مسئلهای» است که باید مورد بحث قرار گیرد .ممکن است نگرانی باشد که نیاز است
در آغاز رفع شود یا فرصت بالقوهای که میخواهیم کارمند را متقاعد کنیم دنبالش کند.
اگر مشکلی وجود داشته باشد ،بهتر است تا کوچک است دربارهاش صحبت کنیم .توافقهای
شفاهی با اکثر کارمندانم داشتهام که به من اجازه میدهد در صورت خطا واکنش زیادی نشان
دهم به جای این که مدت طوالنی منتظر بمانم.
گفتگوی آموزشی را به یک مسئله محدود کنید .رفتارهای مشاهدهشده («دیروز در طول جلسه
تیمی ما به تیم 78حمله کردید») را به جای فرضیات («دارید تالش میکنید همتیمیهای خود
را بترسانید») ،برای اثبات درستی نگرانی خود نقل کنید .مشاهدات بدیهیتر هستند.

Tim 78
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به چشمانداز کارمند گوش دهید؛ اغلب چیزهای جدیدی یاد خواهید گرفت .اما با بهانهها برخورد
کنید («متوجه شدم همه ما بخاطر نزدی شدن تاریخ تحویل پروژه دچار استرس شدهایم ،اما
نباید بخاطرش با یکدیگر بد رفتار کنیم)».
ستون راست «اثر» مسئله است .این بخش انگیزه توجه به مسئله ،چرای پشت چگونگی آن را
فراهم میکند .اگر افراد و سازمان از فرصت استفاده کرده یا به مسئله توجه کنند ،پیامدهای
مثبتش چیست؟ اگر این کار را نکنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
من در پرسیدن سواالت با پاسخ باز کارآمد هستند تا کارمندان بتوانند اثر را بدین وسیله شناسایی
کنند («اگر اجازه دهیم رفتارهای بیادبانه در تیم رایج شود ،کارکرد تیم ما چطور خواهد شد؟»)
در استفاده از سکوت ترس به خود راه ندهید چرا که به کارمندان زمان میدهد درباره مسائل
فکر کنند.
در حالی که تاکید بر پیامدهای طبیعی معموالً توجیه دارد ،اگر ماندگاری مسئله منجر به اقدام
تادیبی شود ،باید پیامدهای تحمیلی روشن شوند («دفعه بعد که این رفتار را مشاهده کنم ،توبیخ
کتبی دریافت خواهید کرد)».
سقف مدل ما «برنامه عملی شخصی» است که برنامه بهبود مشترک حاصل کار مربی و کارمند
است .به صورت منحصربه فرد برای کارمند طراحی شده که مسئله ،سابقه و میزان پاسخگویی
خود را در نظر میگیرند.
پروفایل منحنی زنگوله سقف به ما یادآوری میکند پاسخگویی شخصی از فردی به دیگری تغییر
میکند ،درست مثل قد ،وزن IQ ،و غیره .وقتی با فردی در انتهای پایین مقیاس پاسخگویی
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شخصی سروکار داریم ،برنامه ما جزئیتر و با حلقه بازخورد کوتاهتر خواهد بود .آموزش فردی با
پاسخگویی شخصی مشابه فردی که پاسخگویی پایین دارد ،برای وی اهانتآمیز خواهد بود.
پیش از این که گفتگو را تمام کنیم ،باید مطمئن شویم هر دو طرف برنامه را کامل کردهاند و
اطمینان دارند که برنامه می تواند موفق باشد .تردید از هر طرف باید پیش از ترک کردن مورد
توجه قرار گیرد.
بحث و برنامه باید مستند شود .وقتی با کسی با پاسخگویی شخصی باال سروکار داریم ،این امکان
وجود دارد که یادداشت برداشته باشد .در هر رویداد ،خالصه مورد توافق و مستند اهمیت حیاتی
دارد.
در نهایت ،پوشش سقف «پاسخگویی» است .باید محیط پوششدهندهای وجود داشته باشد که
به وسیله آن برنامههای خود را دنبال کنیم .نتایج مثبت شناسایی میشوند .نتایج منفی پیامدهایی
را تحریک میکنند که قبالً در طول بحث آموزش منتقل شدهاند.
بحث آموزش ابزاری برای پرورش کارمندانی است که وظیفه اصلی آنها سرپرستی است .اگر این
کار با مهارت انجام شود ،تعداد بحثهای پاسخگویی دشوار بعدی را کاهش میدهد .مهمتر از آن،
احتمال رشد و تعهد کارمند را افزایش میدهد .این کار ارزش تمرین و انجام صحیح را دارد.
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مسائل متنوعی که با تحلیل  SWOTخود مشخص کردهاید را اولویتدهی کنید .یکی
را برای هر کارمند انتخاب کرده و آموزش آنها درباره این موضوع را آغاز کنید.

هفته  -25مبانی پاسخگویی
گفتگوی آموزش را انجام دادهاید .گفتگوی دقیق و صادقانهای با کارمند خود داشتید .هر دو
چیزهایی را درباره مسئله و یکدیگر یاد گرفتهاید .همراه هم با سطح مناسبی از جزئیات و
پیامدهای بحثشده ،روی برنامه بهبود کار کردید .وقتی از کارمند پرسیده میشود که به برنامه
تعهد دارد ،انگشتش را به نشانه تایید باال میبرد و جلسه با دست دادن تمام میشود .عالی است
که حتی گفتگو را مستند کردید و کپی از آن را به کارمند خود دادید.
حاال چی؟
حاال پیگیری را داریم .اینجاست که پوشش سقف مدل انتخابی ما (پاسخگویی) وارد بازی میشود.
پاسخگویی بسادگی به معنای پاسخگو بودن نسبت به اقدامات فرد ...یا عدم فعالیت وی ،است.
پاسخگویی (یا نبود آن) ،جز کلیدی است که فرهنگ هر سازمان را تعریف میکند .در واقع شاید
تنها روشهای غیراخالقی و بیاحترامی عادی ،روحیه سازمان را سریعتر و بیشتر از نبود
پاسخگویی از بین ببرد.
و با این وجود ،اکثر سرپرستها تایید میکنند گفتگوی پاسخگویی در بین دشوارترین وظایف
است .دالیل شامل موارد زیر است:
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انتظارات مبهم

 پیامدهای مبهم


تاخیر بازخورد به امید این که مسائل تغییر کند (معموالً تغییر میکنند...اما نه لزوماً به
سوی شرایط بهتر)



تمرکز بر چگونگی ارائه پیام به جای خود آن



ترس از دست دادن کنترل گفتگو

توجه کنید سه نگرانی باال با گفتگوی آموزشی که به خوبی اجرا شده باشد ،حذف میشود .درک
مشترک جامع از مسئله و توافق مستند روشن درباره برنامهای برای توجه به آن را خواهیم داشت.
وقتی پیامدها را مورد بحث قرار داده و تصمیمگیری میکنیم که به کنار هم برگردیم.
به بیان خالصه ،توافق یا قرارداد منطقی داریم .حاال به عهده کارمند است که تعیین کند به آن
احترام میگذارد یا خیر؛ چطور به تعهد «پاسخ» خواهد داد
خوشبختانه کارمندان در بیشتر موارد (دوسوم یا سهچهارم اوقات ،براساس تجربه من و سایر
رهبرانی که بررسی کردهام) به شیوه مثبت پاسخ می دهند .اکثر آنها بخاطر بازخورد صادقانه
تشکر می کنند .مهم است عملکرد بهبودیافته را تایید کرده و بر اثر مثبت آن بر فرد و سازمان
تاکید کنیم .از آنها بخاطر تالشهایشان تشکر کنیم .بدانیم این دوره مطمئناً با پیشروی آن
کارمند ،شالوده قویتری پیدا خواهد کرد.
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با موقعیتهای چالش برانگیز معدودی که در آن کارمند به توافق ما احترام نمیگذارد چه
برخوردی داشته باشیم؟ زمان گفتگوی پاسخگویی فرا رسیده است .در این موارد ،یک
دستورالعمل ساده میتواند دو نگرانی پایانی که در باال ذکر شد را حداقل کند.
با بیان ت وافق ،مشاهده خود که نشان دهد شرایط برآورده نشده و جمعبندی احساسات خود در
یک کلمه با دقت انتخابشده ،شروع کنید«( .جیم ،توافق کردیم تا سهشنبه پیشبینی فروش را
کامل کنی .االن پنجشنبه بعدازظهر و هنوز اونو ندیدم .من سردرگم هستم!»).
گفتن هر چیز دیگر میتواند علیه شما به کار رود و خواهد رفت .حاال زمان آن رسیده که ساکت
باشد ،نگاه کنید و بادقت به آنچه جیم باید درباره موقعیت بگوید گوش کنید .در این نقطه تالش
میکنیم تعیین کنیم جیم باعث مشکل است یا خیر .پاسخ تعیینکننده عمل بعدی خواهد بود.
اگر جیم نقش خود در مشکل را میپذیرد یا اطالعات جدید و درست دیگری ارائه میکند ،ممکن
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.
اگر جیم نقش خود در مشکل را نمیپذیرد  ،زمان آن رسیده که پیامدهای مناسب را ارائه کنید.
اگر جیم مسئولین آخرین شکست را قبول نمیکند ،دادن شانس دیگر به وی کار درستی نیست.
بدون توجه به این که توافق و پیگیری را چقدر خوب انجام دادیم ،در نهایت اگر پاسخگویی
بخواهیم ،باید پیامدهایی هم تعیین شود.
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این کار درست است! فقط موضوع را بگویید (توافق شما ،مشاهده بعدی و هیجان یککلمه ای)،
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
خواهد بود چرا که پاسخگویی به بخشی از فرهنگ شما تبدیل میشود .عملکنندگان سطح پایین
بهبود خواهند یافت ،شرکت را ترک میکنند یا راه خروج به آنها نشان داده میشود .افرادی که
باقی میمانند ،خودشان -و یکدیگر -را به چالش میکشند تا به استاندارد باالتر برسند.
چالشهای کاربرد


هر یک از گفتگوهای آموزش آغازشده را دنبال کنید؛ بهبود را حین وقوع شناسایی کرده
و در صورت نیاز ،از دستورالعمل سادهای برای گفتگوی پاسخگویی استفاده کنید.



هر یک از کارمندان خود را از نظر پاسخگویی شخصی در مقیاس  80-8درهبندی کنید.
تمرین را یک سال پس از آموزش منظم تکرار کرده و اعضای تیم را پاسخگو نگه دارید.
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فصل 7
جوالی -منبع اساسی برای سفر :مدیریت زمان و اولویتدهی
تابحال باید روشن شده باشد که سفر ناب موفقیتآمیز ،کامالً نحوه گذران روزهای کاری ما به
عنوان رهبر-مدیر را عوض میکند .روزهای فعالیت فوقالعاده ،استاد حل مشکل بودن ،منبع همه
دانش بودن ،تمام شده است .در عوض ،میخواهیم مکانی ایجاد کنیم که در آن کارمندان متعهد
انگیزه بگیرند ،اعتمادبه نفس کسب کرده و در شناسایی اتالف و بهبود حین انجام کار ماهر شوند.
ایجاد این نیروی کار نیازمند صرف زمان هدفمند با هر کارمند از طریق گشتزنی است تا:


رابطه ایجاد شود



ایدهآلهای سازمان ،ارتباط کاری و امتیاز بهاشتراک گذاشته شود.



نقاط قدرت و ضعف فرد شناسایی شود.



برنامه رشد فردی تهیه شده و اجرا شود.

 فرصتهای رشد و آموزش با وجود سختیهای غیرقابل اجتناب ،شناسایی شود.
این یک بازی جدید است .بنابراین غیرمعمول نیست که فرد ناامید شد و اعالم کند «وقتی باید
کار خودم را انجام دهم ،قرار است چطور همه این زمان را با کارمندانم بگذرانم؟!؟»
صرف زمان با کارمندان «شغل همیشگی» رهبران موفق است.
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بنابراین به نظر درست است که برخی فلسفهها و ابزارهای ارزشمند را برای مدیریت تنها دارایی
شما که کامالً ثابت است -زمان شما -معرفی کنیم .همیشه زمانی برای اختصاص دادن به
مهم ترین امور دارید بنابراین کار خود را با شناسایی آن امور آغاز میکنیم .درباره عادت سالمی
یاد میگیریم که میتوانیم برای تضمین آغاز هر هفته با یک برنامه کار از آن استفاده کنیم تا به
مهمترین فعالیتهای خود (مثل گشتزنی) برسیم و یاد بگیریم چطور احتمال تکمیل
موفقیتآمیز آن برنامه را افزایش دهیم.
خوشبختانه فرایندها و ابزارهای فکری همانقدر که برای اوقات غیرکاری شما مناسب هستند،
برای شغل شما نیز قابل استفادهاند .مهارت یافتن در آنها به ما کمک میکند در همه نقشهای
مهم خود موفق تر باشیم (مثالً افراد مهم دیگر ،والدین ،دوستان ،حتی مربی فوتبال!) .به عالوه،
وقتی زندگی ما آشفته باشد ،هدایت دیگران دشوار میشود.
در حالی که نمی توانیم زمان بیشتری قرض بگیریم یا بخریم ،رازی را برای سود بردن از ظرفیت
شگفتانگیز مغز به شما میگویم تا روی پیچیدهترین مسائل در پسزمینه حین خواب ،رانندگی
و غیره کار کنید .طفره رفتن توانایی سود بردن از آن زمان «آزاد» را از بین میبرد.
زمان زیادی را در جلسات میگذرانیم .براساس بررسیهایی که انجام دادهام ،یک سوم آن زمان
تلفشده است .این میزان برابر ساعتها در هر هفته است که میتوان آن را به زمان کارمندی
برای رهبران و زمان با ارزش افزوده برای کارمندان تبدیل کرد .برخی بهبودهای عملی برای معنا
بخشیدن به جلسات را مورد بحث قرار خواهیم داد.
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جوالی ماه تعطیالت محبوبی است ،بنابراین دوباره یک هفته را به کسب انرژی دوباره میگذرانیم.
این زمان برای عقب نشستن و دیدن تصویر کلی جنگل عالی است...شاید حین این که در
تعطیالت از آن عبور میکنید.
هفته  -26زندگی با درآمد (زمان) ثابت
فشارها روی روابط خانوادگی در سراسر چرخ اقتصادی جابجا میشود .خانوادهها در طول رکود
اقتصادی بزرگ ،به صورت قابل درکی فشارهای دشواری اقتصادی را بخاطر از دست دادن شغل
یا کاهش ساعات آن ،حس میکردند .خیلی هم تعجبآور نبود.
در حالی که اقتصاد به آرامی اما پیوسته احیا شد ،منبع فشار برای بسیاری از خانوادهها به کمبود
زمان تبدیل شد .بررسی  6088گالوپ از این مشاهده حمایت کرد و نتیجهگیری نمود «هرچه
آمریکاییها پول بیشتری داشته باشند ،از لحاظ زمانی' ،فقر' بیشتری احساس میکنند».
فقر زمانی عبارت جالبی است؛ آن را نامی اشتباه میدانم .در حالی که افزایش اختالف درآمد
برای بسیاری از افراد مسئله مورد توجهی است ،زمانی که خدا به همه داده ،کامالً برابر است .هر
روز زمان یکسانی در اختیار داریم ( 62ساعت 8220 ،دقیقه یا  12200ثانیه) ،البته به جز دو
روز...یکی روز تولد و دیگری روزی که این سیاره را ترک میکنیم( .زمانی فردی در کارگاه مدیریت
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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بنابراین ،به نظر می رسد فقر زمانی نامناسب باشد ،مگر این که از بیماری مهلک پیشرفته اطالع
داشته باشیم .محدودیت های زمان فرد و مهارت ها در انتخاب چگونگی استفاده از آن ،تفاوت
زیادی دارد.
در ابتدا محدودیتها را مورد بحث قرار میدهیم .هرکسی که به فرزندش اهمیت دهد ،متوجه
زمانبندی بسیار دقیق غذادهی ،بغل کردن و تعویض پوشک میشود .چرت دوساعته گاهوبیگاه
کودک ،نیازهای تقریباً همیشگی او و خستگی که مراقبش حس میکند را جبران نمیکند.
در حالی که آن کودک رشد میکند ،مراقبت از نیازهای فیزیکی وی آسانتر میشود در حالی که
تغذیه رشد فکری ،هیجانی و معنوی نیازمند زمان بیشتری است .هر رابطه ارزشمند نیازمند
سرمایهگذاری مناسب زمانی است.
به همین صورت ،بدن فیزیکی ما نیازهای واقعی در زمینه تغذیه ،خواب ،آرامش ،ورزش ،یادگیری
و رشد معنوی دارد .هر یک زمانبر است و میتوان آن را نادیده گرفت اما پیامدهای منفی در پی
خواهد داشت.
در نهایت ،هر کار نیازمند زمان است .براساس نوع کار ،ممکن است آن زمان ساختاردهی دقیق
با زمان مشخص آغاز ،پایان و استراحت داشته باشد یا شاید بسیار انعطافپذیر باشد.
مراقبت از کودکان ،پرورش روابط ،مراقبت از خود و حفظ یک شغل ،همگی محدودیتهای واقعی
برای زمان دردسترس ما هستند .چالش این است که از افزودن محدودیتهای غیرضروری ،ادراکی
یا خودتحمیلی بر محدودیتهای واقعی اجتناب کنید .اینجاست که انتخاب وارد میشود.
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به صورتی طعنهآمیز ،مردم علیرغم پیشرفت تکنولوژیهای صرفهجوییکننده زمان و استاندارد
کلی زندگی ،معموالً شلوغتر از همیشه هستند .ثروت و تکنولوژی اوقات فراغت بیشتری ایجاد
نکرده است ،فقط انتخابهای بیشتری ارائه کرده است.
بنابراین چطور انتخابهای بهتری برای زمان ارزشمند خود داشته باشیم؟
 .8با شناسایی و اولویتدهی نقش های متنوع در زندگی خود ،هم در کار و هم خارج از آن،
شروع کنید (همسر ،والدین ،سرپرست ،رهبر پسران پیشاهنگ ،آتشنشان داوطلب و
غیره)
 .6اهداف قابل سنجشی برای هر نقش تعیین کنید تا خود را پاسخگو نگه دارید.
 .9فعالیتهای ضروری را به صورت منظم زمانبندی کنید تا به آن اهداف برسید.
نقشها و اهداف شما به ندرت تغییر می کنند و شاید نیاز باشد هر نصف سال بازبینی شوند .این
فعالیت عا لی برای تعطیالت است که به فرد اجازه میدهد از شلوغی بگریزد تا به روشنی تصویر
بزرگ را ببیند.
زمانبندی منظم فعالیتهای حمایتی باید هفتگی باشد .هفته آینده این موضوع را دقیقتر بررسی
خواهیم کرد.
یک مثال ارائه میکنیم .یکی از نقشهای با باالترین اولویت من حین پرورش سه فرزند این بود
که پدر باشم .پس از این که اولین جلسه شناس دبیرستان پرسم را به خاطر مشکل کاری از
دست دادم ،هدفی برای خودم تعیین کردم تا در هر رویداد خارج از برنامه درسی دبیرستان
شرکت کنم .این یعنی با مسئولین مدرسه تماس میگرفتم تا زمانبندی ورزشی ،گروهی و
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موسیقی را در ماههای تقویم خودم از قبل عالمت بزنم .در طول  60فصل ورزش ،نه فصل گروه
کر یا چهار اجرای گروه ،هیچ رویدادی را از دست ندادم -مگر این که رویدادهای فرزندانم همزمان
میشد.
تعیین آن برنامه پیش گستر ،باعث شد خیلی چیزها برای زمان من رقابت کنند .برای اضافهکار،
سفر کاری ،کارداوطلبانه ،گلف یا تماشای برنامه بازمانده در عصرها دردسترس نبودم .حاال به
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).
باید ذکر کرد انتخاب های زمانی آگاهانه ،سقف کارآمدی برای حرفه من حین کار در شرکت
جهانی تعیین کرد .اما انتخابها همین کار را میکنند و من مشکلی با این موضوع ندارم .دوراهی
به من کمک کرد متوجه شوم سبک زندگی انعطافپذیرتر کارآفرین برای من مناسبتر بود .و در
حالی که کار برای من مهم است ،تقریباً مطمئنم وقتی زمانم تمام شود ،از گذران وقت کم برای
کار پشیمان نخواهم بود.
همه ما کسی را میشناسیم که با دقت انتخاب کرده و هزینههای خود را از نزدیک نظارت میکند
چرا که «درآمد ثابتی» دارد .میتوانیم حین بودجهبندی زمان ثابت خود از آنها چیزهایی را یاد
بگیریم.
چالشهای کاربرد


نقشهای متنوعی که در حال حاضر دارید را شناسایی کرده و اولویتدهی کنید.

جوالی -منبع اساسی برای سفر :مدیریت زمان و اولویتدهی 829



برای هر نقش اهداف ( SMARTویژه ،قابل سنجش ،قابل دستیابی ،مرتبط و
زمانبنیان )76تعیین کنید .برا مثال ،هدف  SMARTبرای نقش والدی میتواند
« گذراندن حداقل یک ساعت زمان رودرروی باکیفیت با هر فرزند در هر هفته» باشد.
(«مادر خوبی بودن» یا سایر جمالت مبهم از اهداف  SMARTنیستند).



زمانی را در میانه سال برای بازبینی نقشها و اهداف خود کنار بگذارید؛ در صورت نیاز
آنها را به روز کنید.

هفته  -27مدیریت ارزشمندترین منبع شما
در حالی که امروز بسیاری از ما انتخاب کردهایم از طریق دستگاهها  7/62متصل به دنیا باشیم،
توانایی مدیریت محتاطانه سالب دادههای ورودی که برای کسب توجه ما رقابت میکند ،کلیدی
است .رهبران-مدیران چکیده گروههایی هستند که نیازمند مدیریت زمان عالی و مهارتهای
اولویتدهی هستند .آنها با طوفان عظیم مدیریت زمان روبرو هستند:


احتیاط شخصی زیاد درباره چگونگی صرف زمان



فهرست تقریباً بیپایان فعالیتهایی که باید روی آنها کار کرد



مسئولیت خود و دیگران



مرکز هدف بودن در صورتی که دیگران کمی از توجه آنها را بخواهند



راهنمایی کم از سایرین درباره تصمیمات زمان شخصی ،بویژه اگر رهبر ارشد باشند

Specific, Measurable, Attainable, Relevant, and Time-based 76
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در حالی که ممکن است سازمان بتواند اعتباردهندگان خوبی برای تامین مالی فعالیتهای خود
پیدا کند ،قرض گرفتن زمان را امتحان کنید .هر کدام از ما  62ساعت در هر روز زمان داریم.
یک دوره است.
خوششبختانه استفان کووی مرحوم ،گنجینهای از اصول کسب مهارت برای صرف زمان در محل
کار و خانه را برای ما به جای گذاشته است .در حالی که کتابهای زیادی درباره چگونگی انجام
کار در زمان دادهشده وجود دارد (بازدهی) ،ترتیب کارها را رعایت کن که گفته کووی است ،به
انتخاب مهمترین مسائل برای دستیابی به آنها اختصاص یافته است (کارایی) .هرکسی که تابحال
 60ساعت در یک روز را آرزو داشته است ،باید این کتاب را مطالعه کند.
اصل بنیادی کووی این است که وقتی مسئله به مدیریت زمان میرسد ،کارایی از بازدهی پیشی
می گیرد .مضحک است که زمان را صرف بهبود بازدهی کاری کنیم که نیازی نیست در درجه
اول انجام شود .بنابراین اولین گام این است که تعیین شود باید چه چیزی به دست بیاید.
بنابراین فرد چطور آنچه بیشترین اهمیت را دارد تعیین کرده و اولویتدهی میکند؟ این کار با
تهیه برنامهای آغاز میشود که شامل تعیین اهداف ویژه است .این کار بنیان متن هفته آخر بود.
متاسفانه نمیتوانید در زندگی و کسب وکار ،بسادگی به اهداف خود بپردازیم .تنها میتوانیم
فعالیتهایی را کامل کنیم که هدف را قابل دستیابی میکنند...برای بازنشستگی پول کنار
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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بنابراین با تعریف و اولویتدهی فعالیتهای دقیق که بیشتر از همه به حمایت از اهداف سازمان-
یا اهداف شخصی از نظر زمانی که دور از کار هستیم -میپردازند ،میتوانیم تعیین کنیم چطور
اثربخشترین استفاده را از زمان دردسترس خود کنیم .بنابراین ،این اولویتهای سطح باال باید با
زمانهای مشخصی که برای آنها در تقسیم خود حک کردهایم ،زمانبندی شوند .کووی میخواهد
این تمرین شناسایی و زمانبندی مهمترین وظایف ما (آنچه «صخرههای بزرگ» مینامد) به عادت
هفتگی تبدیل شود .تنها  60-80دقیقه را در روزهای آخر هفته یا در تعطیالت آخرهفته صرف
برنامهریزی هفته پیشرو کنید و این کار سرمایهگذاری عالی خواهد بود.
ایجاد برنامه پیش گستر پیش از ورود به زمین مبارزه در روز دوشنبه ،ما را در جایگاهی قرار
میدهد که انتخابهای مدیریت زمان هوشمندانهتری داشته باشیم .اما باید صادق باشیم ،برنامه
پیشگستر ما برای دنیا اهمیتی ندارد .تماسگیرنده همین حاال  80دقیقه از وقت ما را میخواهد
تا توضیح دهد چرا فهرست شدن در بخش آگهیهای دفتر تلفن ،پاسخ تقاضاهای فروش ماست.
کووی توضیح میدهد میتوان نیازهای زمانی را با دو فاکتور ،یعنی اهمیت و ضرورت ،دستهبندی
کرد .او نیازهای زمانی را در چهار ربع متفاوت قرار میدهد ،همانطور که در تصویر  7.8آمده است:
 ربع  :8مهم و ضروری (مثالً پاسخ به شکایت مشتری کلیدی)
 ربع  :6مهم اما غیرضروری (مثالً گشتزنی بین کارمندان)
 ربع  :9بیاهمیت اما ضروری (مثالً پاسخ به بررسی تلفنی)
 ربع  :2بیاهمیت و غیرضروری (مثالً مطالعه هر ایمیل دریافتی)
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میخواهیم مسائل مهم اما غیرضروری ،محرک اصلی چگونگی صرف وقت ما باشند .اما ضرورت،
سیگنال اغواکنندهای دارد که اغلب ما را به این باور میرساند که تقاضا نیز اهمیت دارد (ربع )8
در حالی که واقعاً فقط ضروری است ربع  .)9افزایش آگاهی برای شناسایی و برخورد دقیق با
درخواستهای ربع  ،9اهمیت زیادی برای کسب مهارت در مدیریت زمان دارد.

تصویر  :8.7چهار ربع کووی

متاسفانه دنیا اضطرارهای واقعی ربع  8را حول گشتزنی زمانبندیشده ما (ربع  )6قرار نمیدهد.
در آن صورت الزم است به شرایط اضطراری توجه کنیم و گشتزنی را دوباره زمانبندی کنیم.
فقط اطمینان حاصل کنیم که ربع  9ما را فریب نمیدهد.
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آزمون و خطا برای تعیین این مسئله الزم است که چه درصدی از تقویم فرد میتواند به صورت
پیشگستر با «صخرههای بزرگ» زمانبندی شود .برخی افراد براساس نقش خود قادرند تا 10
درصد را زمانبندی کنند و سایرین بخش کوچکی به اندازه  60درصد دارند .فعالیتهای زمانبندی
دوباره پیوسته ،سرنخی است که نشان میدهد ما بیشازحد سعی میکنیم زمانبندی کنیم.
تحقیق کووی نشان میدهد سازمانهای با عملکرد برتر ،درصد باالتری از زمان خود را در ربعهای
 8و  ،6در منطقه با اهمیت باال ،میگذرانند .ما هم باید همانجا باشیم.
چالشهای کاربرد


عادت هفتگی مراجعه به نقشها/اهداف خود و زمانبندی فعالیتهای الزم برای
برآوردهسازی آن اهداف («صخرههای بزرگ») را ایجاد کنید.



درباره این که چقدر خوب به صخرههای بزرگ قبلی خود احترام گذاشتهاید ،فکر کنید.
آیا همیشه با نوع خاصی از فعالیت ربع  9گول خوردهاید؟ اگر اینطور است ،برنامه
پیشگستری برای برخورد با آن در رویارویی بعدی تهیه کنید.
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هفته  -21کار به عنوان یک پیشه (با بیکاری و تعطیالت اشتباه نگیرید!)
اگرچه حدود  92سال پیش در آخرین کالس تحصیلی رسمی خودم شرکت کردم ،یادگیری من
ادامه دارد .یکی از اهدافی که مرتباً مورد بررسی قرار میدهم این است که هر ماه فعالیت یادگیری
را تکمیل کنم (کتاب ،سمینار ،سمینار ویدئویی و غیره) .در عصر اطالعات امروز هیچ کمبود
منابع بالقوهای وجود ندارد؛ بلکه چالش این است که سریعاً «فرصت» را بررسی کنیم تا مطمئن
شویم ارزشش را دارد زمان ارزشمند خود را روی آن سرمایهگذاری کنیم.
بنابراین وقتی محله من میزبان دکتر مایکل ناگتون برای صحبت درباره «پیشه رهبر تجاری»
شد ،کمی بیشتر از کنجکاو و عالقمند بودم .عادت کرده بودم محلهام ابزارهایی برای رشد ایمان
من ،نه مهارتهای مدیریتم ،مهیا کند .به عالوه« ،پیشه رهبر تجاری» ضدونقیض به نظر میرسید.
وقتی در سال  8316گفتم «بله» ،مگر پیشهام را انتخاب نکردم؟
شاید آن روز عصر ،آموزشیترین  30دقیقهای باشد که در آن سال گذراندم.
ناگتون عناوینی بیشتر از آنچه دارد که بتوانم در یک نوشته کوتاه ذکرشان کنم .کافی است بگویم
او رئیس موقوفه آالن دبلیو .ماس 79در گروه تفکر اجتماعی کاتولیک دانشگاه سینت

توماس72

است .او عضو حیاتی تیم و نویسنده همراه پیشه رهبر تجاری بود ،مقالهای که انجمن اسقفی
عدالت و صلح در سال  6086منتشر کرد .این مقاله به صورت آنالین دردسترس است و پیشنهاد
میکنم مطالعهاش کنید.

Alan W. Moss 79
University of St. Thomas 72
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ناگتون سه سطح کار را بسته به ذهنیت کارگر به جای نوع کار ،مورد بحث قرار داد .کار صرفاً به
عنوان یک شغل که تنها پاداشش حقوق آن است ،در ابتداییترین سطح قرار دارد .تمرکز بر
دریافت کرد.
کار برای بسیاری از افراد به فراتر از شغل تکامل یافته و به حرفه تبدیل میشود .پاداشها فراتر
از حقوق بوده و به ایمنی احترام و شناختهشدن بسط مییابد .تمرکز بر دستیابی است .متاسفانه
در مواردی خودپرستی یا سناریوهای «مدیران دیوانه میشوند» نیز وجود دارد که اغلب اوقات به
سرخط عناوین خبری تبدیل میشود و تمرکز بر گرفتن است.
برای تعداد معدودی از افراد خوششانس ،کار به پیشه تبدیل میشود .در اینجا پاداش به خشنودی
روانشناختی ارتقا مییابد تا این که نوعی اشباع فیزیکی باشد .توجه بر دادن است.
ناگتون به توصیف رابطه پیچیده بین کار و فراغت پرداخت و استدالل کرد اگر فرد فراغت درستی
نداشته باشد ،هرگز خوب کار نخواهد کرد .سه بلوغ کاری ،حاالت فراغت متناظری دارد که دوباره
به کارگر بستگی دارد تا به کار.
فراغت در ابتداییترین سطح خود ،تنها روشی برای گریز از شغل بدون عایدی یا حتی موقعیتی
در زندگی است .این مسئله به موضوع رایجی در موسیقی محبوب تبدیل شده و خود را در
شمارش معکوس تا آخرهفته ،حمالت قلبی عصر یکشنبه و غیبت دوشنبه نمایان میکند.
برای آن پیش برندگانی که بر ساخت یک حرفه متمرکز هستند ،متاسفانه اوقات فراغت اغلب به
ابزاری برای پیشبرد بیشتر آن هدف تبدیل میشود .آخرهفتهها به زمانی برای همگامی تبدیل
می شود تا دوشنبه صندوق ورودی ایمیل پاک شده باشد .حتی زمانی که صرف تفریح میشود
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(اغلب همراه حس گناه) ،باید به صورت «تقویت ابزار کاری» توجیه شود تا ظرفیت کاری بیشتری
ایجاد شود.
برای افرادی که به اندازه کافی خوششانس هستند تا کار را با زندگی خود یکپارچه کنند ،مثل
تماس گرفتن ،دوگانگی بین خودِ کاری و خودِ واقعی آنها وجود ندارد .بنابراین اوقات فراغت
گریزی از کار یا روشی برای دستیابی به کار بیشتر نیست .بلکه خودش یک پایان است که زمانی
برای تفکر و لذت بردن صرف مهیا میکند...نوعی دسر برای زندگی است.
در نهایت ،ناگتون مخالف است که پاداشها با تغییر چشماندازهای کاری ،عوض میشوند .وقتی
پاداش کار به عنوان یک شغل دیده شود ،محدود به «چیزهایی» میشود که خریداری آنها با
حقوق امکان پذیر است و اغلب منجر به عادت رفتاری مصرفگرایی میشود .پاداشها با ذهنیت
حرفه ،از طریق دستاروها اندازهگیری میشوند و حرفهگرایی یک تله بالقوه خواهد بود .نتیجه کار
افرادی که پیشه واقعی خود را دنبال میکنند ،یکپارچگی است.
این اطالعات بسیار عمیق است اما ارزش تفکر جدی را دارد.
چالشهای کاربرد


در کار چطور به نظر میرسید؟ کار به عنوان شغل ،حرفه یا پیشه؟



اوقات فراغت خود را چطور میبینید؟ یک گریزگاه ،شانسی برای انجام کار بیشتر یا دسر
زندگی؟



پیشه رهبر تجاری از انجمن اسقفی عدالت و صلح را بخوانید؛ به صورت آنالین به فرمت
 PDFدردسترس است.
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هفته  -23هزینه تعویق
پیش از این که کسبوکار مشاوره خود را شروع کنم ،برای شرکت مشاوره کوچکی کار میکردم.
یکی از مسئولیت های من کمک به تهیه ابزارهای آموزشی بود که تیم مشاورین ما برای
مراجعهکنندگان خود به کار میبرد.
در طول زمان تصمیم گرفتیم این ابزارها را در فروشگاههای مجازی عرضه کنیم .تفکر ما این بود
که ابزارهای فوق برای سازمانهای خودکفایی که نمیخواهند از مشاور خارجی استفاده کنند،
جذاب خواهد بود .اینترنت به ما اجازه داد به هرکسی در دنیای انگلیسیزبان فروش داشته باشیم
که بدین وسیله مرزهای بازار خود را به فراتر از چند ایاالت غرب میانه که حضور فیزیکی داشتیم،
گسترده نمودیم.
همانطور که بر تهیه وبسایت و محبوب سازی آن با ابزارهای یادگیری سازمانی مهیج کار
میکردیم ،تصویرسازی ما این بود که در آینده صبحها به صف سفارش از سراسر دنیا برمیخوریم
که منتظرند تا تکمیل شوند .عبارت «پولسازی در خواب» را ابداع کردیم تا این موقعیت را توصیف
کنیم .دوران هیجانانگیزی بود.
این کار جواب نداد .سازمانهای خودکفا میخواستند برنامههای خود را بسازند (در نهایت تهیه
برنامهها را به خودیهایشان دادند) .چندین وبسایت دیگر بود که محصوالت مشابهی ارائه میداد
و متمایزسازی محصوالت ما کار سختی بود .صبحهایی که با اخبار سفارشهای جدید بیدار
میشدیم بسیار معدود بودند .در طی زمان متوجه شدیم آن ایده نوع انحراف از کسبوکار اصلی
مشاوره ما بود و وبسایت بسته شد.
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روش دیگری برای پول دراوردن (البته غیرمستقیمتر) حین خواب ،رانندگی ،راه رفتن یا هر رفتار
استراحت گونه دیگر ،وجود دارد .رازش این است که به چالش کشیدن پروژه یا مشکل را خیلی
زود شروع کنید .با چارچوبدهی ساده مسئله مورد نظر و سپس گام برداشتن در جهت دور شدن
از آن ،به مغز خود اجازه میدهیم با جایگزینهای پسزمینه بازی کند.
برای مثال ،معموالً سه هفته پیش از تاریخ تحویل ،موضوعی را برای ستون ماهانه خودم انتخاب
میکنم .چند دقیقه را به جمعآوری ایدههای کلیدی معدودی درباره آن موضوع صرف میکنم
که رئوس مطالب بسیاری تقریبی حاصل میکند .سپس گامی به عقب برمیدارم.
در طول هفته بعد ،ایدههای جدید متنوعی در زمانهای غیرقابل پیشبینی پدیدار میشود و
آنها را به رئوس مطالب خود اضافه میکنم .نوشتن اولین پیشنویس ستون معموالً ساده است
و دو هفته پیش از تاریخ تحویل انجام می شود .دوباره گامی به عقب برمیدارم و با راحتی
بازبینیهای نهایی را چند روز پیش از روز موعود انجام میدهم.
طی سالها متوجه شدهایم مشکالت بظاهر غیرقابل حل ،پس از یک خواب خوب شبانه ،چندین
چاره دیگر پیدا میکنند .پازل ی که گیر کرده است ،عمالً پس از چند روز کنار گذاشتن ،حل
میشود .مسائل گیجکننده مراجعهکننده در رانندگی به سمت خانه بسیار روشنتر میشوند.
(متاسفانه روش مناسبی برای جای دادن این کار در فاکتور پیدا نکردهام).
فکر میکنم این پدیده به فیزیولوژی مغز برمیگردد .وقتی اجازه میدهیم ایدهها تراوش کنند،
فرصتی برای کورتکس پیشپیشانی -بخش خالق و با قدرت باالی مغز -مهیا میشود تا بدون
استرس روی مسئله کار کند.
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به تعویق انداختن باعث میشود این فرصت شگفتانگیز از دست برود .مشکل را به نوعی شرایط
اضطراری تبدیل میکند و بخش اولیه مبتنی بر بقای مغز را تحریک میکند( .تعجبی نیست که
نمی توانم نام همسر جیمی کارتر را به یاد بیاورم چرا که قرار است زنگ در طول مسابقه
پرسشوپاسخ به صدا دربیاید).
ایجاد زمانی برای تفکر ،در فعالیت های خالق (مثالً طراحیو نوشتن) ،حل مشکل و کار با تعیین
مسیر مبهم مثل برنامهریزی راهبردی ،اهمیت ویژه دارد .به همین دلیل دور شدن از محل برای
فعالیتهای برنامهریزی راهبردی ایده خوبی است .برخی سازمانها فضاهای فیزیکی مشخصی
برای تفکر و تعمق مهیا میکنند.
روشن است که شرایط اضطراری پیشبینینشده میتوانند رخ دهند و در واقع اتفاق میافتند و
نیازمند افرادی هستند که بتوانند تحت فشار به خوبی فکر کنند .تعویق نوعی شرایط اضطراری
غیر قابل اجتناب ایجاد میکند.
بنابراین اگر فقط میخواهید آنچه در حال حاضر میدانید و نمیدانید را مستند کنید ،مهمترین
پروژههای خود را زودهنگام شروع کنید .نکات کلیدی را مشخص کرده و سپس اجازه دهید ذهن
شما کار کند .از رویاپردازی هراس نداشته باشید .به پیادهروی بروید .به خارج از پنجره خیره
شوید .اگر کسی از شما پرسید چه کار میکنید ،بگویید «پول درمیآورید».
چالشهای کاربرد


در حالی که برای صخرههای بزرگ هفتگی خود برنامهریزی میکنید ،پروژهای با تاریخ
تحویل درآینده دور را شناسایی کنید که نیازمند خالقیت یا حل مشکل باشد .زمانی را
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در هفته آینده برای بررسی مسئله ،شناسایی آنچه میدانید و تعیین بزرگترین موانع
یا ناشناختهها ،قرار دهید.
هفته  -91جلسات معنادار
اگر مجبورید در یک کلمه دلیل عدم دستیابی به پتانسیل کامل نژاد انسان که در آینده هم هرگز
به آن نخواهد رسید را شناسایی کنید ،آن کلمه «جلسات» خواهد بود.
 -دیو

باری70

با جلسات چه کار کنیم؟ کارمندان درباره تعداد زیاد جلسات شکایت میکنند .با این وجود،
شکایت تقریباً جهانی «ارتباطات ناخوشایند در این حوالی» بر ما غلبه میکند .مدیر باید چه کار
کند؟
مشکل تعداد زیاد جلسات نیست ،بلکه جلسات ناخوشایند بیشازحد است .و باور کنید جلسات
واقعاً وحشتناک زیادی هم برگزار میشود!
راز جلسات پربار چیست؟ اولین گام -که اغلب نادیده گرفته میشود -این است که هدف جلسه
را به روشنی تعریف کنیم .تفاوت زیادی بین جلسه بروزرسانی وضعیت که صرفاً اطالعات
بهاشتراک گذاشته میشوند و جلسه ذهنکاوی یا تصمیمگیری که ایدهها و توافقها حاصل
میشود ،وجود دارد .آنها باید به شیوه بسیار متفاوت اداره شوند.

Dave Barry 70
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با جلسه وضعیت شروع میکنیم .باید جلسه سرپایی شفاف منظمی باشد که در جلوی بورد
امتیاز تصویری تیم برگزار شود .آیتم دستور جلسه سرپایی با موضوعات رایج شامل موارد زیر
ضروری است:


تعداد خروجی یا دستاورد قابل توجه دیروز.



خالصه سریعی از سفارشها یا اولویتهای امروز.



موانع جدید یا غیرمنتظره که ممکن است بر روز و برنامه جاری برخورد با آنها تاثیر
بگذارد.



شناسایی مناسب افراد از جمله دستاوردهای قابل توجه ،سالگردهای استخدام یا تولد.

سواالت کوتاه برای تضمین درک کامل اطالعات مجاز هستند .اگرچه بحث عمیق درباره مسائل
باید خارج از این مکان باشد و تنها شامل مشارکتکنندگان تحت تاثیر آن ،بویژه پس از جلسه
سرپایی ،باشد.
روش کار همین است .اولین تجربه من در زمینه جلسه سرپایی روزانه ،مشاهده چند مدیر شرکت
هچ( 72بخشی از شرک داناهر )77بود که طی  80-80دقیقه ،وضعیت سازمان  900کارمندی خود
را اعالم میکردند .جلسه یادآور جلسه ای با مسیر اداره خوب بود که هر مشارکتکننده تنها
حقایق ضروری را آماده کرده و بهاشتراک میگذارد .نیازی نیست بگویم که جلسه باید به موقع
آغاز شود .این تصور را داشتیم که «این گروه میدانید چطور کار کند!»

Hach Company 72
Danaher 77
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جلسات تصمیمگیری یا ذهنکاوی ،پیچیدگی را افزایش می دهند .از آنجایی که هدف تولید یا
برداشت ایده یا تصمیم است ،از تشبیهی که بیشتر از همه آشناست ،یعنی کشاورزی یا باغداری،
استفاده میکنم.
تسهیلکننده جلسه (و بله ،باید رهبر روشنی وجود داشته باشد) ،کشاورز/باغدار است .مهارتهای
برنامهریزی و اجرای او برای بازدهی اهمیت حیاتی دارد.
آمادهسازی زمین یا نقشه برای رشددهنده اهمیت اساسی دارد؛ آمادهسازی جلسه برای
تسهیلکننده حیاتی است .سواالت زیادی وجود دارد که با میخواهم با این جلسه (محصول
کشاورزی) به چه برسم؟ آغاز میشود .در فهرست کردن خروجیهای مطلوب دقیق عمل کنید.
چه کسی باید مشارکت کند؟ مشارکتکنندگان «دانههایی» هستند که ایدهها و تصمیمات را
ایجاد خواهند کرد .درست همانطور که دانههای دورگه صفات مثبتی را از والدین متنوع نشان
میدهند ،متفکرین متنوع نیز کیفیت ایدههای بیانشده را تقویت میکنند.
مراقب باشید بیشازحد نکارید .وقتی مشارکتکنندگان را دعوت میکنید ،تعداد کم فایده
بیشتری دارد .در مجموع ،رئیس و زیردستان نباید در یک جلسه باشند .اگر نیاز باشد هر دو در
جلسه حاضر باشند ،الزم است سرپرستی با کنترل قوی یا کارمند ماهر ،حضور داشته باشد.
محصوالت موفق در خاک بارور طی ماههای با آبوهوای گرم ،رشد میکنند .جلسه باید کجا و
چه زمانی برگزار شود؟ آیا باید این جلسه خارج از محل کار باشد تا از وقفه در آن جلوگیری کرد؟
چه زمانی بیشتر از همه احتمال دارد مشارکتکنندگان متمرکز و پربار باشند؟
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جلسه موفق را تصویرسازی کنید .دستور کار و آمادهسازی مورد نیاز مشارکتکنندگان جلسه را
مستند کرده و بهاشتراک بگذارید .ریسکهای بالقوه موفقیت را شناسایی کرده و برای
حداقلسازی آنها پیش از جلسه اقداماتی انجام دهید.
اداره جلسه موفق به حفاظت از محصوالت در حال رشد بستگی دارد .بحثهای نامربوط مثل
علف های هرز در جلسه هستند .پیشنهادات تهاجمی اعضایی که دیگران را ساکت میکنند مثل
حشرات آفت هستند .اگر به درستی شناسایی نشوند و به آنها توجه نشود ،هردوی آنها میتوانند
بازدهی را از بین ببرند.
آمادگی با صرف زمان کمی برای شفافسازی قوانین زمینهای ،میتواند این مسائل را کنار بزند.
پالکارد ساده «راه انحرافی» کوچک که روی میز قرار داده میشود ،میتواند ابزار مفیدی برای هر
عضو طی سرگردانی در گفتگو باشد.
جلسه را به نتیجه ثمربخش برسانید .به نظر خیلی بدیهی است اما بسیاری از جلسات با محصوالتی
که هنوز در زمین هستند تمام میشود .هدفمند باشد .دستور کار جلسه را با زمان کافی پیش از
تعطیلی آن متوقف کنید تا نتایج را برداشت کنید.


چه تصمیمی گرفتیم؟ آن را بنویسید!



چه کسی چه کاری را و در چه زمانی ،انجام میدهد؟ (دوباره ،این را بنویسید!)



آیا همه به تصمیم متعهد هستند؟ هر بار از یک مشارکتکننده بپرسید.
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در نهایت ،با توزیع مستندات توافق خود ،از محصول خود حفاظت کنید .شما و تیمتان زمان
خیلی زیادی را صرف کردهاید و نباید تالشهای خود را به صورت قابلی از خاطرات ناخوشایند
دربیاورید.
چالشهای کاربرد


میزان زمانی که طی یک هفته معمولی در جلسات صرف میکنید را نظارت کنید .برآورد
کنید در هر جلسه چقدر زمان تلف میشود .این فرصت شماست!



دالیل زمان اتالفشده را دستهبندی و اولویتدهی کنید (مثالً آغاز با تاخیر ،جلسه
غیرضروری ،مشارکت غیرضروری ،بدون دستور جلسه ،بدون نتایج مستند و غیره)



عالمت «راه انحرافی» را برای میز اتاق کنفرانس خود تهیه کنید و هدفش را توضیح
دهید.
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فصل 8
آگوست -چرخدنده بنیادی :معرفی ابزارهای ناب بنیادی
تابحال بر چگونگی تفکر سازمان تمرکز کردهایم که با رهبران آغاز میشود .در حال ایجاد روابط
قوی با کارمندان هستیم که بر مبنای احترام و اعتماد است .وقتی ما کارهای زیر را انجام دهیم،
مشغولیت با کار افزایش مییابد:


کارمندان را به مشتریان «معرفی کنیم».



تناسب کار را تقویت کنیم.

 زمان و منابع را برای رشد کارمندان سرمایهگذاری کنیم.
 فرصتهای به چالش کشیدن مناسب را برای استفاده از این مهارتها مهیا کنیم.
به بیان خالصه ،در حال ایجاد تیم ماهری هستیم که کسبوکار خود را درک کرده و اعضایش به
شیوه درست به کار اهمیت میدهند .آنها به اندازه کافی بامالحظه هستند تا بخواهند فرایند
مورد استفاده برای تهیه هرچیزی (محصوالت یا خدمات) با سود دوجانبه مشتریان،
مالکین/سرمایهگذاران ،و خودِ آنها ،بهبود یابد.
زمان آن رسیده ابزارهای ناب متنوع را حین حفظ نقش ابزارها بر مبنای اصول ،به سفر خود
بیافزاییم .باالخره! وقتی مکانیکی برای ماشین انتخاب میکنم ،کسی با درک جامع از نظریه
عملیات سیستم های فرعی متنوع وسیله نقلیه ،دارای مهارت های حل مشکل قوی ،با طرز برخورد
عالی و نیز ابزارهایی برای انجام کارآمد کار مورد نظر ،را میخواهم.
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به همین صورت ،استفاده از ابزارهای ناب ثابتشده باعث میشود سریعتر به نتایج بهتر برسیم-
وقتی کارمندان متعهد فعال در محیط درست از آنها استفاده کنند .اما ابزارها فقط...ابزار هستند
و معجزه نمیکنند.
متاسفانه بسیاری از سازمان های با هدف خود اما با آگاهی پایین ،به اشتباه بدون توجه به رشد
افراد با استفاده از ابزارها ،به سمت جعبه ابزار ناب هجوم میبرند .به نظر میرسد این شرایط مثل
این است که به دختر هشتسالهام یک چرخدنده و مجموعهای از حفره ها را بدهم و انتظار
داشته باشم برف روب بسازد.
این ماه را با تفکر درباره این که فرهنگ و ابزارها چطور از یکدیگر حمایت میکنند ،آغا میکنیم؛
چطور میتوانیم به صورت راهبردی ابزار و کاربرد آن را برای تاثیرگذاری بر ضعف فرهنگ خودمان
انتخاب کنیم .این ایده حین پرورش راهبردی اجرای ابزارهای ما مفید خواهد بود.
در ادامه ،زمانی را صرف شناسایی محصول (محصوالت) یا خدمات کلیدی خود...ویجت
(ویجتهای) خود ،می کنیم .در حالی که این کار برای عملیات تولید نسبتاً ساده است ،برای
سازمانهای خدماتی یا بخش های حمایتی نیازمند تفکر بیشتری است .اگرچه وقتی این مهم
حاصل شده و روشن شود ،کارگران دولتی ،پرستاران ،متخصصین  HRو حسابداران را از نظر
استفاده از ابزارهای ناب ،در جایگاهی برابر با کارگران کارخانه قرار میدهد.
با معرفی دو ابزار بنیادی کار خود را تمام میکنیم :تهیه نقشه جریان ارزش و .S0
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پس از این که محصول/خدمات مورد نظر برای بهبود انتخاب شد ،تهیه نقشه جریان

ارزش71

اولین گام منطقی است VSM .ما را وادار میکند تصویر بزرگ را نگاه کنیم که حاوی همه
فرایندهای مورد نظر برای تولید محصول/خدمات در حال حاضر است و ما را به چالش میکشد
خوب ،بد و زشت (یعنی وضعیت کنونی) را کمیّسازی کنیم .سپس به ما اجازه میدهد درباره
این که تصویر بزرگ -جریان ارزش -چیست و در  81-86ماه آینده با معیارهای مورد نظر (یعنی
وضعیت آینده) ،چه شکلی خواهد داشت .به این صورت VSM ،یک ابزار راهبردی است .در نهایت،
 VSMما را با ایجاد برنامه اجرایی ،یعنی یک سری گامهای عملی برای تحقق وضعیت آینده ،به
جلو میبرد.
آن گامهای تاکتیکی معموالً ما را به سو ی استفاده از ابزارهای ناب خاص هدایت میکندS0 .

اغلب یکی از اولین ابزارهای مورد استفاده است چرا که عادات ضروری برای جایدهی چرخه برنامه
ریزی-انجام کار-کنترل-اقدام در محیط نسبتاً ایمن را تقویت میکند چرا که بیشتر کارمندان از
محیط کار تمیز ،روشن و مرتب لذت میبرند.
مجموعه ابزارهای ناب خود را در ماههای بعدی گسترش خواهیم داد .به عنوان یادآور نهایی باید

بگویم در ذهن داشته باشید ابزارها فقط ابزار هستند .رهبران باید تضمین کنند کارمندان چرایی
اهمیت ابزار (سعی داریم کدام مشکل را حل کنیم؟) و نیز چگونگی استفاده از آن را میدانند تا
کاربرد موفق حاصل شود.

Value stream mapping (VSM) 71
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هفته  -98فعالیت با روش تفکر جدید
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.
از آنجایی که تغییر در این چنین سطح بنیادی مورد نیاز است ،میزان موفقیت خیلی باال نیست.
چالش در تناسب اندام شخصی با سروصدا و وسوسهای که تمرینهای زودگذر ،رژیمهای غذایی
و قرصها ایجاد میکنند ،بدتر میشود .تبلیغات این «رازها» هر بار که تلویزیون را روشن میکنیم،
در وب گشت میزنیم یا مجلهای را برمیداریم ،به ما حمله میکنند.
به همین صورت ،وقتی تالش میکنیم سازمانی ایجاد کنیم که به صورت تهاجمی به اتالفها
حمله میکند تا فرایندهایش را بهبود بخشد ،هیچ ورد جادویی وجود نخواهد داشت .موفقیت
پایدار نیازمند تغییر در چگونگی تفکر سازمان و آنچه است که برایش ارزشمند است .به بیان
خالصه ،تغییرات در فرهنگ آن نیاز است.
بنابراین این کار در مجموع یک چالش است .تغییر یک عادت شخصی به اندازه کافی دشوار است
و حاال تعدادی از عادات برای کل سازمان را در نظر بگیریم!
قابل درک است که اخیراً وقتی در حال توضیح اهمیت تغییر فرهنگی برای موفقیت پایدار به یک
مراجعهکننده جدید بودم ،مدیری پرسید «اما چطور فرهنگ را تغییر میدهید؟»
در ابتدا ،درباره این که چطور آن را تغییر ندهید اتفاق نظر داریم...با یک فرمان ،یادآور یا کالس
آموزشی.
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کتاب جان کوتر 73با عنوان هدایت تغییر ،هشت مرحله که سازمان باید باموفقیت طی کند تا
تغییر ماندگار محقق شود را مطرح میکند.
 .8ایجاد شرایط متقاعدکننده برای تغییر
 .6شناسایی تیم اصلی رهبرانی که از تغییر برای هدایت پیشرفت آن حمایت میکنند
 .9ایجاد دیدگاهی نسبت به آینده و برنامه سطح باال برای دستیابی به آن
 .2انتقال دائمی دیدگاه
 .0کارمندان را قادر سازیم کار درست را انجام دهند ،از جمله در حذف موانع
 .2ایجاد پیروزیهای کوتاهمدت
 .7ایجاد پیروزیهای بیشتر (یعنی ناامید نشدن)
 .1زمینهسازی همه چیز در فرهنگ جدید
کتاب کوتر برای هر رهبری که امید دارد بر تغییر ماندگار در سازمان خود تاثیر بگذارد ،الزم
است.
در حالی که ابزارهای ناب متنوع ،نقش مهمی در دستیابی به موفقیت ایفا میکنند ،بخودیخود
کافی نیستند .سازمان نمیتواند تنها با بکارگیری ابزارها نابتر شود ،درست همانطور که جین یا
جو نمیتوانند فقط با پر کردن جعبه ابزار خود با اسبابهای مکانیکی که از  Snap-onخریداری
کردند ،مکانیک شوند.

John Kotter 73
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بسیاری از سازمانها که با موفقیت تغییر میکنند ،درمییابند که روش موثر هدایت مراحل پنجم
و ششم کوتر این است که کارمندان خودشان به سمت روش تفکر جدید حرکت کنند .ابزارها
میتوانند نقش بسیار مهمی در این فرایند داشته باشند .اجازه دهید مثالی بزنم:
 ،S0ابزار ناب مورد استفاده برای استقرار و حفظ محل کار تمیز و سازماندهیشده ،خواه فیزیکی
مثل کارخانه یا مجازی در دفتر کار ،باشد .در حالی که سه  Sاول معموالً شامل تمیزکاری است،
دو  Sآخر استانداردهایی برای تعریف واضح سطح جدید و استقرار عادات فراهم میکند تا تضمین
شود استانداردها حفظ میشوند.
در حالی که گروههای کمی درباره محل کار تمیز سازماندهیشده بحث میکنند ،ممکن است
برخی در ابتدا تفکر تعریف کار خود براساس استانداردها و این که انتظار میرود از آنها پیروی
کنند را نپذیرند .اما وقتی  S0اجرا شده و آنها متوجه موارد زیر شوند ،آن رفتارها شروع به تغییر
میکند:
« هی ،میخواهم توانایی استفاده از این ابزاری را داشته باشم که...هر بار...در جای یکسانی
نگهداری میشود».
« دانستنش خیلی خوشایند است که وقتی سر کار میآیم ،شیفت قبلی همه چیز را
تمیز کرده و در جاهای مناسب قرار داده است».
« وقتی ایده بهتری به نظرم برسد ،خیلی خوشایند است که میبینم استاندارد تغییر
میکند و همه ایده من را میپذیرند».
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بنابراین ابزار  S0برای عمل سازمان به روشهای جدید تفکر درباره استقرار و پیروی از استاندارد-
و حتی ارزشدهی به آنها -به کار میرود.
گاهی آشنایی برمی خورم که تغییر مثبت اساسی در تناسب اندام شخصی خود داشته و از او
میپرسم چطور این کار را انجام داده است .پاسخ بدون شک شامل نوعی بیداری ،انتخاب روش
تمرینی که به اندازه کافی مطلوب بوده که ادامه پیدا کند و لذت بردن از پاداش حس بهتر و
دریافت بازخورد مثبت است.
چرخه خوبی تکامل مییابد که در آن افراد میتوانند بیشتر تمرین کنند و بنابراین منافع بیشتر
و بازخورد مربوطه را دریافت کنند .در نهایت ،به شرایطی میرسند که در آن میتوانند به سختی
تمرین را کنار بگذارند .آنها خود را با روش تفکر جدید عجین کردهاند .این هدف سازمان ماست.
چالشهای کاربرد


سطح راحتی خط مبنای سازمان خود را با هر یک از پنج اصل تفکر ناب ارزیابی کنید:

 .8مشتری ارزش را تعریف میکند (نه تامینکننده)
 .6اتالف ،فعالیتهایی که به ارزش تعریفشده مشتری نمیافزایند ،را حذف کنید.
 .9با حذف دستهبندی و صفبندی ،جریان ایجاد کنید.
 .2محصوالت/خدمات را به طرف خود بکشید به جای این که آنها را با فشار جلو ببرید.
 .0کمال را دنبال کنید؛ از کار استاندارد برای تعریف بهترین روش کار استفاده کنید و
همیشه روشهای بهبود استاندارد را به چالش بکشید.
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ابزاری که بادقت انتخ اب شود و در زمینه هدف مناسب به کار رود ،به سازمان کمک میکند
اصلی که فاقد پشتیبانی است را بپذیرد.
 کتاب هدایت تغییر جان پی .وتر را بخوانید.
هفته  -92یافتن کارخانه درونی شما
در طول بحثهای اولیه با رهبران سازمانی گاهی این سوال را میپرسم« ،تابحال قبالً در این
زمینه (جای خالی را پر کنید) کار کردهاید؟»
تجربهام را توضیح میدهد که اگرچه صنایع متنوع واژگان و مدلهای تامین سرمایه
منحصربهفردی دارند ،اساساً هدف یکسانی را دنبال میکنند :ارائه محصوالت/خدمات ارزشمند با
اتالف کمیته تا سود حداکثر شده یا تامین سرمایه محدود گسترش یابد .نیاز به شناسایی و کاهش
ماهرانه اتالف در سراسر صنایع رایج است .همینطور باید ابزارهایی که به کار میروند و مهمتر از
آن ،جنبههای فرهنگی مورد نیاز برای دستیابی موفق به آنها ،نیز مشخص شود.
در حالی که منشا روشهای ناب به حدود تقریباً  70سال قبل در صنعت اتومبیل بازمیگردد،
فلسفه آن از همه شغلها پیشی گرفته و شامل مراقبت بهداشتی ،خردهفروشی ،خدمات و دولت
است .بنابراین امروزه برایم غیرمعمول است که به تیمی برخورد کنم که نتواند فلسفههای ناب را
به شیوه طبیعی به موقعیت خود بسط دهد .فرد بدون شکت دو کلمه مهجور را بیان خواهد کرد:
«ما متفاوتیم».
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باید اعتراف کنم در این نقطه با تصویر گفتگوی بین خانم/آقای استثنا به صورت نوجوان و والدین
آنها ،خودم را سرگرم میکنم.
والد :قرار نیست امشب در دبیرستان برقصی؟
آقا/خانم استثنا :نه ،باید تکالیفم را انجام دهم.
والد :اما همه بچههای دیگر به آنجا میروند.
آقا/خانم استثنا :خدای من مادر ،اگر همه بچههای دیگر از روی پل بپرند ،من هم باید این کار را
بکنم؟
والد (زیر لب) :شاید باید این کارو بکنی اگه باعث بشه معمولیتر به نظر برسی.
آقا/خانم استثنا :من متفاوتم.
کاربردهای موفقیتآمیز روشهای ناب غیرتولیدی« ،کارخانه» خود را میشناسند .براساس نظر
کن میلر ،10نویسنده ما ویجت نمیسازیم ،این کار با شناسایی ویجتهایی که تولیدشده ،آغاز
میشود.
در حالی که کتاب میلر برای دولت ها نوشته شد ،برای هر سازمان تولیدی که عالقمند به بهبود
باشد ،قابل استفاده است .میلر توضیح میدهد ویجتها وسایل ،و نه فعالیت ،هستند .ممکن است
فرد حسابداری کند ،اما ممکن است مثالهای ویجتهای آنها شامل فرم مالیات تکمیلشده و

Ken Miller 10
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پرشده ،ترازنامه جریان نقدی پایان ماه یا چک حقوق باشد .در این صورت میتوان ویجتها را
شمرد.
و ویجت ها خاص و ویژه هستند .درست همانطور که ممکن است کسبوکار تولید مدلهای
متفاوت متعددی از محصول تهیه کند ،حسابدار ما نیز ممکن است فرمهای مالیات منحصربهفرد
متعددی داشته باشد که حین سرویسدهی به مشتری کامل میشوند .هر فرم یک ویجت
منحصربهفرد است.
وقتی بتوانیم ویجتهای خود را ببینیم ،میتوانیم یک سری از گامهای فرایند که برای تولید هر
ویجت منحصربه فرد مورد نیاز هستند را شناسایی کنیم ،درست همانطور که شرکت تولیدی
کارخانه خود را تعریف میکند .غلبه بر این مانع ،درها را به روی دههها درسی که در داخل حوزه
تولید فراگرفتهشده ،باز میکند.
میتوان شروع به پرسیدن سواالت نوع تولیدی کرد؟


آیا این گام فرایند ارزش افزوده دارد؟



نواقص در کجا روی میدهد؟



هر گام چقدر طول میکشد؟



انبارسازی (یعنی موجودی) در کجا جمع میشود؟

حاال سازمان در جایگاهی است که درباره بهبود جدی عمل کند .تا قبل آن ،آنها تقریباً با رضایت
از وضعیت کنونی تبعیت میکنند .در دنیای رقابتی امروز ،این جایگاه منحصربهفرد -و خطرناک-
است.
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چالشهای کاربرد


ویجت های متنوعی که زمینه شما مسئول تولید آن است را شناسایی کنید .برای هر
ویجت موارد زیر را برشمارید:
-

مشتری (مشتریان) خارجی و داخلی را شناسایی کنید.

-

میزان تقاضا را کمّیسازی کنید.

-

رضایت مشتری را در مقیاس  80-8کمّیسازی کنید و پاسخگویی ،کیفیت و
هزینه را در نظر بگیرید (بله باید با مشتریان صحبت کنید).



پتانسیل بهبود ویجتهای متنوع خود را براساس حجم و رضایت مشتری اولویتدهی
کنید.

 اگر خدمات ارائه میکنید...بویژه اگر برای دولت کار میکنید...کتاب ما ویجت نمیسازیم
کن میلر را مطالعه کنید.
هفته  -99ترسیم نقشه سفر
وقتی سازمان متقاعد شده نیاز به بهبود پیوسته یا سفر ناب دارد ،اولین سوال منطقی این است،
«بسیار خب ،از کجا شروع کنیم؟»
ابزاری با عنوان ترسیم جریان ارزش ،18اولین انتخاب رایج و منطقی است .جریان ارزش یک سری
فرایند است که منجر به ایجاد محصول و ارائه خدمات (یعنی ویجت) میشود .ترسیم جریان

Value stream mapping (VSM) 18
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ارزش شامل دیدگاه بسیار سطح باالی آن فرایندها است .برای مثال ،ممکن است جریان ارزش
رستوران شامل شناسایی فرایندهای کلیدی نشستن مشتریان ،سفارشگیری ،آمادهسازی
وعدههای غذایی ،سرو کردن غذاها ،جمعآوری پرداختها و تمیز کردن میزها باشد.
نیاز به نقشه جریان ارزش مفید شامل کسب دادهها برای توصیف عینی موقعیت در هر فرایند
اساسی است.


توزیع رسیدن مشتری با توجه به زمان روز چطور است؟



سابقه ایمنی ما در آشپزخانه چطور است؟



هر چند وقت یک بار سفارشی خراب میشود؟



بررسی مشتری چه چیزی درباره کیفیت غذاهای تهیهشده نشان میدهد؟



کارگران چطور به هر مرحله فرایند اختصاص داده میشوند؟



میزان بازدهی خدمتکاران چقدر است؟

توانایی ثبت میزان پسرفت هر مرحله ،از نظر کمّیت و زمان انتظار ،نیز اهمیت کلیدی دارد.


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 نهایت ،خطوطی کشیده میشود تا نشان داده شود اطالعات چطور در سراسر جریان ارزش
جاری میشود .مسائل ویژه مرتبط با مسیرهای ارتباطی متنوع مورد بررسی قرار میگیرند.
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سفارشها چطور از خدمتکاران به آشپزخانه منتقل میشود؟

 کدام نرمافزار برای محاسبه صورتحسابها به کار میرود؟
اولین گام مرتبط با  VSMاین است که نقشه حالت جاری حاصل شود ،یعنی دیدگاه 80000
فوتی از شکلی که جریان ارزش کنونی دارد .سپس مشارکتکنندگان مشخص میکنند که جریان
ارزش مد نظر آنها در  81-86ماه آینده چه شکلی خواهد داشت .این کار تهیه نقشه حالت آینده
نام دارد .باید ذکر کرد ما دقیقاً نمیدانیم چطور به وضعیت آینده دست خواهیم یافت ،تنها باور
داریم میتوانیم تا سال آینده یا بعد از آن ،به آن شرایط برسیم.
برای جریانهای ارزش نابالغ ،شاید جریانهایی که با محصول تولیدشده جدید سروکار دارند ،این
کار شامل کاهش اساسی تعداد فرایندهای مستقل با ترکیب فرایندها به صورت سلول جریان
است .برای جریان های ارزش بالغ مثل مثال رستوران ما ،این کار شامل شناسایی اهداف جدید
برای آن اعدادی است که مشکل دارند.
مرحله نهایی این است که برنامه اجرایی تهیه کنیم .این برنامه برای حرکت از وضعیت کنونی به
وضعیت آینده است .کدام سری از پروژهها ،فعالیتهای حل مشکل و رویدادهای بهبود سریع
مورد نیاز هستند؟ چه کسی مسئول هریک خواهد بود و زمانبندی تقریبی تکمیل آنها چطور
است؟
 VSMابزار مفیدی است چرا که ما را وادار میکند بهینهسازی را به صورت کلی در سراسر
فرایندهای درگیر با محصول یا خدمات بررسی کنیم .اغلب این «بهبودها» که در یک زمینه ایجاد
میشود ،باعث مشکالت بیشتر در فرایندهای پیشین یا بعدی میشود.
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از آنجایی که همیشه کمبود حلکننده مشکل یا مدیران پروژه وجود دارد ،برنامه اجرا به سازمان
اجازه میدهد این منابع اساسی را به شیوه راهبردیتر اختصاص دهد .پروژهها و مشکالت براساس
برنامههای متفکرانه به جای واکنشهای غیرارادی به مسائل داغ روز ،اختصاص مییابند.
وقتی وضعیت آینده ترسیم شود ،دیدگاه مشترکی درباره جایی که قرار است برویم ،ایجاد میکند.
کارمندان وقتی بدانند وضعیت آینده نیازمند برخی کمبودهای بدیهی در شغل آنهاست و بدانند
فعالیتی در برنامه اجرا برای رخ دادن آن برنامه وجود دارد ،با آشفتگی کمتری پذیرای آن خواهند
بود.
در نهایت VSM ،محیط امنی برای تغییر ایجاد میکند .کارمندان میتوانند حین مشارکت در
فعالیت بهبود سریع ،گاهاً مقاومتهای لجوجانه کنند چرا که میدانند ممکن است کار آنها در
طول یک هفته تغییرات زیادی را متحمل شود VSM .زمانی به کارمندان میدهد تا ایده تغییر
را با ایدهآلهای وضعیت آینده تطبیق دهند که این کار باعث پیشروی روبهجلو میشود.
چالشهای کاربرد
 کتاب فراگیری دیدن به قلم مایک روتر و جان شوک 16را مطالعه کنید .مبانی ساده و
شگفتانگیزی را ارائه میکند.


کار رو شروع کنید! با متخصص خارجی کار کنید:
-

یکی از ویجتهای با اولویت باالی خود را انتخاب کنید.

Mike Rother and JohnShook 16
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-

تیمی از متفکرین راهبردی که با فرایندهای جاری تولید ویجت آشنا هستند
را گرد هم بیاورید.

-

نقشه وضعیت جاری ،نقشه وضعیت آینده و برنامه اجرا را تهیه کنید (این کار
نباید بیشتر از یک روز و نیم یا دو روز زمان ببرد!)

هفته  -94گام منسجم اول برای سفر
رهبرانی که درباره ابتکار بهبود پیوسته سازمان خود تصمیم میگیرند ،اغلب سفر را با استفاده از
ابزاری به نام  S0آغاز میکنند S0 .این نام را به خود گرفته چرا که پنج مولفه آن همگی با S

شروع میشوند:
 .8طبقهبندی :19همه «چیزهایی» که از شغل حمایت نمیکند را از ناحیه کاری حذف
کنید.
 .6نمایش :12محل کار را تمیز کنید تا به شرایط خوبی برگردند.
 .9مرتبسازی :10همه بازماندگان مرحله طبقهبندی را به ناحیه کاری برگردانید و بهترین
مکان ذخیره مطلق را برای هریک انتخاب کنید.
 .2استانداردسازی :12استانداردهای تمیزی تهیه کنید و آن را از لحاظ بصری مشخص کنید
هر چیزی به کجا تعلق دارد تا...هر بار...به مکان درست برگردانده شود.

Sort 19
Showcase 12
Set in order 10
Standardized 12
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 .0حفظ کردن :17عادات جدید را تثبیت کنید تا مطمئن شوید طبقهبندی ،نمایش،
مرتبسازی و استانداردسازی هر روز حفظ میشوند.
 S0موفق منجر به بهبود متناظر در ایمنی ،کیفیت و بهرهوری میشود ،چرا که هرجومرج با مرتب
بودن جایگزین میشود .کارمندان زمان بیشتری را صرف کار پربار میکنند و زمان کمتری صرف
جستجوی آشفته به دنبال ابزار درست ،اجزا ،کاغذبازی یا فایل کامپیوتری میشود.
تقویتکننده روحیه که اغلب همراه بهبود تصویری اساسی زمینه کاری فرد است به همان اندازه
اهمیت دارد و میتواند اعتماد و نیروی حرکت برای کارمندان ایجاد کند تا چالشهای بهبود
بزرگتری را به عهده بگیرند .توانایی که برای استانداردسازی موفق و حفظ بهبودها نشان داده
شده ،برای پرهیز از بهمریختگی دو گام به جلو و یک گام به عقب در طول سفر بهبود پیوسته
ما ،اهمیت اساسی خواهد داشت .این کیفیتها همراه با این حقیقت که کارمندان کمی با هدف
محیط کار تمیز و مرتب مشکل خواهند داشت ،باعث میشود  S0گام اولیه ایمنی در جهت تعیین
فرهنگ بهبود پیوسته باشد.
اما در حالی که  S0نقطه شروع منطقی است ،مطمئناً جادو نمیکند .حدس میزنم اکثر
سازمانهایی که تالش میکنند  S0را اجرا کنند ،در انجام این کار با شکست مواجه میشوند.
دلیل این شکستهای متعدد چیست؟ پاسخ مثل خیلی از ابتکارهای راهبردی دیگر ،به یک
عامل -نبود رهبری -میرسد.

Sustain 17
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در مورد  ،S0رایجترین اشتباه ،درک نادرست این مسئله است که  S0تنها درباره مرتب و تمیز
بودن است .بنابراین فرایند  S0برای سازمانها ،مثل وقتی است که ما به سراغ مرتب کردن کمد
در خانه میرویم:
 ساعتها را صرف طبقهبندی محتویات میکنیم تا تعیین کنیم چه چیزی را نگه داریم
و کدام را حراج کنیم.


تار عنکبوتها را تمیز میکنیم ،جارو میکشیم و شاید حتی رنگ جدید هم بزنیم.



با دقت زیاد همهچیز را به روش منطقی سازماندهیشده برمیگردانیم.



در نهایت ،چند دقیقه را صرف این میکنیم که از اعضای خانواده بخواهیم همهچیز را
به همین صورت حفظ کنند.

به بیان دیگر ،این تالشهای بیفایده تنها بر سه مولفه اول  S0تمرکز میکند که در طول «رویداد»
مستقل به کار میروند .آنها تغییرات رفتاری پیوسته مورد نیاز در صورتی که قرار باشد عادات
جدیدی تعیین شده و بهبود حفظ شود را تقریباً به صورت کامل نادیده میگیرند (یعنی
استانداردسازی و حفظ کردن).
این خطا برای  S0نابودکننده است و کل ابتکار بهبود پیوسته را به مخاطره میاندازد .خطر
ابتکاری که هوس زودگذر باشد بسیار زیاد است.
در اینجا برخی پیشنهاد ارائه میشود تا تضمین شود تالش  S0شما موفق خواهد بود:


در طول رویدادهای بهبود  ،S0زمان و تالش برابری به هر پنج مولفه اختصاص دهید.
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تنها در جایی از  S0استفاده کنید که برای حل مشکل دنیای واقعی به کار رود؛ شاید
تصادفات ،نواقص یا تولید ازدسترفته که به دلیل بینظمی رخ داده است.



پیش از این که پروژه  S0را آغاز کنید ،مطمئن شوید همه مدیران و سرپرستان تحت
تاثیر ،نقش بسیار مهم خود برای تقویت رفتارهای جدید ،بازرسی و در نهایت پاسخگو
نگه داشتن کارمندان در طول دوره اساسی شکلگیری عادت را درک میکنند.



در ابتکار  S0خ ود دقیق شوید؛ به بیان دیگر ،حوزه دید شما محدود باشد و تا وقتی
اولین پروژه با موفقیت برای چند هفته حفظ نشده است ،به سراغ پروژه  S0دوم نروید.

در حالی که مفهوم پشت  S0به صورت گمراهکنندهای ساده به نظر میرسد ،کاربرد موفق آن
نیازمند برنامه هوشمندانه و نظم روزانه است .بویژه مورد اخیر آسان نیست .اگرچه ممکن است
دوره های برگشت سرمایه از نظر بازدهی ملموس (مالی) و ناملموس (روحیه) نسبتاً کوتاه باشد.
این ترکیب پیروزی است ،بدون توجه به این که سازمان شما گیربکس میسازد یا در انتقال زمینه
تراکنشهای مالی فعال است.
چالشهای کاربرد
 طبقهبندی ،نمایش و مرتبسازی را در بخش کوچک با آزادی عمل خوب اما مشکلدار
در خانه ،تمرین کنید (شاید یک کابینت ،کمد کوچک یا میز کار) .چند هفته این چینش
را «تست کنید» تا مطمئن شوید مکان بهینهای برای همه باقیماندگان طبقهبندی
تعیین شده است .خیلی زود به استانداردسازی و حفظ کردن میرسیم.
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 را تنها در صورتی به عنوان ابزار زودهنگام ماندنی در نظر بگیرید که مشکالتیS0



 اگر مشکالت. بهرهوری) داشته باشد، کیفیت،مرتبط با فضای کار فیزیکی خود (ایمنی
 استفاده از بازبینی فایل،مرتبط با فضای کار مجازی خود دارید (مثالً یافتن فایلها
. را ببینید97  هفته،)نادرست و غیر
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فصل 9
یک گام به جلو ،بدون گامی به عقب :استانداردسازی و حفظ هر بهبود
برنامهریزی-انجام کار -کنترل -اقدام ،به نظر ساده است:


تست کوچک کنترلشدهای برای ارزشیابی ایده بهبود برنامهریزی کنید.



تست آزمایشی در مقیاس کوچک انجام دهید.



نتایج آزمایش را در برابر فرایند خط مبنا چک کنید.



براساس نتایج عمل کنید .اگر ایده بهتر است ،استاندارد را بروز کنید .اگر بهتر نیست،
استاندارد فعلی را بدون تغییر حفظ کنید.

اما «ساده» به معنای «آسان» نیست .ساده نشان دهنده نبود پیچیدگی است .آسان یعنی تالش
کمی مورد نیاز است.
مرحله اقدام نیازمند تغییر رفتار است و این کار به ندرت آسان است ،حتی اگر تغییری در جهت
بهتر شدن باشد .تغییر شامل غلبه بر موانع هیجانی (یعنی حس فقدان که با از دست دادن
گذشته و پذیرش چیزهای جدید همراه است) و نیز مکانیکی (یعنی یادگیری عادت جدید) است.
به همین دلیل ،چرخه بهبود پیوسته معموالً در مرحله اقدام سقوط میکند.
بنابراین مدیریت ماهرانه مرحله اقدام ،تعیینکننده کلیدی موفقیت سفر ناب ماست .این ماه بر
ایجاد/بهبود استانداردها و تضمین این که شکاف بین استاندارد مستندشده ما و فرایند واقعی ما
ناچیز است ،تمرکز میکنیم.
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با ادامه بحث  S0و تاکید ویژه بر استانداردسازی و حفظ کردن -مرحله اقدام  S0که اکثر
تالشهای  5Sدر آن با شکست روبرو میشود -شروع میکنیم .ابزار  5Sرا به دفتر کار بسط
میدهیم که این ابزار اغلب اوقات در آنجا به شیوه نادرست برای محیط کار فیزیکی ،به جای
دنیای مجازی ،مورد استفاده قرار میگیرد.
نشان دادن موقعیت  S0حفظشده ،برای معرفی شالودهای ترین ابزار ناب ،کار استاندارد،
اعتمادبهنفس ایجاد میکند .مهارتهای کسبشده طی استانداردسازی و حفظ کردن موفق (کار
استاندارد یا مرحله اقدام  ،)S0مستقیماً برای هر بهبودی قابل استفاده است.
مثل هر چیز دیگری که با سفر ما ارتباط دارد ،میزان دستاورد -یعنی موفقیت پایدار -تصادفی یا
بسته به شانس نیست .به رهبر-مدیر بستگی دارد .بنابراین درباره رفتار مهم مدیریت ،یعنی
بازرسی هدفمند و منظم کار استاندارد ،چیزهایی یاد میگیریم.
سرپرستی تغییر دشوار است .پاییز زمان خوبی برای این است که یک هفته از همهچیز دور شوید
و باتریها را دوباره شارژ کنید .شلوغی تابستان در پارکها و جاذبههای تفریحی تمام شده است.
در بسیاری از نواحی مادر طبیعت نمایش شگفتانگیزی از تبدیل تپههای درختان برگریز به
رنگهای قرمز ،نارنجی و زرد چشمنواز دارد .چه زمانی بهتر از این که از کار دور شده و تصویر
بزرگ را ببینیم.
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هفته  S 5 -95جادویی (استانداردسازی و حفظ کردن)
 S0را به عنوان اولین ابزار تاکتیکی منطقی سازمانها به منظور آغاز سفر ناب ،بررسی کردهایم.
همانطور که قبالً بیان کردیم ،دو مولفه آخر -استانداردسازی و حفظ کردن -است که اثربخشی
یا شکست تقریباً همه تالشهای  S0را مشخص میکند.
این ها همان دو مهارتی هستند که اگر قرار باشد هر بهبودی ماندگار شود ،باید در آنها مهارت
یافت .در واقع اگر فرد نتواند بهبود را به این اندازه از نظر بصری بدیهی کند که مثالً مخلوطکن
در جای درستی نگهداری شده یا خیر ،مسائل ظریفتر مثل این که وسایل آشپزی را به درستی
استرلیزه میکنیم یا خیر ،شانسی نخواهند داشت.
مراجعهکنندگان اغلب میگویند «همه اینها خوب و درست است .اما دقیقاً چطور استاندارد
اثربخش تعیین کنم .و چطور آنها را حفظ کنم؟»
سواالت منطقی است .با استانداردهای اثربخش شروع میکنیم.
تعیین استانداردهای  S0معنادار شامل دستیابی به توافق با اعضای تیم است تا ناحیه کاری
بهبودیافته حفظ شود .این اجزای ضروری باید به روشنی منتقل شده و در توافقهای اثربخش
درک شوند:
 .8هدف (چه چیزی)
 .6اقداماتی که برای برآوردهسازی هدف باید انجام شد (چگونگی)
 .9زمانبندی اقدامات (چه زمانی)
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وظیفه استانداردهای تصویری توجه هرچه سریعتر و شفافتر به این اجزاست .این موارد معموالً
نیازمند دو نوع استاندارد بصری است:
 .8استانداردهای گسسته تنها دو گزینه دارند (مثالً آیتم یا در مکان مشخصشده نگهداری
میشود یا اینطور نیست)
 .6استانداردهای پیوسته شامل تعداد بیشماری از سطوح است (مثالً تمیز بودن کف).
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
پیوسته تفسیر شود ،کارمندان میتوانند به سادگی مطابقت با هر دو را ارزشیابی کنند .این یعنی
استانداردها باید بصری باشند!
استانداردهای گسسته بصری از اشکال ،رنگها ،عکسها و نمودارها به جای کلمات ،به عنوان
انتقالدهندههای اصلی استفاده میکنند .مثال ساده آن تخته سوراخداری گاراژ من است که در
تصویر  3.8آمده است .این وسیله ،زمان مورد نیاز برای ارتباط دادن مکان پارکینگ رزروشده با
مالک برحق آن را کاهش داده و ارتباط را با وجود تفاوت زبانها ،قدرتمند میکند.
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تصویر  :8.3مثالی از استاندارد گسسته بصری

عالئم جهانی جنسیت که برای دستشوییها در فرودگاههای بینالمللی به کار میرود را در نظر
بگیرید .مسافرین از سراسر دنیا ،بدون توجه به زبان بومی خود ،فوراً پیام مورد نظر را درک
می کنند (شاید به جز خواهر زن من که تجربه ناخوشایندی در فرودگاه فورت وورث

داالس11

داشت).
وقتی فرد با استانداردهای پیوسته سروکار دارد ،میتواند از حالت ایدهآل عکس بگیرد و سپس
شرایطی را «خلق کرده» و از آن عکس بگیرد که تیم موافق است نماینده مرز پذیرش است،
یعنی باالترین سطح غیر قابل قبول تمیز بودن است .سپس این موارد برای ارجاع آینده به عنوان
سنجنده شرایط مطلوب و غیر قابل قبول ،در جایی نمایش داده میشوند (تصویر  3.6را ببینید).

Dallas-Fort Worth 11
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تصویر  :6.3مثالی از استاندارد پیوسته بصری

وقتی استانداردهای بصری را طراحی میکنید ،خالقیت دارایی ارزشمندی است .از ساختمانهای
عمومی -بویژه آنهایی که با فرهنگهای متنوع سروکار دارند مثل مراکز خردهفروشی،
بیمارستانها و فرودگاهها -الگوگیری کنید چرا که میتوانند ایدههای مفیدی فراهم کنند.
مشخصسازی اقدام (اقدامات) ویژه و تکرار تجویزهشده ،جایگزین استاندارد پیوسته هستند تا
سطح مطلوب حفظ شود .برای مثال ،در پایان هر شیفت ،کف زمین را جارو زده یا فوراً پس از
ریختن هر چیزی ،تمیزکاری کنید .اگر این کار انجام شد ،باید وارد دستورالعمل کار استاندارد
شود و به اندازه فعالیتهای با ارزش افزوده ،به بخشی از شغل تبدیل شوند.
توجه کنید همه اجزا برای توافق موفق نیازمند درک هستند .به همین دلیل ،همه استانداردهایی
که در طول مرحله استانداردسازی تعیین شدهاند باید با «چشمان تازه» تست شوند تا تضمین
شود معنای آن ها برای هرکسی خارج از سازمان بدیهی و روشن است .به همین دلیل آنها از این
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به بعد به صورت پیوسته توسط کارمندان جدید تفسیر میشوند .کارمندی خارج از تیم  S0بیابید
که نماینده کارمندان جدید باشد .آیتمهای معدود نماینده ترکیبی از مولفههای موجودی کاال،
ابزارها و منابع را جمعآوری کنید؛ سپس از داوطلب بخواهید آنها را به جایگاههای مربوطه خود
برگرداند و میزان زمان برای مکانیابی صحیح هر آیتم را ذکر کنید .بر این اساس بهبودهای الزم
را انجام دهید.
حفظ  S0شامل بازرسیهای دورهای هدفمند است تا تضمین شود شرایط و فرضیات اصلی در
زمینه چهار مولفه اول  5Sهنوز معتبر هستند:
 .8حفظ طبقهبندی :آیتمهای جدید را در نواحی جای دادهاید و نیازمند حذف آنها از
آنجا هستید؟ آیتم درست پیشین ،منسوخ شده است؟
 .6حفظ نمایش :زمان نقاشی جدید فرا رسیده است؟ چراغهای جدید؟ آیا روشهای
تمیزکاری مشخصشده و تکرار آنها ،شرایط خوبی را حفظ میکند؟
 .9حفظ مرتب بودن :آیا نیاز است مکانهایی برای اقالم جدید تعیین کنیم؟ آیا همهچیز
هنوز در مکان بهینه خود است یا جابجایی نیاز است؟
 .2حفظ استانداردسازی :آیا برچسبها یا کفپوشها کنده شده یا پوست شده است؟ آیا
استانداردهای متنوع اغلب به شیوه نادرست تفسیر میشوند و بنابراین نیازمند بهبود
هستند؟ حفظ کدام استاندارد از همه سختتر است و دلیلش چیست؟
مهارت یافتن در استانداردهای  S0شفاف بصری و زمانبندی بازرسیهای منظم برای تضمین این
که طبقهبندی ،نمایش ،مرتبسازی و استانداردسازی حفظ شدهاند ،منجر به موفقیت پیوسته S0
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میشود .به عالوه ،مهارت هایی که فرا گرفته شده است ،از طریق کار استاندارد در همه زمینهها،
در مستندسازی و حفظ بهبود به تیم ما کمک خواهد کرد.
چالشهای کاربرد


به پروژه  S0خانه خود بازگردید و استانداردهای تصویری را به کار بگیرید .میتوانید
کامالً از به کار بردن واژهها اجتناب کنید؟



بازرسی های منظمی را زمانبندی کنید (اغلب در ابتدا تا این که عادات تغییر کند) تا
تضمین شود طبقهبندی ،نمایش ،مرتبسازی و استانداردسازی حفظ میشود .تکرار
بازرسی را در صورت نیاز براساس نتایج تنظیم کنید.

هفته  -96تمیزکاری دفتر کار
به عنوان یک مرور سریع باید گفت  S0ابزاری برای تهیه و حفظ فضای کار سازماندهیشده و
تمیز است تا اتالفها طی جستجو حذف شود ،مشکالت از لحاظ بصری بدیهی شده و غرور
کارمندان به تدریج القا شود .منشا  S0در کارخانه بود .متاسفانه وقتی  S0برای دفتر کار مورد
استفاده قرار گرفت ،اکثر سازمان ها آن را برای محیط کار فیزیکی به کار بردند .در نتیجه ،منگنهها
و پانچها به نمای کلی میزهای کار تبدیل شدند.
اما هدف این نیست .کار دفتری امروز شامل دادههای الکترونیکی است .به همان اندازه از دستگاه
منگنه خود استفاده میکنم که از جعبههای فلش دوربینم استفاده میکنم (اگر بعد از سال 8310

یک گام به جلو ،بدون گامی به عقب :استانداردسازی و حفظ هر بهبود 813

به دنیا آمدهاید ،از یک همکار مسنتر بخواهید برای شما توضیح دهد ).بنابراین  S0دفتر کار باید
ذخیره آن دادهها را نیز مورد توجه قرار دهد.
من رویداد  S0مجازی را با توجه به سرور مشترک بین تعدادی از بخشها در شهر فورت دوج،
تسهیل کردم .در حالی که دهها پروژه  S0را در محیطهای فیزیکی هدایت کردهاند و حتی کتابی

با عنوان راهنمای میدانی رهبر

 S0را که خودم ناشرش بودم را نوشتم ،آن کار اولین تجربه S0

من در محیط مجازی بود .میدانستم اکثر مشارکتکنندگان فعالیتهای پیشین درگیر انتقام
گرفتن از اتالفها خواهند شد .من بازپرسی میکردم!
پیش از آغاز کار ،اطمینان حاصل کردیم که پشتیبانی سرور کامل بود -فقط به این دلیل که
شاید بلندپروازی ما بیشازحد میشد.
مرحله طبقهبندی شامل تصمیمگیری درباره این بود که کدام داده را میتواند حذف کرد ،کدام
یک باید به درایو بایگانی برود و کدام یک باید در درایو فعال باقی بماند .جابجایی دادههای آرشیو
به واسطه با هزینه کمتر ،اجازه پشتیبانگیری روزانه سریعتر درایو فعال ،خریدهای باتاخیر در
ظرفیت افزایشیافته سرور و مهمتر از همه ،کاهش بهمریختگی درایو فعال را میدهد و همه
اینها در حالی است که دادههای بایگانیشده فوراً بازیابی میشوند.
مثال دادههایی که حذف شد شامل فایلهای دونسخهای ،عکسهای با کیفیت پایین و فایلهای
غیرمرتبط با کار بود (کودک رقاص اوگا چاکا 13را به خاطر دارید؟) فایلهایی که به بایگانی منتقل

Uga Chaka 13
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شدند شامل دادههای پروژههای تمامشده ،دادههای بودجه سالهای پیشین و نسخههای پیشین
اسناد موجود بود که حاوی اعداد پیشین بود.
از هر بخش خواسته شد دوره حفظ استاندارد مورد نیاز برای هر گروه کلی داده خود (گزارشهای
بررسی ،پاداشها و غیره) را پیش از جابجایی آن از درایو فعال به درایو بایگانی ،تعیین کند.
ساختار فایل جدید ،شفاف و منطقی در طول مرحله مرتبسازی ایجاد شد .توافقهایی بر سر
مکان کپی تکی فایلهای دونسخهای قبل حاصل شد .این کار به کارگرانی که شاهد مهارت موتور
جستجو نداشتند کمک کرد ،اما فایلها را از طریق رویکرد سنتی «شکار و جمع کردن» بازیابی
کرد.
مرحله استاندارسازی برای حداکثرسازی فایده موتورهای جستجو اهمیت ویژهای داشت.
گفتگوهای نامگذاری استاندارد برای پوشهها و فایلها با استفاده از فرمتهای پیوسته برای
مولفههای عنوان مثل آدرسها ،اساسی و تاریخها ،تکمیل شد .از مخففها اجتناب شد مگر این
که به صورت جهانی مورد پذیرش باشند.
در نهایت ،بررسیهای دوره ای را در طول مرحله حفظ کردن زمانبندی کردیم تا بررسی حفظ
بهبودهای باال انجام شود .آیا نیاز است دادههای «تاریخگذشته» به بایگانی منتقل شوند؟ آیا باید
گفتگوهای نامگذاری دنبال شود؟ ما نیز با تهیه نمودار میزان دادهای که ماهانه ذخیره میشود
موافق بودیم.
ما در طول این رویداد شاهد بودیم بسیاری از روشهای کار برای مدیریت دادههای الکترونیکی،
عادات منسوخی از عصر کاغذ بودند .برای مثال ،به منظور این که اسناد کاغذی فوراً دردسترس
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کارمندان متعددی قرار گیرند که از لحاظ فیزیکی جدا بودند ،کپی شده و در هر مکان بایگانی
میشدند .این شرایط با وجود داده الکترونیکی احتمال استفاده از کپی منسوخ را کاهش میدهد.
از آنجایی که سرور مشترک برای هر کارگری بدون توجه به مکان فیزیکی او ،دسترسی به سند
اصلی مهیا میکند ،موافقیم که باید تنها یک کپی مشترک برای همه اطالعات وجود داشته باشد.
متوجه شدیم برای حداقلسازی دونسخهای شدن فایلها در آینده ،باید عادت ارسال ایمیل با
فایلهای الصاقی به دریافتکنندگان متعدد ،با ارسال ایمیل همراه لینک فایلهای
بهاشتراکگذاری شده جایگزین شود .این کار نیازمند آموزش درباره اهمیت استفاده از لینکها و
فرایند آن بود .درباره استفاده از موتورهای جستجو هم آموزشهایی ارائه کردیم.
وقتی غبار مجاری در پایان فعالیت سهروزه بر زمین نشست ،نتایج تاثیرگذار بود .کاهش 00
درصدی تعداد پوشهها ،فایلها و گیگابایت دادهای ذخیرهشده روی درایو کاری محقق شد.
ساختار فایل موجود بسیار پیوستهتر بود .فایلهای آینده و فایلهای موجود از قراردادهای
نامگذاری استاندارد استفاده خواهند کرد .شاید مهمتر از همه ،اعضای تیم بدانند استانداردها و
بازرسیهایی تعیین شده ،جلوی بازگشت به عقب سیستم را میگیرد که منجر به ایجاد دفتر
کاری با بهبود همیشگی میشود.
چالشهای کاربرد


 S0مجازی را در پوشههای کوچک با آزادی عمل زیاد داده که فقط شما کاربرش
هستید ،تمرین کنید:
-

از پوشه (پوشهها) پشتیبان بگیرید.
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-

همه فایلهای غیرضروری را حذف کنید.

-

ساختار بهینه فایل را تعیین کنید.

-

استانداردهایی برای هدایت بازیابی فایل آینده ،قراردادهای نامگذاری و
مکانهای ذخیرهسازی تهیه کنید.



تا وقتی عادات شما تغییر کنند ،به صورت منظم بازرسی کنید.

اگر تیم شما در یافتن فایلها مشکل دارد ،از بازبینیهای منسوخ یا ظرفیت سرور
استفاده میکند ،پروژه  S0را در نظر بگیرید.

هفته  -97کار استاندارد :یک باید دیگر برای بهبود سازمانها
سه مرحله اول ( S0طبقهبندی ،نمایش و مرتبسازی) منجر به ایجاد فضای کار تمیزتر و
سازماندهیشدهتر...برای مدت کوتاه...میشود .تنها از طریق کسب مهارت در استانداردسازی و
حفظ کردن است که میتوانیم بهبود ماندگار در فضای کار فیزیکی یا مجازی را تضمین کنیم.
مهمتر از آن ،تسلط بر این مهارتها ،عاداتی ایجاد میکند که تعیین مینمایند در آینده بهبود
عملکرد حفظ خواهد شد یا خیر S0 .کار استانداردی برای حفظ محیط کار است.
بنابراین زمان مناسبی است که کار استاندارد را به عنوان ابزار ناب بنیادی دیگری معرفی کنیم
که بدون توجه به این که سازمان شما فلزات را خم میکند ،دانشجویان را آموزش میدهد،
دادخواستهای بیمه را پیگیری میکند یا مراقبت بهداشتی ارائه میدهد ،کاربرد کلی و جهانی
دارد.
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کار استاندارد به صورت بهترین فرایند معلوم مستندشده به منظور تکمیل وظیفه اساسی تکراری
تعریف میشود .منظور ما از «بهترین» ،ایمنترین ،باالین کیفیت یا کارامدترین توالی مراحل برای
انجام کار است که از تحقق افرادی که به صورت منظم آن وظیفه را انجام میدهند ،برداشت
میشود.
منافع زیادی برای سازمان هایی وجود دارد که در تعیین و مستندسازی بصری کار استاندارد برتر
هستند:


وقتی همه از بهترین روش معلوم جاری استفاده کنند ،عملکرد افزایش مییابد .این
شرایط باعث حذف آشفتگی همکارانی میشود که از روش کمتر از بهینه استفاده
میکنند و همین مسئله ریشه بسیاری از «جنگهای شیفتی» است.



شاف تجربه بین متخصصین وظیفه و کوتاهفکران تازهکار که کارمندان با اعتمادبهنفس
بیشتر حاصل آن است.



سند آموزشی برای کارمندان جدید وجود دارد ،بنابراین پیوستگی آموزشی وجود خواهد
داشت .بدون آن ،هر فرد نکات درسی متنوعی را حین آموزش فرد بعدی در زنجیره
اضافه کرده ،حذف میکند یا تغییر میدهد .پس از مدتی ،آموزش شبیه پیامی خواهد
بود که مشابه بازی تلفنی است که به عنوان کودک داشتیم.



مشکالت مرتبط با فرایند فوراً بدیهی میشوند ،تعداد آنها کمتر شده و حل آنها به
دلیل تغییر کمتر ،سادهتر میشود.
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الگوهای معلومی وجود دارد که میتوان ایدههای بهبود آینده را به صورت عینی با آن
مقایسه کرد؛ وقتی بهبود واقعی کشف شود ،کار استاندارد تضمین میکند همه با فرایند
بهتری آموزش میبینند و درک میکنند از آنها انتظار میرود از فرایند استفاده کنند.

میزان کمک کار استاندارد به موفقیت سازمان ،مثل تقریباً همه ابزارها ،به چگونگی استفاده از آن
و نه به شروط آن ،بستگی دارد .و مثل هر ابزار دیگری ،تعیین چگونگی کاربرد آن به رهبری
بستگی دارد.
در اینجا چند تا از بهترین روشها برای حداکثرسازی کار استاندارد در سازمان شما ،ارائه میشود:


ابتدا و مهم تر از همه ،انتظار شفافی که کار استاندارد باید دنبال کند را تعیین کنید .این
در واقع قانون فرایندی است که پوشش داده میشود و یک نکته یا پیشنهاد نیست.
بنابراین باید به شیوه هوشمندانه تنها برای فرایندهایی به کار رود که توالی دنبالشده
برای ایمنی ،کیفیت یا بهرهوری اهمیت اساسی دارد.



کار استاندارد باید به روشنی شناسایی شود تا هیچ سوالی درباره ماهیت آن وجود نداشته
باشد .بسیاری از سازمان ها از لوگو برای روشن کردن اسناد کار استاندارد استفاده
میکنند.



کارمندانی که وظیفه را انجام میدهند باید در تهیه کار استاندارد نمایندهای داشته
باشد .سرپرست یا مهندسی که کار استاندارد آنها را برای کارگران باتجربه اجرا میکند
مثل دستورالعملی برای فاجعه است.
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اسناد کار استاندارد باید به سادگی برای کارمندان حین انجام وظیفه مورد نظر،
دردسترس باشند .این برای کارگران عملیاتی به معنای خروجی چاپی است در حالی
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
تا از حمالت خود برای بهبود آن استفاده کنند؛ مطمئن شوید گروهها با روند کنترلشده
مناسب برای تست ایده بهبود آشنا باشند.



فرایند بازرسی منظم برای تضمین این که کارمندان توانایی و تمایل پیروی از کار
استاندارد را دارند ،مهم است .این مسئله را با جزئیات بیشتر در هفته آینده مورد بحث
قرار میدهیم.

کارمندان سازمانهای با فرهنگ سالم کار استاندارد ،از اعتمادبهنفسی که این روش مهیا میکند
خشنود هستند چرا که میدانند آنها و همکارانشان در حال انجام کار به بهترین روش هستند.
آنها درک میکنند در حالی که کار استاندارد انعطافپذیری آنها را محدود میکند (یعنی
نمیتوانند کار را «به روش خودشان» انجام دهند) ،خالقیت آنها را تعدیل مینماید (یعنی
ایدههای بهبود درست آنها مورد استفاده همه قرار خواهد گرفت ).مهمتر از همه ،مشتریان با
دریافت محصوالت و خدماتی که همیشه عالی هستند ،متوجه سودرسانی میشوند.
چالشهای کاربر


سند کار استاندارد بصری برای یکی از فرایندهای شخصی خود تهیه کنید:
-

شاید وظیفه نادر یا پیچیدهای را مراحلی باشد که گاهاً از قلم میافتند.
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-

شاید وظیفه نادر اساسی (مثالً گشتزنی بین کارمندان) باشد که بخواهید به
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.
-

ایمنی ،کیفیت یا بهرهوری در کجا به دلیل تغییر فرایند دچار مشکل است؟

-

کارمندان در کجا به «روش من» یا «روش او» ،اشاره میکنند؟

هفته  -91بازرسی پایداری
تیم شما پیش از این که درباره بهترین توالی مراحلی که به نظر برسد همه حامی آن هستند
توافق کند ،کار دشوار دقیق کنار هم آوردن متخصصین ،مقایسه گامها و «حقههای» متنوعی
که هر یک طی سالها وارد کار کرده ،تحلیل و مذاکره (و شاید حتی بحث) را تحمل کرده است.
فرد حامی ماهر آن دانش را جذب کرده و آن را به صورت سند شفاف ،مختصر و بسیار بصری (یا
حتی به صورت فیلم!) درآورده است .همه کارمندانی که آن وظیفه را انجام میدهند ،درباره
استاندارد جدید آموزش دیدهاند و نشان دادهاند توانایی انجام آن را دارند .ایدههای آینده شما
برای بهبود استاندارد با تاکید بر این که روش فعلی تنها بهترین روش معلوم امروز است ،پذیرفته
میشوند .برخی نظرات -مثبت و منفی -در طول آموزش گفته شد اما همه حداقل قبول داشتند
که نیاز به استاندارد وجود دارد.
حاال چه میشود؟ با لیوان نوشیدنی جشن میگیریم و به سراغ چالش بعدی میرویم؟ خیر.
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دوره زمانی پس از اجرای بهبود معموالً مهمترین دوره در تعیین اثر بلندمدت آن است .به این
خاطر که عادات مثبت جدید هنوز باید فرم بگیرند .طبیعی است انتظار داشته باشیم کمی
عقبرفتگی رخ دهد .آمارها این شرایط را آشفتگی مینامند.
برای این که تضمین شود بهبود ادامه مییابد ،بازرسی عامدانه استاندارد جدید از روز اول ایده
خوبی است .این یعنی زمانبندی پیشگستر که شاید بخشی از گشتزنی معمول کارمند باشد،
بررسی دست اول و بحث استاندارد جدید با کارمندان تحت تاثیر حین گذر از روز کاری آنهاست.
تکرار بازرسیها در صورتی کاهش مییابد که مشخص شود عادات در حال شکلگیری حول
استاندارد جدید است.
تفاوت بین بازرسی استاندارد و بازرسی کارمند ظریف اما مهم است .مورد اول فرض میکند اکثر
کارمندان می خواهند کار خوبی انجام دهند و تمایل دارند بهترین فرایند معلوم را دنبال کنند.
سپس بازرسی به ابزاری برای شناسایی موانعی تبدیل میشود که پیروی از استاندارد را برای
کارمندان دشوار میکند و روشی برای بحث ایدههای بهبود در استاندارد به جای تالش برای
یافتن افرادی است که فرایند مستندشده در کار استاندارد را دنبال نمیکنند.
ممکن است پیشروی هایی در فرایند اجراشده جدید رخ دهد که منجر به ایجاد شکاف بین
فرایندی شود که در واقع مورد استفاده قرار میگیرد و فرایندی که در کار استاندارد مستند شد:


ممکن است آنچه در طول جلسه آموزش کنترلشده بدیهی به نظر میرسد ،حین آغاز
کار فرد به تنهایی ،مبهم شود؛ شاید نیاز باشد سند کار استاندارد اصالح شود.



سناریویی در دنیای واقعی ظاهر میشود که در طول تهیه استاندارد پیشبینی نشد.
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ممکن است کارمندان توانایی ارائه محصول یا خدمات را با سرعت پیشین خود نداشته
باشند چرا که هنوز در بخش شیبدار منحنی یادگیری هستند.

اگر به هر یک از این موقعیتها توجه نشود ،میتوانند منجر به برگشت به عقب یا حداقل برگشت
به فرایند پیشین شوند .بازرسی و توجه زمانمند به مشکالت بهبود ،تعهد شما به پیشروی را تایید
میکند.
بازرسی گاهوبیگاه باعث می شود افرادی که تمایل به پیروی از بهترین فرایند فعلی ندارند و در
عوض انتخاب میکنند روش خود را دنبال کنند ،نمایان شوند .در این موارد ،وقتش رسیده روی
آمادهسازی و آموزش کار کنیم .بهتر است «دلیل» استاندارد را تکرار کنید .مهم است به
نگرانیهای کارمند گوش دهید ،بویژه از موانع موجود و/یا ایدههای بهبود در عین تقویت مسیرهای
مناسب انتقال آنها به جای تغییر شخصی فرایند ،آگاه باشید.
در نهایت ،افرادی که تمایل به پیروی از کار استاندارد ندارند باید پاسخگو نگه داشته شوند ،در
معرض اقدام تنظیمی مرتبط با انحراف از سیاستهای سازمانی باشند .هرچیزی که کارایی یکی
از ارزشمندترین ابزارهای جعبه ابزار بهبود پیوسته را کمتر تحلیل ببرد.
چالشهای کاربرد


سند کار استاندارد شخصی که در هفته  97تهیه کردید را بازبینی کنید .مطابقت با آن
آسان است؟ اگر اینطور نیست ،دلیلش چیست؟ کدام مسئله (مسائل) باید برای
سادهسازی مطابقت مورد توجه قرار گیرد؟
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هفته  -93بهترین نصیحت (سفر پاییزی!)
چند سال قبل دعوتنامه سخنرانی در کالس همکاری

چندشغلی30

در دبیرستان

آمس38

را

پذیرفتم MOC .کالسی است که هدف آن دانشآموزان سال چهارم هستند و بر مهارتهای
زندگی عملی از جمله نوشتن رزومه کاری ،مصاحبه کاری ،امور مالی شخصی ،بیمه و بسیاری
موارد دیگر تاکید میکند.
این کالس تعدادی از تاجرین محلی ،بویژه کارآفرینان را به دیدار دانشآموزان دعوت میکند تا
آنها تشویق شوند محدودهای از شغلها را از طریق بیان داستانهای مسیرهای متنوع خود ،در
نظر بگیرند .ترکیب ارائه مهارتهای مفید زندگی و برنامهریزی جوانههای گرایش به کارآفرینی،
روش مهمی است که در آن دبیرستان به رشد نسل بعدی کارگران رقابتی و رهبران تجاری کمک
میکند.
فرمت این کالس نسبتاً غیررسمی است و مهمانان معموالً اطالعات پسزمینه کمی درباره خود و
کسبوکارشان ارائه میکنند و سپس دانشآموزان سوال میپرسند .سخنرانها طی آمادهسازی،
فهرستی از سواالت معمول را یک هفته قبل یا پیش از حضور زمانبندیشده خود ،دریافت
میکنند .همانطور که فهرست سواالت را بررسی میکردم ،بیشتر آنها از نوع سواالتی بود که
میتوانستم به سادگی در محل پاسخ دهم:


در کارمند به دنبال چه هستید؟

Multi-occupation cooperation 30
Ames 38
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بهترین و بدترین چیز درباره شغل شما چیست؟



وقتی دبیرستانی بودید ،فکر میکردید خواسته شما چیست؟ (پاسخ :بازیکن لیگ اصلی
بیسبال تا وقتی به باالترین سطح  666.خود برسم؛ به سمت برنامه ب!)

سپس سوالی که مجبور شدم مدتها به آن فکر کنم ،توجهم را جلب کرد« .بهترین نصیحتی که
تابحال شدهاید ،چیست؟»
پاسخم مرا به دو دهه پیش برد .اگرچه در آن زمان متوجه نشدم ،خیلی زود در حرفهام وارد خط
سرعت مدیریت شدم .روزی مدیر ارشدی که بخاطر ظاهر نسبتاً خشن خود مشهور بود ،مرا به
دفترش خواند و به من اطالع داد شرکت میخواست من و خانواده جوانم را به ایالت دیگری
بفرستد تا کارخانه را مدیریت کنم .این جهش نسبتاً بزرگ (و ترسناکی) برای کسی بود که تا آن
موقع تنها در بخش مهندسی معمولی کار کرده بود.
در طول چند هفته بعد وقتی مدیر مرا از میان نگرانیهایم هدایت میکرد ،یاد گرفتم مدیر خشن،
چهره نرمی هم داشت .او با صبر مرا از هر خط ترازهای مالی شرکت به دیگری برد تا این که
توانستم هریک را برایش توضیح دهم .به من اطمینان داد شرکت مرا در موقعیتی قرار نمیدهد
که موفق نشوم .به بیان خالصه ،مرا از لحاظ ذهنی و هیجانی برای آن چالش آماده کرد.
در نهایت ،پیشنهاد را پذیرفتم و وقتی آخرین بار به دفتر کارم زنگ زد ،داشتم آماده ماجراجوییم
میشدم .به من اطالع داد« ،می خواهم قبل از رفتن ،یک چیز دیگر به تو بدهم .دیدهام بعضیها
وقتی در سازمان ارتقا پیدا میکنند ،خودشان را گم میکنند .میخواهم زمان بگذاری و

یک گام به جلو ،بدون گامی به عقب :استانداردسازی و حفظ هر بهبود 608

ارزشهایت ،آنچه برایشان ایستادگی می کنی ،را بنویسی .بعد آن فهرست را جایی بگذار که
همیشه بتوانی پیدایش کنی!»
نصیحت او را آویزه گوشم کردم و فهرست زیر را تهیه کردم:


هرگز استانداردهای اخالقی را بخاطر سود به خطر نینداز...صادق باش!



اول همسر و پدر باش( .بعداً «و پدربزرگ» را اضافه کردم).



با خودت منصف باشد؛ زمانی را صرف کارهایی کن که لذت میبری.



با قدرت با موقعیتهای دشوار روبرو شو.



وقتی کار افراد خوب است ،به آنها بگو.



به اعضای تیم کمک کن ترفیع بگیرند.



با افرادی که کار واقعی میکنند در تماس باش.



با مشتریان در تماس باش.



هرگاه مناسب است به کارمندان درباره تصمیمات پیشنهاداتی بده؛ وقتی این کار را
انجام دادی ،از تصمیم آنها پشتیبانی کن.

فهرست من تنها با تعدیل های خیلی معدود ،در طول دوره زمانی پابرجا بود .همانطور که مربی
من پیشبینی کرد ،در طول حرفهام چندین بار به فهرستم مراجعه کردم ،از جمله وقتی تصمیم
گرفتم نمیتوانم در سازمان اصلی به پله باالتر نردبان مدیریت بروم و فرد شادی باقی بمانم.
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خب این بهترین نصیحتی است که به من کردهاند .اگر اینچنین فهرستی ندارید ،پیشنهاد میکنم
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.
چالشهای کاربرد


در طول تعطیالت بعدی خود زمان ساکتی را پیدا کنید تا اصول شخصی خود را مستند
کند؛ فهرست را در جایی نگه دارید که به سادگی به آن دسترسی داشته باشید.
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فصل 11
اکتبر -ساخت ماشین بهبود ابدی :بهبودهای روزانه ،خطاناپذیری و حل مشکل
سه مکانیسم برای اجرای بهبودهای ناب وجود دارد که در آنچه من «هرم بهبود» مینامم به
تصویر کشیده شده و در تصویر  80.8آمده است.
رویدادهای بهبود سریع در قله هرم قرار دارند که اکثر خوانندهها بدون شک با روش ناب مرتبطش
میکنند .تیمی از متخصصین برای چند روز گرد هم آمدهاند و سرگرم تحلیل فرایند ویژه،
شناسایی اتالفها و تهیه روش بهتر میشوند.
رویدادهای بهبود سریع که به شیوه درست تسهیل شوند ،از نظر بهبودهای فرایند اجراشده و نیز
رشد اعضای تیم بسیار تاثیرگذار هستند .محصول جانبی این رویدادها اعتمادبهنفس و دانشی
است که اعضا اغلب با خود به کارهای روزانه میبرند .رویدادهای بهبود سریع نیاز به کارمند
زیادی دارند و این باعث محدودیت تکرار آنها میشود.
میتوان از ابزارهای ناب متعددی در رویداد بهبود سریع استفاده کرد .این موارد شامل تهیه نقشه
خط شنا ،تهیه سلولهای جریان ،حفظ زایایی کل ،36تبدیل سریع ،برنامهریزی فرایند (،)2P
برنامهریزی محصول و فرایند ( ،)3Pکنترل بصری موجودی (کانبان....)39و فهرست همینطور ادامه
دارد.

Total productivity maintenance (TPM) 36
Kanban 39؛ نوعی روش انبارداری ژاپنی
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تصویر  :8.80هرم بهبود

از آنجایی که تنها ابزارهای خاصی برای هر سفر قابل استفاده است ،در اینجا هر ابزار را با جزئیات
توصیف نمی کنیم تا از تولید مازاد جلوگیری کنیم .کاشفانی که به جنگل بارانی آمازون رفتند،
نیازی به یادگیری چیزهایی درباره بیاری مرتبط با ارتفاع نداشتند؛ افرادی که به کوه اورست
صعود میکنند ،کمتر درباره مارهای سمی نگران هستند .اینجا قلمروی راهنماست .الزم نیست
به عنوان یک رهبر ناب در هر ابزار یا برنامهریزی و تسهیل رویداد متخصص باشید( .بهرحال یک
راهنمای ارزشمند به شناسایی و انتقال این مهارتها به متخصصین داخلی کمک خواهد کرد تا
سازمان «اسیر» دانش راهنما باقی نماند).
پروژه های خوب قدیمی در میانه هرم ما هستند .اغلب اوقات موانع متنوعی وجود دارد که از
اجرای بهبودهایی در رویداد بهبود سریع یکهفتهای جلوگیری میکند .شاید باید تجهیزات
مشخص و تهیه شوند ،نرمافزاری تهیه شده یا اصالح شود یا سهامداران نیازمند زمانی برای انتقال
بدون نقص تغییر هستند .پروژه ها نیازمند سرمایه زیادی هستند یا به منابع پشتیبان (مثالً بخش
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 )ITوابسته هستند و بنابراین سرمایهگذاری یا نیروهای مورد نیاز باید استفاده خود را محدود
کنند.
کتابهای فراوانی بر مهارتهای مدیریت پروژه تمرکز کردند .موفقیت سفر ناب فرد مثل
مهارت های تسهیل سریع رویداد بهبود ،به این ارتباط ندارد که رهبر ،مدیر پروژه متخصص باشد.
تنها مهم است مهارت های مدیریت پروژه در سازمان وجود داشته باشد یا منبع خارجی مورد
اعتماد حاضر باشد.
مجموعهای از هشدارهای سریع در زمینه پروژهها ،مخصوصاً موارد مرتبط با تکنولوژی ،بیان
میشود :مسئولیت رهبر است که تضمین کند بروزرسانی نرمافزار یا تکنولوژی «پیشرفته» ،اتالف
را خودکار نمیکند .همچنین ،انعطافپذیری تکنولوژی جدید پیشنهادی را کامالً درک کنید.
اغلب اوقات سازمانها متوجه میشوند با نرمافزار یا خودکارسازی انتخابی ،به یادبودهای مجازی
محدود شدهاند که بهبودهای آینده را به شدت محدود مینمایند.
مدیریت بهبود روزانه32پایه هرم بهبود است .اینها شامل بهبودهای «ارگانیکی» است که از کل
نیروی کار کارمندان مشغول حاصل شده و هریک بهبودهای مکرر کوچکی در حوزه تاثیر مربوطه
خود ایجاد میکنند.
بسیاری از آن ها ممکن است بسیار کوچک باشند ،همانطور که مربی قبلی نصیحت کرد،
«بادامزمینیها در حال پر شدند هستند ».ممکن است برخی تنها چند ثانیه ذخیره کنند اما شاید

Daily improvement (MDI) 32
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در فرایندی که هزاران بار در سال تکرار میشود .تعداد کمی از آنها بزرگ خواهند بود ،شاید با
میزان سود حاصل از رویداد بهبود سریع رقابت کنند.
برخالف رویدادها و پروژههای بهبود سریع ،بهبودهای روزانه لزوماً بدون محدودیت هستند .تنها
به سطح تعهد کارمند و فرهنگ بستگی دارند...دو عاملی که تا حد زیادی تحت تاثیر رهبران
هستند .به همین دلیل است که مسئولیت  MDIبرخالف رویدادها و پروژههای بهبود سریع،
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
کردهاند .مرور کلی  MDIرا آغاز میکنیم .سپس به رفتارهای ویژه رهبری برای تقویت MDI

میپردازیم.
در ادامه ،به ضداشتباه شدن میپردازیم که میتوان از آن برای فرد یا در محیط تیمی استفاده
کرد تا از نواقص اجتناب نمود .ضداشتباه کردن را نوع خاصی از بهبود روزانه ببینید که صرفاً بر
کیفیت متمرکز است.
با افکاری درباره پرورش کارمندان به صورت حلکنندههای مشکل ،کار خود را پایان میدهیم.
شاید هیچ مهارت دیگری برای سفر ناب موفق ارزشمندتر نباشد چرا که بسیار جامع است .حل
مشکل ماهرانه منجر به بهبود روزانه بهتر و اثبات اشتباه کارآمدتر میشود که دالیل ریشهای
مشکالت واقعی (برخالف عالئم) را مورد توجه قرار میدهد.
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خواننده هوشمند متوجه میشود که ما به نقطه شروع برگشتیم .بار دیگر فرهنگ ناب را بیشتر
از خودِ ابزارها به بحث میگذاریم .خوشبختانه همه گرایشها و رفتارهای رهبر که در طول هفت
ماه اول بحث شد ،مکمل  ،MDIخطاناپذیری و حل مشکالت است.
مهمتر از آن ،کارمندان با بکارگیری این ابزارها ،در باالترین سطح هرم مازلو (عزت نفس و
خودشکوفایی) کار می کنند که منجر به تعهد باالتر و بهبود روزانه بیشتر میشود .این مثل یک
چرخه فضیلت است!
هفته  -41بهتر شدنهای کوچک در هر روز
این تماماً یک کلیشه است .ورزشکاران و مدیرعاملها همیشه آن را بیان میکنند« ،ما فقط باید
هر روز کمی بهتر شویم».
مربیان روش ناب آن را  MDIمیخوانند اما اکثر «متخصصین» پیشنهاد عملی کمی درباره
چگونگی ایجاد محل کاری می دهند که در آن هر کارمند همیشه بهبودهای مترقی داشته باشد...و
این یعنی فرهنگ ناب.
بنابراین عالقمند بودن به سخنرانی پائول ای .اکرز 30در کنفرانس پاییز  6082کنسرسیوم روش
ناب آیووا ،گوش دهم که توضیح میدهد چطور چنینی محیطی را ایجاد کرد .اکرز موسس و
رئیس فست کپ  ،)www.fastcap.com( LLCشرکت توسعه محصول بسیار موفق در ایاالت

Paul A. Akers 30
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واشنگتن ،است .اکرز طرفدار شناختهشده روش ناب است که اصول آن را در مدیریت شرکت خود
و در زندگی شخصیش به کار میبرد .کتاب وی با عنوان  6دقیقه ناب ،به چاپ سوم رسیده است.
برای این که ارزش درسهای اکرز را به صورت کامل درک کنم ،باید بر مانع شخصی غلبه
میکردم .اکرز «ستاره» روش ناب است و من بیزاری خاصی از ستارهها دارم .ترجیح میدهم با
دکترم ،دکتر مت ،شام بخورم تا با دکتر آز یا دکتر فیل.32
وقتی اکرز موفقیت فست کاپ را به سه ستون تقسیم میکرد ،من با بدگمانی گوش میکردم .و
به پیروی او تبدیل شدم!
ابتدا ب اید به افراد آموزش داد اتالف را ببینند .به عالوه یادآورهای یکدقیقهای درباره هشت فرم
اتالف ،اکرز همیشه گروهها را تشویق به شناسایی «چه چیزی شما را آزار میدهد؟» میکند .او
استدالل میکند پشت هر آزردگی ،اتالف پنهان شده است.
ستون دوم زمانبندی زمان هرروزه برای کارمندان است تا بهبود انجام دهند .فست کپ اولین
ساعت هر روز کاری را به بهبود و جلسه در کل شرکت اختصاص میدهد .یک ساعت...هر روز!
این واقعاً مدیریت بهبود روزانه ،و نه فقط آرزوی داشتن آن ،است.
ستون پایانی بهاشتراکگذاری داستانهای موفقیت است .فست کاپ کارمندان را تشویق میکند
ویدئوهای قبل و بعد کوتاهی در تلفن همراه خود تهیه کنند که بهبودهای آنها را مستند کند.

Dr. Oz or Dr. Phil 32؛ دو شخصیت مشهور تلویزیونی
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این موارد در طول جلسه روزانه به اشتراک گذاشته میشود .فرصتی برای شناسایی بهبودها و
ارائه ایدهها به دیگران است.
از خودم میپرسیدم «همهاش همین بود؟» خیلی ساده به نظر میرسد .نتیجه گرفتم این مثال
دیگری از جایی است که ساده به معنی آسان نیست.
تعجب آور نیست که اگر از مردم انتظار داشته باشیم بهبود ایجاد کنند ،باید برای انجام این کار
زمانی به آنها بدهیم .زمانبندی دور از فعالیتهای روزانه برای ارائه آموزش به کارمندان برای
این که بدانند چه کنند و فرایندهای پاسخگویی داشته باشند تا تضمین شود به صورت کارآمد
از آن زمان استفاده میکنند ،مسئله دیگری است.
تصمیم گرفتم اطالعات جدید را تست کنم .از سال  6087شروع کردم و تالش کردم هر روز
بهبود را اجرا کنم .برای یک سال  38بهبود را ثبت کردم .آنچه تابحال یاد گرفتهام در اینجا آمده
است:
« چه چیزی شما را آزار میدهد؟» سوال قدرتمندی است .بیشتر از  00درصد بهبودهای
من با آگاهی بیشتر از کجخلقیهایم شناسایی شد.
مثال سادهای ارائه میکنم :وقتی از خانه کار میکنم ،از شنا در استخر عمومی پس از
ناهار لذت می برم و بنابراین بلیط فصلی خریدم که کارت کوچک پالستیکی ( 9اینچ ×
 8/0اینچ) با بارکد خریدم .بدون شک وقتی نوبت من بود که در اتاقک ورودی اسکن
شوم ،در عمق جیبهای شلوار و کیف شنای خودم غرق میشدم تا بلیطم را پیدا کند
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(حرکت اتالفی) .این من را آزار میداد...البته اگر افراد پشت من در صف و کارمندان
ورود را نادیده بگیریم (اتالف وقت بخاطر انتظار).
نگهدارنده نام جمعشدنی بالاستفادهای داشتم ،بنابراین بلیطم را به آن وصل کردم و آن
را به کیف شنایم آویزان کردم .حاال هربار وارد میشوم ،هوش خودم را با لبخند
خودبینانهای به رخ میکشم .حتی فکر میکنم صداهای «وای» و «اوه» گروه حاضر در
صف که مرا تحسین میکنند را میشنوم.


بهبود هر اندازهای دارد .بسیاری از آنها نسبتاً کوچک هستند (مثالً لغو ثبتنام ایمیل
آزاردهنده ،تبدیل پرداخت منظم صورتحساب به برداشت خودکار ،تهیه الگوی اکسل
ساده برای ردگیری مایل پیادهروی شخصی) .تعدادی کمی از آنها بزرگ و/یا گران
هستند (مثالً عمل آب مروارید) .همه اینها کار و/یا زندگی مرا بهتر میکنند.



میتوان بهبودهای بزرگ را به پروژههای کوچکتر تفکیک کرد تا متناسب با زمان بهبود
زمانبندیشده باشد S0 .گاراژ میتواند  S0میز کار S0 ،چنگک ذخیره S0 ،دیوار شرقی
و غیره باشد.



مهم است فهرستی از بهبودهای بالقوه را آماده داشته باشید .وقتی ایدههای عالی در
حافظه باشند ،محو میشوند.



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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این که هر روز کمی بهتر شوید امکانپذیر است اما نیازمند تغییر رفتار قابل توجه است که با
مدیریت آغاز میشود .بدون تعهد ،همه کاری که واقعاً انجام میدهیم ،تغییر تصادفیتر روزهای
خوب و بد است .تا وقتی چیزی عوض نشود...هیچچیزی تغییر نمیکند.
چالشهای کاربرد


مستندسازی بهبودهای روزانه خود را آغاز کنید (شمارش بهبودها در خانه) .درسهایی
که فراگرفتهاید را فهرست کنید.

 کتاب  6ثانیه ناب پائول اکرز را مطالعه کنید .خواندنش لذتبخش است و روش ناب را
به سادهترین فرم خود ارائه میکند.
هفته  -48دستورالعمل بهبود پیوسته
سالها به مفهوم خلق سازمانی که اکثر کارمندان برای انجام بهبود کوچک همیشگی در زمینههای
تخصص مربوطه خود انگیزه داشته و به آن اعتماد داشته باشند ،عالقمند بودهام MDI .معموالً
جادوی فرهنگ ناب واقعی در نظر گرفته میشود.
اکثر اجزای کلیدی تهیه  MDIموفق مشابه اکثر چیزهای مرتبط با پرورش فرهنگ عالی ،باید
توسط مدیریت تامین شود.
مهمترین رفتار مدیریت این است که درباره بهبود هدفمند عمل کند .این یعنی تضمین بلوکهای
زمانی منظم ویژه برای همه کارمندان -از جمله همه سطوح مدیریت -تا روی بهبود کار کنند.
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این کار پیام روشنی می فرستد که بهبود بخشی از شغل است ،برخالف آنچه در زمان آزاد خود
انجام میدهیم .به عالوه ،چه کسی زمان آزاد دارد؟
درباره صرف زمان با کارمندان (یعنی گشتزنی) در طول زمان بهبود زمانبندیشده آنها یا فوراً
بعد از آن ،هدفمن د باشید چرا که فرصتی برای آشنایی با بهبودهای جدید ،شناخت موفقیتها و
توجه به موانع ایجاد میشود.
به عالوه ،این انتظار شفاف که زمان بهبود باید به صورت هوشمندانه به کار رود را میرساند چرا
که کارمندان میتوانند باید گزارش دهند.
بر بهبودهای کوچکی که در هر حوزه تاثیر کارمند است تاکید کنید .مطمئناً پروژه بزرگ نیازمند
حمایت چندرشتهای است و شاید تامین سرمایه ویژه به چشم بیاید .نمیخواهیم تمرکز اصلی در
آنجا باشد .هدف ما بهبودهای پایدار روزانه است .مثالهای برخی از بهبودهای اخیر ساده من
اینجاست:


حذف کلیدهایی از زنجیر کلیدم که کمتر به کار میروند و قدیمی هستند



تمایز روشن ابزارهای با استاندارد متری از همتاهای انگلیسی آنها در جعبه ابزارم



تعیین مجدد مکان وسایلی که مکرراً به کار میروند به جای راحتتری در آشپزخانه



دستکاری نرمافزار صفحه گسترده برای این که سادهتر شود



افزودن "( "w/iکه اغلب به عنوان کوتاهشده  withinبه کار میبرم) به فهرست تصحیح
خودکار مایکروسافت ورد تا به صورت خودکار به  "w/I:تغییر نکند.
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در نهایت ،بهاشتراکگذاری دقیق داستانهای موفقیت ،رفتار رهبری دیگر برای تقویت بهبود
است .این کار باعث میشود دو نتیجه حاصل شود .در ابتدا ،افرادی که کار درست را میکنند
شناسایی میکند .در درجه دوم ،ایدههای بهبود را برای سایرین مهیا میکند .بهبود زنجیر کلید
من در باال را رهبر دیگری که این ایده را بهاشتراک گذاشت ،مطرح کرد.
کارمندان نیز باید برخی اجزای تشکیلدهنده اساسی را در ترکیب بهبود روزانه داشته باشند .باید
توانایی شناسایی اتالف در کار خود را داشته باشند...آن گامهایی در فرایند که زمان میگیرد و
منابع را مصرف میکند اما تاثیر مثبتی بر تجربه فرد در زمینه محصول یا خدمات ندارد .اغلب
اوقات میتوان اتالف را با تنظیم آنچه شما را آزار میدهد ،پیدا کرد«( .چرا  30درصد اوقات آچار
اشتباه را برمی دارم در حالی که تنها دو انتخاب وجود دارد؟ میخواهم آچار استاندارد را عالمت
بزنم تا مشخص باشد)».
وقتی اتالف شناسایی شد ،کارمندان باید پرسشگر باشند و به سادگی آن را به همان صورتی که
هست ،نپذیرند .باید تمایل داشته باشند پرسند «چرا؟» یا «چه میشود اگر...؟» .برای این کار
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.
فرد چطور از آن ویژگیها استفاده میکنیم؟ با تبدیل آنها به بخشی از معیارهای گزینش در
طول فرایند استخدام .مثال سواالت مصاحبه به این صورت است:
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به من درباره مشکلی که اخیراً حل کردهاید یا فرایندی که بهبود بخشیدهاید ،بگویید.
چطور از آن فرصت آگاه شدید؟



چطور سعی میکنید مشکلی را حل کنید؟



مشکل یا مسئله کوچکی که اخیراً روی آن کار کردید ،چیست؟



وقتی مشکل کوچکی در حوزه کنترلتان شما را آشفته میکند ،چه واکنشی نشان
میدهید؟

ایجاد فرهنگ سالم بهبود پیوسته علم راکت نیست .نوعی حضور ذهن ساده است .آزمون واقعی
این است که اعتمادبه نفس ،باور و نظم کنار گذاشتن زمان همیشگی برای بهبود سازمان خود را
داشته باشید .براساس این که سازمانهای معدودی در بهبود پیوسته مهارت یافتهاند ،بهتر است
بگوییم این کار آسان نیست.
چالشهای کاربرد


شرایط آزمایشی کوچکی فراهم کنید تا  MDIرا در زمینه مسئولیت خود با استفاده از
درسهایی که از تجربه خود گرفتهاید ،تقویت کنید .جمعیت آزمایش را مشخص کنید.
با زمانبندی دوره های زمانی مختلف برای بهبود ،آزمایش کنید (مثالًده دقیقه/روز ،یک
ساعت/هفته) .مکانیسمی برای بهاشتراکگذاری و شناسایی موفقیتها فراهم کنید.



اگر قبالً این کار را نکردهاید ،سواالتی در طول گشتزنی کارمند مطرح کنید تا کارمندان
را به تفکر درباره بهبودها ترغیب کنید .برای مثال« ،چه چیزی جلوی سرویسدهی شما
به مشتریانتان را میگیرد؟» یا «چه چیزی میتوانست بهتر عمل کند؟» یا به سادگی
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«چه چیزی شما را آزار میدهد؟» توجه کنید که از مشکل دور نشوید بلکه کارمند را
از میان فرایند هدایت کنید.


سواالتی که در طول مصاحبه به کار بردید را مرور کنید .آیا از روی کنجکاوی کاوش
میکنید؟

هفته  -42خطاناپذیری
خطاناپذیری این حقیقت را پذیرفته که انسانها کامل نیستند؛ همه ما اشتباه میکنیم .اما آن
اشتباهات از طریق طراحی خالق محصوالت ،خدمات و فرایندها به نواقص محصول/خدمات در
دست مشتری تبدیل نمیشوند .چگونگی اجرای خطاناپذیری در سازمان شما را عمیقتر بررسی
میکنیم.
پیش از آغاز ،همیشه از عبارت «خطاناپذیری» به جای «ضد حماقت» استفاده میکنم .شاید در
طول حرفهام  619کارمند استخدام کرده باشم .با این شمارش آخر که  0احمق و  619انسان
بود ،همه آنها گاهی اشتباه میکردند و بنابراین میتوانستند از خطاناپذیری سود ببرند .تنها یک
احمق نیروی کار احمقها را استخدام میکند.
خطاناپذیری بین علت (خطا) و معلول (نقص) تمایز قائل میشود .در حالی که خطاها یا قصورهای
انسانی غیرقابل اجتناب است ،نیازی نیست منجر به نقص محصول/خدمات شوند.
اول از همه ،منطقی است نواقصی که باعث فرار مشتریان شما ،هم داخلی و هم خارجی ،میشوند
را درک کنید .خوشبختانه سیستمی وجود دارد تا دادههای شکایت مشتری را دریافت کند .از آن
دادهها برای شناسایی نواقص با تکرار باال استفاده کنید.
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در این نقطه معموالً همه را فرامیخوانیم و اعالم میکنیم« ،مراقبت باشید فراموش نکنید »...اما
این رویکرد تنها وقتی موثر است که دلیل ریشهای خطا کمبود دانش باشد ،نه خطاپذیری انسان.
بنابراین نقص دوباره و دوباره روی میدهد.
برای مثال ،این حقیقت که میدانم قرار است قهوهساز را هر روز صبح خاموش کنم بدین معنا
نیست که  800درصد اوقات این کار را انجام می دهم .شاید پیام هشدار دستگاه کاربرد کمی
داشته باشد .در عوض ،قهوهساز به صورتی طراحی شده که اگر از زمان یا دمای خاصی تجاوز
کند ،به صورت خودکار خاموش میشود و این روند بسیار شبیه خطاناپذیری موثر است.
برای خطاناپذیری از متخصصینی استفاده میکنیم که محصول یا خدمات را تولید میکنند تا
بدین شیوه خطای انسانی که باعث نقص میشود را شناسایی کنند .اکثر اوقات آنها علت را
میدانند .وقتی خطای انسانی شناسایی شد ،کار جالب و خالق آغاز میشود .ما به ترتیب اولویت
میخواهیم روشهای کامالً موثری برای موارد زیر شناسایی کنیم،


جلوگیری از رخ دادن خطای انسانی در همان ابتدای کار (خطاناپذیری سطح )8



ردیابی سریع خطای انسانی در صورت وقوع (سطح )6



شناسایی موثر نقص در صورت وقوع (سطح )9

فرض میکنیم مرکز تلفن و کارگرانی داریم که گاهاً فراموش میکنند فیلد تاریخ مورد نیاز را در
فرم الکترونیکی پر کنند .یا شاید گاهی تاریخ را نادرست تایپ میکنند یا تاریخ نامعتبر وارد
میکنند.
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خطاناپذیری سطح  8شامل بهبود فرم است تا کارگران روی تاریخ درست در تقویم داخل فیلد
کلیک کنند به جای این که اطالعات تاریخ را تایپ کنند .خطاناپذیری سطح  ،6فیلد را سریعاً
قرمز کرده و به کارگر اجازه نمیدهد تا قبل از وارد کردن تاریخ معتبر ،از آن مرحله خارج شود.
ممکن است خطاناپذیری سطح  9وقتی کارگر به سراغ ثبت فرم کامل میرود ،به او اطالع دهد
تاریخ نامعتبر دارد.
اغلب اوقات خطاناپذیری موثر می تواند با هزینه حداقل اجرا شود .مشابه شناسایی خطای واقعی
که باعث نقص شده است ،استفاده از خالقیت گروههایی که محصول را تولید کرده یا خدمات را
ارائه میکنند ،برای ذهنکاوی و انتخاب خطاناپذیری بسیار مفید است.
سالها قبل ،دوست سرپرستی از تکرار گزارشهای شکست زودهنگام واحدها به دلیل وجود
واشرهای محوری اضافی ،آشفته بود .واشرهای با اندازه و ضخامت درب قوطی صابون بزرگ بودند
به جز این که کامالً صاف و هموار بودند .دوستم مثالی از واحد دارای خطا را به جلسه تیم آورد،
گروه را به دو تیم تقسیم کرد و آن ها را به چالش کشید تا به صورت مستقل خطای انسانی که
منجر به مونتاژ دو واشر شده بود و روشهای جلوگیری از خطا را شناسایی کنند.
هر دو تیم توافق دا شتند که خطا به دلیل استفاده اشتباه از دو واشر به جای یکی توسط
مونتاژکنندگان بود .شرایط با باریک ،صاف بودن واشرها و چسبیدن آنها به هم به دلیل پوشش
روغن بکاررفته برای جلوگیری از زنگزدگی ،بدتر میشد.
یکی از تیمها ایده خوبی برای توزیعکننده واشر داشت که مشابه توزیعکنندههای سکهای بود که
ماشینها سالها قبل به کار میبردند .واشرها به تیوب ساختهشده از  PVCبرده میشدند که کف
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آن شکافی به اندازه تنها یک واشر بود .چند ساعت بعد و با صرف ده دالر ،این ایده به صورت
آزمایشی اجرا شد .تیم بعداً  PVCتوزیعکننده را به فوالد تغییر داد چرا که یاد گرفتند استفاده
مداوم باعث میشد وقتی توزیعکننده پالستیکی بود ،پهنای مهم شکاف تغییر کند.
انتقال بازخورد مشتری و وارد کردن کارگران به حذف نواقص چندین مزیت دارد .ارائه اطالعات
نقص باعث تقویت ارتباط کار میشود چرا که صدای مشتری بهاشتراک گذاشته میشود .وارد
کردن کارمندان به فرایند خطاناپذیری نشان میدهد برای ایدههای آنها ارزش قائل هستید.
مهم تر از همه ،این کار احتمال ارائه راه حل موثر را با وارد کردن افرادی که بیشتر از همه به
مشکل نزدیک هستند ،افزایش میدهد ،اندازه مجموعه ایده را افزایش داده و مالکیت راه حل را
تضمین میکند .این ترکیب پیروزی است.
چالشهای کاربرد


خطاناپذیری را در زمینه نقص شخصی امتحان کنید .خطایی (علت) که منجر به نقص
(معلول) میشود را شناسایی کنید .سعی کنید سطح ( 8جلوگیری از خطا) ،سطح 6
(ردیابی سریع خطا) و سطح ( 9ردیابی نقص) خطاناپذیری را شناسایی کرده و یکی را
برای اجرا انتخاب کنید.



به صورت منظم نواقص را نشان دهید .کارمند را تشویق به ارائه اطالعات کنید تا خطای
انسانی که باعث نقص شده و ایدههای خطاناپذیری را شناسایی کنید.
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هفته  -49اهمیت ندانستن
حدود ده سال قبل در جلس ه آموزش کوتاهی طی صبحانه شرک کردم .موضوع یا تاثیرگذاری
خاص سخنران را به یاد ندارم اما یک تصویر در ذهنم مانده است.
ارائهکننده از تصویر سیاهوسفید گروه قایقران که حدود  20-00سال قبل گرفته شده بود به
عنوان قیاسی از محیط کار گذشته استفاده کرد .رهبر گروه دستورالعملها را از طریق بلندگو
فریاد می زد .این دوره آنقدر قابل پیشبینی است که حتی نیازی نیست رهبر جلو را نگاه کند.
گروه نیازمند مجموعه مهارت محدودی است...توانایی پیروی از دستورالعملها و استفاده از
عضلهها برای پارو زدن تا قایق در مسیر مشخص حرکت کند( .از اعضای قایقران رقیب عذرخواهی
میکنم؛ مطمئنم این کار کمی پیچیدهتر از آنچه است که گفتم).
ارائهکننده پیشنهاد داد تصویر قایق دونفره که با آبشارهای کوتاه خطرناک روبرو هستند ،نمونهای
از محیط کار کنونی است .غرش آب همهنوع برقراری ارتباط ،حتی یککلمهای را هم غیرممکن
می کند .این گروه باید توانایی ارزیابی موقعیت دائماً متغیر ،سازگاری و کار گروهی برای استفاده
از مهارتهای راهیابی و پیشبرد قایق را داشته باشد.
بنابراین چطور به جای پاروزن ،قایقران تربیت کنیم؟ با استخدام متفکرین گمنام و پرورش آنها
به صورت تصمیمگیرندگان و حلکنندگان مشکل با اعتماد به نفس کار خود را شروع کنید .مورد
نیاز نیازمند این است که فرصت هایی برای حل مشکل فراهم کنیم .این یعنی باید خودمان را از
حل کردن هر مشکل بازداریم.
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یکی از مهم ترین تصمیماتی که سازمان باید بگیرد ،تعیین فردی است که باید تصمیم بگیرد.
وقتی رهبران تصمیم میگیرند و مشکالتی را حل میکنند که باید توسط افراد گزارشدهنده به
آنها انجام شود ،دو مسئله پیش میآید.
ابتدا و مشخصتر از همه ،از رشد کارمندان جلوگیری میکنیم .باالی سر آنها سقف شیشهای
قرار میدهیم ،سقف که با ساختار گزارشدهی ما ارتباط دارد.
در درجه دوم ،ما به صورت پیشفرض روی چیزهایی که باید ،کار نمیکنیم .این وظایف
نادیدهگرفتهشده ،ضرورت کمتری دارند اما تقریباً همیشه راهبردی هستند و بنابراین برای سالمت
بلندمدت سازمان مهمتر هستند .ما با نادیده گرفتن این مسئولیتها سقفی برای سازمان تعیین
میکنیم که عمالً وضعیت کنونی...یا حتی بدتر از آن را ...تضمین میکند.
گذار از حل کننده عالی به مربی کنجکاو بودن آسان نیست .در طول سخنرانی با عنوان «تعهد
مدیریت ،نیمه دیگر دگرگونی» در کنفرانس پاییز  6080کنسرسیوم روش ناب آیووا ،مشاور روش
ناب همکارم بیو کیته ،37طبقهبندی کرد که «چه کسی مالک تفکر است؟» وقتی سرپرست
مسیردهی کند ،تحلیل کند ،تصحیح کند یا پیشنهاد دهد ،مالک تفکر است.
در مقابل ،وقتی سرپرست به جای هدایت کارمندان به سوی نتیجهگیری مد نظر سرپرست،
سواالت درستی برای افزایش کنجکاوی کارمندان بپرسد ،کارمندان مالک تفکر خواهند بود.
در اینجا مثالی از این شرایط ارائه میشوند:

Beau Keyte 37
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کارمند :در کشویی خودکار مینی ون من کار نمیکند.
سرپرست :خب .آزاردهندهاس...وقتی دست شما پر از خرید است یا بچه در دست دارید ،این درها
خیلی به کار میآیند .چرا اینطوری شده است؟
کارمند :خب مهم نیست اگر از کلید ،دستگیره در یا سوئیچ داشبورد استفاده کنم تا مشکل
نداشته باشم .مسیرهای کشویی در را تمیز کردیم .کمی دانه میوه آنجا بود اما چیزی نبود که
باعث گیر کردن در شود.
سرپرست :خوب است که این ها را چک کردی .کار آسان دیگری هم هست که بتوانی امتحان
کنی؟
کارمند :خب...فکر کنم باید فیوز را چک کنم .این آسان است.
سرپرست :بله ،ایده خوبی است.
کارمند (بعداً) :فیوز سوخته بود .آن را عوض کردم و دو روز بعد در دوباره متوقف شد و فیوز
دیگهای سوخته بود.
سرپرست :فکر کنم به دلیلش نزدیک شدهای .از خودم میپرسم چرا فیوز دائم میسوزد.
کارمند :تنها چیزی که روی مدار است کمپرسور تهویه است.
سرپرست :فقط یک چیز دیگر؟ عجب خوششانسی! چطور میتوانیم مطمئن شویم مشکل از در
است یا کمپرسور؟
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کارمند :خوشبختانه فیوزها ارزان هستند .میتوانم هرکدام را جداگانه فعال کنم و ببینم کدام یک
فیوز را میسوزاند .فقط به یک چیزی فکر میکنم...هر دو باری که در متوقف شد ،بعد از این بود
که از یخزدا استفاده کردم که از کمپرسور استفاده میکند.
سرپرست :نظر خوبی است .درباره شنیدن نتایج تست شما کنجکاوم.
کارمند :خب کمپرسور دائم فیوز را میسوزاند .کمی جستجوی اینترنتی درباره مینی ون خودم
کردم و خیلی رایج است که بلبرینگهای کمپرسور در  10000مایل خراب شوند .من 10000
مایل رفته ام .کاپوت را باال زدم و به قرقره ضربه زدم و حتی توانستم حرکت اضافی بلبرینگ را
حس کنم.
سرپرست :پس در بخاطر خرابی بلبرینگ کار نمیکند .چه کسی فکرش را میکرد؟ کارت عالی
بود!
این ارزش پرسیدن سواالت درست است .به عالوه رشد افراد ،باعث میشود نیازی نباشد که
ماشین پاسخ دادن به سواالت باشید.
چالشهای کاربرد


مطمئن شوید سازمان شما فرایند حل مشکل رسمی دارد 1( 8D .اصل)DMAIC ،A3 ،

(تعریف ،سنجش ،تحلیل ،بهبود و کنترل ،)31همگی از احتماالت هستند .ابزار را پذیرفته
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و به صورت منظم برای مشکالت خود به کار ببرید تا بتوانید دیگران را در زمینه آن
.هدایت کنید
مدیریت یادگیری را مطالعه کنید تا مثالهای عالی چگونگی پرورش تیم حلکنندگان
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فصل 11
نوامبر -اهمیت داستانها -مطالعات موردی موفقیتها
ما انسانها عاشق داستانیم .از اولین روزهایی که میتوانیم مسائل را درک کنیم ،والدین از داستان
برای آموزش درسهایی به ما ،تقویت هنجارها و سرگرمی استفاده میکنند .بااستعدادترین
معلمین و رهبران از داستانها استفاده میکنند تا درسها را به عمق حافظه ما هدایت کنند.
داستان ها بسیار تاثیرگذار هستند چرا که باعث پاسخ ذهنی و هیجانی میشوند .پاسخ هیجانی
برای مدت طوالنیتر همراه ما میماند .همانطور که این نقل قول به ما یادآوری میکند« ،ممکن
است آنچه گفتهاید را فراموش کنند -اما هرگز حسی که در آنها ایجاد کردهاید را از خاطر
نخواهند برد».
داستان ها به ارائه حس هدف و گاهی گزیر ضروری برای غلبه بر بسیاری از موانع ذاتی هر
مخاطرهای ،کمک میکنند .همانطور که در فصل  8ذکر کردم ،یکی از جالبترین داستانهایی
که گوش دادهام ،نسخه صوتی کندیس میالرد با عنوان رودخانه تردید بود (در سفر طوالنی بعدی
خود با ماشین ،آن را گوش کنید) .میالرد تصویر واضحی از گروه اکتشافی به تصویر میکشد که
اکثر آنها کارآزمودههای سفرهای حماسی متعددی بودند و شبها دور آتش کمپ به گفتن
داستانهای ماجراجوییهای پیشین خود میپرداختند .این سرگرمی بدون شک گریزی از
موقعیت خطرناک کنونی آنها بود .میشد شنید که داستانگو وعده میداد« ،جاهای بدتر از
اینجا هم بودهام؛ از این یکی هم جان سالم به در میبریم».

 662

درسهای رهبری ناب برای هدایت سازمان شما به سوی برتری

به همین صورت ،امیدوارم بهاشتراکگذاری داستانهای برخی از ماجراجوییهای پیشین من،
آموزشی و الهام بخش باشد .شاید نکته مرتبط با ابزار ناب به چشم شما بیاید که در طول فصل
پیشین عمداً آن را نادیده گرفتم .شاید اقدامات رهبر در داستان ،رفتار کلیدی را در شما تقویت
کند (مثالً مدیر شهر دو روز را از برنامه شلوغ خود بیرون میکشد تا در رویداد بهبود سریع درباره
پیاده رو شرکت کند ).شاید سفر شما به نقطه دشوار غیر قابل اجتناب رسیده باشد و تنها نیاز به
منبع الهام داشته باشید.
همانطور که در سفر ناب خود پیش میروید ،بسیار مفید است بهبودها و الگوهای ارزشمند را به
داستان خود وارد کنید .این کار سوختی برای چالشهای آینده مهیا میکند و نقش کلیدی در
ملحق شدن افراد ناتوان در تصمیمگیری به این تالش دارد.
سفر خود را با داستانها و عکسها مستند کنید .نمیدانید وضعیت پیشین چقدر زود از خاطر
شما میرود.
یک هشدار دوستانه! همانطور که در فصل  9یاد گرفتیم ،ادگار شین به ما پیشنهاد میدهد
داستانها ،افسانهها و اسطورهها درباره مردم و رویدادها ،مکانیسم پیونددهی ثانوی هستند .اگر
اقدامات فعلی ما با درسهایی که یاد میگیریم یا هنجارهایی که تقویت میکنیم ،تطابق داشته
باشد ،داستانهای ما به پیشبرد بیشتر هدفمان کمک خواهند کرد .اگر اینطور نباشد ،داستانهای
ما باعث بدبینی شده یا ما را به سوی اشتیاق روزهای گذشته و رهبرانی هدایت میکنند که
اقدامات آنها را اخالق داستان پیوسته بود.
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توجه کنید هر چهار مطالعه موردی ما دربردارنده سازمانهای غیرتولیدی است؛ دو سازمان از
زمینه مراقبت بهداشتی ،یکی از حوزه دولت شهری و یکی از زمینه آموزش است .اصول ناب در
همه بخشها فراگیر هستند چرا که هر سازمانی میتواند از پرورش مبارزین اتالف متعهد سود
ببرد.
هفته  -44سود رساندن به همه سهامداران
برنامهها ،شعارها و تدبیرهای زیادی در طول عمر  90سالهام در کسبوکار ،آمدهاند و رفتهاند.
شخصاً سه دهه است که شاهد موفقیت روش ناب بودهاند و این روش بیشتر از اینها جاری بوده
است.
دلیل بنیادی برای این طول عمر وجود دارد .روش ناب به این دلیل منحصربهفرد است که اگر به
درستی انجام شود ،به مشتریان ،مالکین و کارمندان سود میرساند .سایر برنامههای کوتاهمدت
به یک سهامدار یا شاید دو نفر ،سود رسانده اما به هزینه دیگران بوده است .این یعنی آنها پایدار
نبودند.
هیچ مثالی در زمینه اثر روش ناب بهتر از پروژهای که با مرکزی پزشکی ماری گریلی ()MGMC
داشتم ،نیست .این پروژه نتایج شگفتانگیزی داشت که منافع بلندمدت برای بیماران،
عیادتکنندگان ،بیمارستان و کارمندان مرکز پزشکی فراهم کرد.
توانایی تمیزکاری و مرتب سازی کارآمدو اثربخش اتاق بیمار به دنبال مرخصی بیمار ،در هر
بیمارستانی اهمیت اساسی دارد .کیفیت کلی عفونتزدایی در برابر باکتریهای نامرئی و نیز
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زیبایی شناسی قابل دید که حین پذیرش بر اولین برداشت بیمار تاثیر میگذارد ،اهمیت اساسی
دارد.
سرعت و بهره وری همراستا با این موارد است .دسترسی به اتاق بیمار عامل کلیدی در تعیین
بازدهی فرایندهای سرویسدهی به بیمار از جمله در بخش اورژانس ،بویژه در دورههای با تعداد
باالی بیماران ،است .مراقبت پزشکی و حقالزحمههای بیمه براساس بهترین روشهای صنعتی و
نه هزینههای واقعی است که تاسیسات خاص متحمل میشود.
بنابراین طبیعی بود که  ،MGMCتمیزکاری اتاق مرخصی را برای یکی از اولین رویدادهای بهبود
سریع خود انتخاب کند .اعضای تیم شامل سه کارگر خدمات محیطی ،33دو مدیر  ،ESدو مدیر
پرستاری از طبقات بیمار و هماهنگکننده روش ناب  ،MGMCبود.
با تحلیل جزئیات ویدئوی فرایند جاری که توسط یکی از کارگران  ،ESفردی با عملکرد باال ،انجام
میشد ،کار خود را آغاز کردیم .فوراً مشخص شد فرایند تمیزکاری اتاق مرخصی به روشی بود که
تمیزکاری اساسی خانه در برابر آن یک بازی بچهگانه بود.
فرصتهای تغییر فرایند کسلکننده بود:


چندین تمیزکاری اتاق مرخصی به صورت روزانه در چندین واحد متفاوت بیماران اتفاق
میافتاد.



تقریبا  00کارگر متفاوت  ESاین وظیفه را انجام میدادند.

Environmental services (ES) 33
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 811گام متمایز برای تضمین کار کامل الزم بود.

گوش دادن به پیشنهادات اعضای تیم  ESحین تماشای ویدئو جالب بود .پیشنهاداتی مثل این
که« ،وای این ایده خوبیست!» یا «من اینطوری انجامش ندادم» یا «از یک حقه کوچک برای
انجامش استفاده میکنم» رایج بود.
دو مسئله باید فوراً روشن می دهد .یک مورد ،تعریف مشترکی از اتاق تمیز استاندارد در سراسر
واحدهای بیمار بود .اکثر واحدهای بیمار تعاریف تصنعی خود را دارند .تفاوتها معموالً براساس
افسانه بود تا نیازهای منحصربهفرد بیمار ،اگرچه مورد اخیر حس میشد .تصاویر  88.8و ،88.6
استاندارد اتاق تمیز را نشان میدهد.
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تصویر  :8.88استاندارد اتاق تمیز بیمار
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تصویر  :6.88استاندارد اتاق تمیز بیمار

در درجه دوم ،باید کار استاندارد بهترین روشهای همه کارگران  ESرا در خود داشته باشد و به
اشتراک بگذارد .اگرچه برای این که این کار عملی باشد ،باید ابتدا هزارها گام فرایند منفرد به
تعداد قابل مدیریت سیستمهای فرعی تقسیم شوند.
مراحل «ماکرو» مثل تخلیه اتاق و تمیزکاری سینی کنار تخت شناسایی و توالیدهی شد.
استاندارد مراحل ماکرو را در تصویر  88.9ببینید .مراحل ماکرو ،محدودیتهای پایان شیفت («تا
مرحله  0پیش رفتهاند») و نیز تقسیم کار در شرایطی که موقعیت اضطراری تیم ،تمیزکاری را
الزامی میکند («مرحله  8را انجام میدهد؛ شما مرحله  6را انجام دهید) ،تسهیل مینماید.
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سپس هر مرحله ماکرو به مراحل دقیقی با توالی مورد نیاز تقسیم میشود تا وظیفه با بهترین
روش معلم تکمیل شود .آزادانه از عکسهایی استفاده کنید که به روشنی هر مرحله را تعریف
کرده و استفاده از کلمات برای هر استاندارد را حداقل میکنند .برای مثالی از استاندارد دقیق
تمیزکاری تخت تصویر  88.2را ببینید.

تصویر  :9.88کار استاندارد مراحل ماکرو برای تمیزکاری اتاق بیمار
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تصویر  :2.88کار استاندارد برای تمیز کردن تخت
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به دنبال چند دوره شفاف سازی و بهبودهای فرایند ،هر استاندارد در نهایت تایید شد و پس از
جلسه آموزشی ،به همه کارمندان  ESاعالم شد .کپی چاپی مجموعه استانداردها در ارابه
تمیزکاری هر اتاق قرار داده شد.
نتایج بینظیر بود:


چک کردن کیفیت داخلی برای تعیین این که نواحی مختلف اتاق بیمار کامالً
عفونتزدایی شدهاند که تا  33درصد ثبت شدهاند.



امتیازهای بررسی خروج بیمار که به سوال مرتبط با تمیزی اتاق مثبت پاسخ دادهاند ،تا
حد زیادی بهبود یافت و حاال  MGMCدر  60درصد باالی بیمارستانها در این گروه
است.



زمان میانگین تکمیل تمیزکاری اتاق مرخصی کاهش یافت و این فرایند دیگر به عنوان
تنگنایی برای دسترسی بیماران جدید به اتاقها نیست؛ تغییر در زمان نیز کاهش یافت.



گردش کلی کارمندان  ESدر طول سال گذشته به کمتر از نصف مقدار آن در سه سال
پیش کاهش یافت.

معیار آخر بیشتر از همه مرا هیجانزده کرد .کار استاندارد اعتمادبهنفسی به کارگران  -ESو
همکاران آنها -داد که وظیفه را با بهترین روش شناختهشده ،به صورت پیوسته کامل میکنند.
دیگر الزم نیست وقتی کارمندان منتظر اتاق برای بیمار جدید هستند ،قربانی شوند.
کارگران  ESبا ظهور ایدههای جدید (بیشتر درباره آن اتاق) ،به بهبود استانداردها ادامه میدهند.
آنها حتی کار درخواست کردند کار استاندارد برای سایر وظایف تکراری نیز تکمیل شود:
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آمادهسازی روزانه اتاقهای مورد نیاز در طول اقامت بیمار ،تمیزکاری اتاقهای عمل بین جراحیها
و تمیزکاری حمامهای چرخش آب در طبقه زنان و زایمان.
بیماران مطمئنتر و راضیتر ،هزینههای پزشکی کمتر و کارمندان خوشحالتر...حاال این شرایط
پایدار و باثبات است!
چالشهای کاربرد
 پایگاه داده بهبود سادهای تهیه کنید .فراموش کردن آنچه در سفر بدان دست یافتهاید،
آسان است.


برخی داستانهای متقاعدکننده از بهبودهای موفق در سازمان خود تهیه کنید .بدون
دستکاری  ،منافع سهامداران متنوع را به اشتراک بگذارید (مشتریان ،کارمندان و
مالکین/موسسین) .افرادی که سخت کار کردهاند تا بهبود امکانپذیر شود را شناسایی
کنید .در نهایت ،اغلب داستان بگویید.

هفته  -45باقیمانده داستان
همه ما با جعبه چوبی که در اتاق ناهارخوی گذاشته شده و روی آن برچسب «پیشنهادات
کارمندی» زده شده ،آشنا هستید .جعبهای که ایدههای عالی در آن میمیرند.
با شناسایی تلههای رایج سیستمهای پیشنهاد کارمندی کار خود را آغاز میکنیم:
 فرایند ثبت ایدهها ،غیرشخصی و مملو از سودرک است .فرم ارتباط یکطرفه سطحی،
نامطلوبترین روش برای اکثر کارمندان است.
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وقتی پیشنهادی از شکاف این جعبه به داخل انداخته میشود ،اتفاق وحشتناکی میافتد؛
مسئولیت بهبود از کارمند به مدیریت منتقل میشود .حاال موضوع این است که «آنها»
میخواهند این کار را انجام دهند یا خیر.

 فرایند تصمیم گیری برای ارزشیابی پیشنهادات آهسته و دارای نقص است چون اغلب
مدیرانی دور از مسئله واقعی در طول جلسه ماهانه پر از دستورکار درباره آنها تصمیم
میگیرند که تمایلی ندارد برای بررسی آن از اتاق هیات مدیره خارج شوند.


بازخورد به کارمندان نیز به اندازه مراحل ثبت و تحلیل آهسته و غیرشخصی است.

پس چطور سیستم بهبودی بسازیم که شخصیتر و زمانمند باشد و تصمیمات بهتری را سبب
شود؟ بسیاری از سازمانها در حال یافتن رازهای اجرای موفق کار استاندارد هستند.
کار استاندارد به صورت بهترین فرایند معلوم مستندشده (ترجیحاً از طریق عکسها) برای تکمیل
وظیفه اساسی تکراری تعریف می شود .معموالً حاوی اطالعات زیر است که برای تکمیل فرایند
مورد نیاز است:


تعریف روشنی از خروجی یا نتیجه مورد انتظار



توالی مراحل به ترتیب مناسب

« وسایل» (ابزارها ،منابع ،اطالعات و موجودی) مورد نیاز و میزان مناسب هر یک


زمان مورد نظر برای تکمیل کار

نوامبر -اهمیت داستانها -مطالعات موردی موفقیتها 697

وقتی کار استاندارد در یک زمینه اجرا شود ،در واقع سند آموزشی برای آن فرایند است که
پیوستگی آموزشی مهیا میکند .مهمتر از آن ،به خط مبنایی تبدیل میشود که بهبود پیشنهادی
آینده نسبت به آن سنجیده میشود.
کارمندان در محیط سالم ،همیشه به چالش کشیده میشوند تا از خالقیت و دانش خود برای
بهبود کار استاندارد استفاده کنند .ایدهها با سرپرست فرد در جایی که کار واقعاً روی میدهد،
مورد بحث قرار میگیرند .تصمیم گیری فوری با هم درباره این که ایده نیازمند تست است یا
خیر و اگر هست ،چطور میتوان ارزشیابی عینی مبتنی بر داده را تکمیل کرد ،انجام میشود .اگر
اینطور نباشد ،کارمند به روشنی درک میکند ایده وی و معیارها برای تصمیمگیری شنیده شد.
بدون توجه به این که ایده آنها دنبال شود یا خیر ،بخاطر ابداع خود شناخته میشوند.
اگر پیشنهاد منتهی به فرایند بهتری شود ،کار استاندارد بازبینی میشود تا تغییر را منعکس کند
و همه کارمندان تحت تاثیر براساس آن بازبینی آموزش می بینند که باعث بهبود فرایند برای
همه میشود...نه فقط فردی که ایده داشت.
تیم  ESدر  ،MGMCاز کار استاندارد برای مستندسازی بهترین روش کنونی تمیزکاری اتاقهای
بیمار به دنبال تخلیه اتاق ،استفاده کردند .فرایند تمیزکاری پیش از کار استاندارد به دلیل تعداد
کارگران متفاوت ،واحدهای مختلف بیمار و این حقیقت که تقریباً  600مرحله برای تمیزکاری
کامل اتاق نیاز بود ،بسیار متغیر بود.
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نتایج مستند حاصل از تست داخلی و بررسی بیمار نشاندهنده بهبود قابل توجه در کیفیت
تمیزکاری اتاقها بود .این تیم شاهد بهبود بهرهوری نیز بود چرا که زمان میانگین تمیزکاری اتاق
کاهش یافت و در بین کارگران یکدستتر شد.
اما بخش واقعاً جالبش اینجاست :کار استاندارد حاملی برای بهبود پیوسته فرایند تمیزکاری فراهم
کرد .در کمتر از دو سال ،تقریباً  00پیشنهاد بهبود برای فرایند تمیزکاری اجرا شد! این میانگین
دو بهبود به ازای هم ما وسط هر تیم در یک فعالیت کاری -تمیزکاری اتاقهای بیمار -است.
در واقع تیم تصمیم گرفت چاپ کتابچههای کار استاندارد که در هر ارابه تمیزکاری قرار داده
می شود را متوقف کند .از آنجایی که فرایند خیلی سریع در حال بهبود بود ،مدیران مرحله چاپ
را نوعی اتالف میدانستند .آنها استدالل کردند چاپ باعث میشود پیام ناخواسته ای به برخی
کارمندان ارسال شود که نشان میداد قرار است استاندارد دائمی باشد.
پنجاه بهبود در کمتر از دو سال که فقط برای یک فرایند است! این عددی است که صندوق
پیشنهادات یارای رقابت با آن را ندارد .تصور کنید این قدرت در سراسر سازمان شما آزاد شود.
چالش کاربرد


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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هفته  -46پیگیری برتری حین ترمیم
تیمی در پاییز  6003برای دو روز کنار هم گرد آمدند تا روشهای بهبود ترمیم بتن در شهر
فورت دوج را شناسایی کنند .این تیم متشکل از کارگران نگهداری و مدیران امور عمومی و سایر
بخشها از جمله مدیر شهری بود.
در حالی که قراردادهای پروژههای بزرگ ساخت مجدد سطح خیابان در حال پایان بود ،کارهای
ترمیم کوچکتر از قدیم بین کارگران شهری و پیمانکاران محلی تقسیم میشد .شهر امیدوار بود
با بهبود بهرهوری آن ها ،درصد بیشتری از کارهای ترمیم توسط کارمندان شهری انجام شود و
بنابراین مخارج خارجی کاهش یابد.
تیم با بررسی دقیق فرایندهایی که در حال حاضر مورد استفاده بود ،کار خود را آغاز کرد .این
کار شامل دادههای جمعآوریشده از فصل ترمیمی بود که اخیراً پایان یافته بود.
آنها نوار ویدئویی کار ترمیم اخیر را نیز تماشا کردند .این ویدئو چندین نمونه از تعدادی کارگر
داشت که به بیل های خود تکیه داده بودند و چند همکار را در حین انجام کار تماشا میکردند.
هرکسی در اتاق نسبت به این کلیشه حساس بود؛ تماشای آن در ویدئو خیلی خوشایند نبود.
اما وقتی تیم روشهای کنونی خود را با دقت تحلیل کرد ،اتفاق جالبی افتاد .آنها متوجه شدند
هر کار ترمیم متشکل از تعدادی مراحل تکراری بود :آمادهشدن برای کار ،شکستن بخش خراب
خیابان ،حذف مواد خراب ،تهیه قالبها و غیره .این مراحل متنوع از نظر نیاز به نیروی کار متفاوت
است .برای مثال ،شکستن بتن به صورت ایمن با یک کارگر امکانپذیر است در حالی که ریختن
بتن نیازمند حضور همه کارگران است.
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روش تخصیص کارگران همیشه به این صورت بوده که کل گروه مورد نیاز برای مرحله با باالترین
نیاز به نیروی کار (ریختن بتن) برای کل پروژه فرستاده میشوند .بنابراین تعداد کارگران مشغول
(و بیکار) حین جابجایی کار از یک مرحله به بعدی ،حالت چرخهای دارد .کارگرانی که به بیلهای
خود تکیه میدهند دور از اخالق کاری نبودند...بلکه نتیجه فرایند زمانبندی غیرایدهآل بودند.
وقتی تیم شروع به تعریف شرایط متفاوت در طول سال  6080کرد ،هیجان افزایش پیدا کرد.
سرپرستها توافق کردند می توانند با توجه به مرحله فرایند به جای کار ،کارگران را زمانبندی
کنند .تیم هر مرحله متمایز فرایند و تعداد کارگران مورد نیاز تکمیل ایمن و کارآمد آن را تعریف
کرد.
برای این که این راهبرد بیشترین فایده را داشته باشد ،شهر باید چندین پروژه همزمان داشته
باشد تا کارگران بتوانند در طول مرحلهای که باالترین نیاز به کارگر نیست ،بین پروژهها جابجا
شوند .تیم متوجه شد این شرایط در صورتی امکانپذیر بود که زمان غیرقابل عبور بودن مسیر
برای رانندهها حداقل شود .بسیاری از مراحل آمادهسازی و اتمام کار چندین روز قبل یا بعد از
بستن خیابان و بدون اثر بر جریان ترافیک انجام میشد.
روش قدیمی زمانبندی نسبتاً ساده بود...هر بار روی یک پروژه کار میشد و کل گروه فرستاده
می شد .روش جدید شامل ارتباط و همکاری بیشتر بین چندین شغل بود .برای این که به همه
افرادی که در حال انجام کار یکسان بودند کمک شود ،وایت بورد سفید بالاستفادهای به تقویم
تصویری بزرگ تبدیل شد که بروزرسانی زمانی فوری وضعیت کار و وظایف را ارائه میکرد.
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نتایج شگفتانگیز بود .کارگران شهری در طول سال  ،6080تقریباً سه برابر نواحی که در سال
 6003ترمیم کرده بودند را ترمیم کردند .شهر همه پیمانکاریهای شغلهای ترمیم را حذف کرد
و دهها دالر صرفهجویی شد.
اما بهبود اینجا متوقف نشد .کارمندان پس از فصل  ،6080کنار هم جمع شدند تا درسهای
فراگرفتهشده را بررسی کنند .مشخص شد بخش خیابان میتوانست با همکاری با بخش مهندسی
برای اولویتدهی و زمانبندی کارها در سال پیشرو ،بهتر عمل کند .این کار امکان زمانبندی
واقعگرایانهتر و حداقلسازی زمان آشفتگی ترافیک را فراهم میکرد.
بخش خیابان نیز متوجه شد در پذیرش پروژه بزرگ در نواحی کوچک بسیار بلندپروازانه عمل
کرده است .وقتی طی تابستان های مرطوب ،تخلیه دائمی آب از سایت کاری شرایط را برای کار
غیرممکن میکرد ،پروژهها هفتهها به درازا میکشید .پروژههای آینده در زمینههای مشابه به
چندین شغل کوچکتر تقسیم خواهند شد.
گروه در سال  6088رکورد دیگری ثبت کرد و به رکورد سال  20 ،6080درصد دیگر اضافه کرد.
دوباره درس هایی که از فصل بعدی گرفته شد ،باعث بهبود بیشتر شد .سال  6080شاهد رکورد
دیگری نیز بود که  6درصد یا  2/6برابر رکورد پیشین در زمینه مبلغ جمعآوری شده در سال
 6003با تعداد کارگران مشابه بود.
بهبودهایی مثل این وقتی امکانپذیر است که تیمها متعهد به برتری باشند .و همینطور وقتی که
مدیریت متوجه میشود عملکرد متوسط تقریباً همیشه از فرایندهای بد ناشی میشود ،نه از افراد
بد.

 626

درسهای رهبری ناب برای هدایت سازمان شما به سوی برتری

چالشهای کاربرد


بخش خیابان ،فصل ساختوساز رکوردشکن را با شام جوجه جشن گرفت .به اندازه
کافی برای جشن گرفتن تالشها ارزشمند وقت میگذارید؟

هفته  -47داستان موفق انگیزهبخش
کاندیداها در طول فصل کمپین  ،6086با اشتیاق معیارهای دو برنامه بزرگ دولت که بواسطه
رکورد بزرگ مطرح شده بود را مورد بحث قرار میدادند:


قانون تثبیت اقتصادی اضطراری  700میلیارد دالری که در بین عموم با عنوان ضمانت
بانکی شناخته میشود و برنامه معافیت دارایی مشکلدار حاصل آن بود.

 قانون احیا و سرمایهگذاری مجدد آمریکایی  8006003به ارزش  100میلیارد دالر که با
عنوان الیحه محرک نیز خوانده میشود
در حالی که نمیخواهم سیاست این برنامهها را بازبینی کنم (کابوسهای من از کمپین همین
اخیراً کم شده است) ،میخواهم بگویم سازمان محبوب چطور از این وجوه محرک استفاده کرد.
شرکت رشد جوانان  ،4-Hانشعابی از بخش توسعه و گسترش دانشگاه ایالت آیووا است .تمرکز
اصلی  4-Hطی سالها بر محتوای اطالعات مورد استفاده برای پروژههای یادگیری متنوع بوده
است .در نتیجه ،آنها متوجه شدند فرایند تهیه و ارائه این اطالعات کمبودهایی داشت.

American Recovery and Reinvestment Act of 2009 (ARRA) 800
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 4-Hدر طول نیمه آخر سال  ،6003درخواست سرمایهگذاری  60000دالری  ARRAرا کرد و
آن را دریافت نمود تا روشهای ناب را بررسی نموده و اجرا کند .آنها در طول سال  ،6080از
این سرمایه برای عقد قرارداد با من استفاده کردند تا مدیران را در زمینه هدایت فرهنگ ناب
پرورش دهم و سه رویداد بهبود سریع را تسهیل کنم .این فعالیتها صرفهجوییهای زیادی به
همراه داشت و نحوه کار  4-Hرا به شیوه بنیادی عوض کرد.
یکی از رویدادهای بهبود سریع به فرایند بهبودیافته ارائه اطالعات پروژه توجه کرد که در واقع
منابع آموزشی بودند که  4-Hبرای اعضای خود تهیه میکرد تا از فعالیتهای یادگیری آنها
حمایت کند.
الگوی  4-Hبا یک دهه قدمت بدین صورت کار میکرد که کتابچهها از  4-Hملی خریداری
میشدند .تقریباً  870عنوان متفاوت از بازگشایی لبنیاتی تا روباتیک پیشرفته ،وجود داشت تا
بازه وسیعی از عالیق و سطوح مهارت مورد نیاز برای برآوردهسازی نیازهای اعضای  4-Hرا پوشش
دهد.
تیمی از نُه متخصص از سراسر ایاالت که نماینده همه سطوح نمودار سازمانی بودند ،کنار هم
آمدند تا روش بهتری پیدا کنند .آن ها که به اندازه سه روز کار کردند ،فرایند جدیدی طراحی
کردند که برد-برد قابل توجهی برای اعضا ،خانوادههای آنها و سازمان  4-Hبود.
تیم با شناسایی این که کدام بخش از اطالعات پروژه برای مشتریان آنها مطلوب بود ،کار خود
را شروع کرد .این فعالیت حقایقی را نمایان کرد که جوانان امروز یادگیری آنالین را به کتابها
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ترجیح میدهند و خانوادههای آنها انتظار دسترسی رایگان فوری به اطالعاتی را دارند که نیازمند
رفتن به مرکز شهر در طول ساعات اداری نباشد.
در ادامه ،فرایندهای جاری با جزئیات ترسیم شد .دهها هزار کتابچه به صورت ملی چاپ شده
(براساس پیشبینی) و در انبار ناحیه واشنگتن  DCنگهداری میشد .سازمانهای ایالتی مثل 4-

 Hتوسعه و گسترش  ،ISUسفارش ساالنه انتشارات را با پیشبینی نیازها ،مطرح میکرد .این
موارد در پردیس دانشگاه نگهداری میشد و وقتی سفارش داده میشدند ،به دفاتر  4-Hکشوری
تحویل داده میشد .در نهایت اعضای خانواده به دفتر محلی میرفتند تا کتابچهها را تحویل بگیرند.
اتالفها در فرایند جاری بررسی شد:


توسعه و گسترش  ،ISU 4-Hسفارش ساالنه تقریباً  60000کتابچه به قیمت حدوداً
 800000دالر داشت که بیشتر این هزینه ،با فروش مجدد کتابچهها به اعضا ،پوشش
داده میشد.



اگرچه مثل هر پیشبینی ،کمبود موجودی نیز وجود داشت که باعث میشد اعضا با
اضطراب منتظر کتابچهها باشند تا پروژه خود را شروع کنند.



مثل هر پیش بینی ،مازاد موجودی نیز وجود داشت .انبار توزیع پردیس دانشگاه بیشتر
از  30000کتابچه به ارزش  900000دالر را در خود داشت که در طول سالها جمع
شده بودند.



منابع زیادی در هر سطح  4-Hالزم بود تا تولید ،توزیع و موجودی کتابچهها مدیریت
شود.
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تیم فرایند جدیدی طراحی کرد که حول دسترسی اینترنتی به اطالعات پروژه ساخته شد .جلسات
و پروژههای پیگیری برای اجرای تغییرات ضروری در وبسایت  4-Hو تضمین این که همه مواد
پروژه مبتنی بر تحقیق بودند ،الزم بود؛ همانطور که برند توسعه و گسترش  ISUتضمین کرده
بود.
رویای تیم در طی هفت ماه واقعیت یافت و اعضای  4-Hو خانوادههای آنها دسترسی 7/62
فوری به اطالعات پروژه را با قسمتی از هزینه کتابچهها ،داشتند.
سال بعد ،تیم تایید شد و در کنفرانس منطقهای مرکز شمال  4-Hاز آنها خواسته شد داستان
خود را بگویند .امروز راه حل آنها به الگویی ملی تبدیل شده است.
این پروژه صرفهجویی دو تا سهبرابر وجه  60000دالری  ARRAرا در پی داشت .دو رویداد بهبود
سریع دیگر به صورت مشابه ارائه شد اما منافع آنها کمتر بود 4-H .از این موقعیت برای توسعه
منبع داخلی استفاده کرد تا فعالیتهای بهبود آینده را هدایت کند.
خدمات مشتری بهتر و بازدهی بیشتر سرمایه -چیزی که هر تاجری به آن افتخار خواهد کرد (و
هر سیاستمداری با خوشحالی مسئولیت شخصی آن را به عهده خواهد گرفت) -چیزی است که
هرکسی میخواهد.
چالشهای کاربرد


منابع

روش ناب را به فرایندهای دفتر پشتیبانی خود (یعنی بخش پشتیبانی) بردهاید؟
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فصل 12
دسامبر -نگاهی کوتاه به جهان :مطالعات موردی از فرهنگ ناب
در پیش گفتار ،اکثر موفقیت خود در مشاوره را به  60سالی که با کارفرمای اولم گذراندم،
شرکتهای سابق آنچه امروز سیستمهای انرژی دانفوس خوانده میشود ،نسبت دادم .گذراندن
چند سال اول در محیط تولید سنتی و مشاهده و مشارکت در دگرگونی آن به فرهنگ ناب ،بویژه
به عنوان سرپرست و مدیر جوان ،بسیار ثمربخش بود.
بنابراین همه مطالعات موردی بعدی از آن سازمان است .همه آنها جنبههایی از سازمان ناب بالغ
را منعکس میکند .بار دیگر هدفم آموزش و الهامبخشیدن با توجه به نقش رهبری در موفقیتها
است.
با داستانی کار خود را آغاز میک نیم که جنبه مهمی از مشارکت واقعی و محیط تیمی ،توانایی
پیشنهاد بدون ترس بهبود برای هر عضو را نشان میدهد .این حقیقت که داستان در جنگلهای
طی تمرین ساخت تیم دورروزه روی داد ،به اندازه خودِ داستان ،از فرهنگ آن میگوید .این که
درس فراگرفته در طول تمرین را اینقدر شفاف به خاطر دارم ،گواهی از کارایی یادگیری تجربی
است.
در ادامه ،موفقیت  S0را علیرغم چندین چالش منحصربهفرد ،به اشتراک میگذارم .بر رفتارهای
پنج مدیر تمرکز میکنم که بخشهای آنها در فضای کار تحت تاثیر از تغییر ،شریک بودند.
اغلب گفته میشد آنچه قابل اندازهگیری باشد ارزشمند است .پنج مدیر تضمین کردند  S0از
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طریق بازرسیهای روزانه «اندازهگیری میشد» تا وقتی که اطمینان حاصل کنند عادات تغییر
کرده و وضع کنونی جدید به نفع آنها ،و نه به ضررشان ،کار میکرد .در آن نقطه ،مسئولیتهای
بازرسی روز انه به کارمندان متنوعی در بخش محول شد که پاسخگویی افقی را حاصل کرد.
مدیران به سمت بازرسی بازرسها جابجا شدند.
بهبود قابل توجه در جریان های ارزشی محصوالت و خدمات موجود یک مسئله است .اما ایجاد
جریانهای ارزش با اتالف حداقل از آغاز تولید محصوالت جدید یا ارائه خدمات نوین ،حتی بهتر
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.
وقتی اداره امور در شرکت فرد ساده و هموار شود ،رویداد منطقی بعدی این است که تالشهای
ناب را به زمینه مشتریان و تامینکنندگان بسط دهد .در واقع اتالف بین سازمان ما و
تامین کنندگان و مشتریان ما حین پیشروی در سفر ناب ما ،احتماالً به عنوان مانع مختلکننده
بهبود بیشتر توسط کارمندان ماهر شناسایی خواهد شد .مطالعه موردی درباره تهیه نقشه جریان
ارزش توسعهیافته را به اشتراک میگذارم؛ این نقشه ابزار بالغ روش ناب است که باید در رابطه با
مشتریان و تامینکنندگان به کار رود -و منفعت دوجانبه مشترکی برای همه شرکا دارد.
سال را با داستان رهبر ناب استثنایی تمام میکنیم .پیشنهاد میکنم از زمان استراحت هفته
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!
هفته  -41برداشت ایدههای عالی
اگرچه تقریبا  60سال قبل رخ داد ،درسی که از آن گرفتم مثل داغی که بر پهلوی گاو میزنند،
در ذهنم زنده است.
تیم مدیران همکار من در آموزش کار تیمی که از نوع تجربی در فضای باز بود ،شرکت کردند .از
وقتی تسهیل کنندگان رویداد چالش را برای ما توصیف کردند ،حس کردم بچهای در صبح
کریسمس هستم .باید تیمهای فرعی تشکیل میدادیم که به هریک قطبنما و نقشهای داده
میشد و نقاط متنوعی روی آن مشخص میشد .قرار بود از مهارتهای جهتیابی خود استفاده
کنیم تا نقاط پنهان را در میان  8800ایکر طبیعت بکر در طول رودخانه دس موینس 808پیدا
کنیم .هر نقطه منابعی به ما میداد که برای ساخت قایق و شناورسازی تیم خود از آن استفاده
میکردیم .براساس تعداد اعضای تیمی که شناور میشدند و مانوری که با قایق کامل میشد،
برای «شرکت» ساختگی خود «درآمد» کسب میکردیم.
این کار مناسب من بود! من پیادهروی در طبیعت را دوست دارم .نقشه ،قطبنما و گره زدن از
تخصصهای من به عنوان دیدهبان گروه عقاب بود .نمیتوانستم باور کنم برای این همه لذت قرار
بود پول دریافت کنم.

Des Moines 808
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تیم فرعی ما شامل سه مدیر مهندسی و دستیار اجرایی ما ،دِب ،806بود .درس سریعی درباره
جهتیابی به گروه دادم.
نقاط هدف را در بین تیمهای فرعی تقسیم کردیم و به راه افتادیم .نقطه اول ما در دشت بازی
نسبتاً نزدیک کابین «مقر اصلی» قرار داشت .جهت و فاصله را از روی نقشه تعیین کردیم ،از
قطبنما برای انتخاب عوارض زمین در مسیر درست استفاده کردیم و گامهای خود را شمردیم.
اینجاست! مربع قرمز چهاراینچی با یک نامه سفید متصل به تنه درخت که زیر علفهای بلند
پنهان شده بود.
جشن کوتاهی بعد آن بود و سپس هدف بعدی خود را انتخاب کردیم .اعالم کردیم «پیدایش
کردیم!»
توجه خود را به نقطه دوم جلب کردیم ،دوباره جهت و مسافت را از روی نقشه تعیین کریم (تقریباً
نیم مایل) .اگرچه این بار سفر ما به سمت جنگل بود بنابراین باید هدف میانهای در لبه جنگل،
شاید  800یارد دورتر ،را انتخاب می کردیم .بار دیگر استدالل کردیم یک عارضه دیگر در زمین
را نشانه قرار میدهیم و در چند بخش به سمت نشانه خود میرویم.
همانطور که در جنگل پیشروی میکردیم ،پوشش سبز متراکمتر و متراکمتر شد .بخشهایی که
تعیین کرده بودیم به دلیل دید محدود ،کوتاهتر و کوتاهتر میشد .وقتی عارضه نشانه تعیین شد،
دیگر نمی توانستیم به دلیل تراکم گیاهی ،مستقیم به سمت آن برویم .دوباره بگو دقیقاً کدام
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درخت نشانه ما بود؟ با این وجود ،عزم خود را جزم کردیم و به سمت جلو پیشروی کردیم که
یک ساعت ارزشمند ما را سوزاند.
حتی تالش کردیم عارضه زمین خود را درست کنیم و دستمال گلداری را به انتهای چوب بلندی
گره زدیم و آن را حین جهتدهی فردی که قطبنما داشت ،در همان سمت که امیدوار بودیم
مسیر درست باشد ،تکان میدادیم .مسافت بخشهای ما به  80یارد کاهش یافت.
همینجا بود که دب با صدای بلند گفت« ،دوستان این احمقانه است! باید راه بهتری باشد! ما به
صورت قراردادی آخرین نقطه را به عنوان نقطه شروع خود انتخاب کردیم چون میدانستیم کجا
بودیم .نمی شود روی این نقشه عارضه متمایزی را پیدا کنیم که به هدف ما نزدیکتر باشد و از
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
تحکم الگوی ما شد .در نهایت کسی زمزمه کرد« ،فکر میکنم این ایده واقعاً خوبی است».
به نقشه توپوگرافی خود نگاه کردیم و متوجه برآمدگی شدیم که در حدود  90یاردی هدف بود.
اگر می توانستیم آن مشخصه نسبتاً متمایز را پیدا کنیم ،انتخاب خطی از آنجا به هدف بسیار
سادهتر بود؛ برخالف تالش برای دنبال کردن روند فعلی از میان جنگل آمازون در حدود یکچهارم
مایل دیگر.
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پانزده دقیقه بعد به دست آوردن نقطه دوم را جشن گرفتیم .مهمتر از آن ،فرایند بهبودیافتهای
برای یافتن مکان نقاط آینده پیدا کرده بودیم .درسی که یاد گرفتیم را با تماس رادیویی به
تیمهای فرعی دیگر گفتیم.
اگر قبالً فرهنگی در تیم خود اینجا نکرده بودیم که دب در بهاشتراکگذاری مشاهده و ایده
اساسی خود حس امنیت کند ،هنوز باید در میان درختان متراکم سرگردان میبودیم .محیطی
که تایید کند مدیران حق انحصاری ایدههای خوب را ندارند و هر ایده استحقاق شنیده شدن
محترمانه ،ارزشیابی و پاسخ را دارد نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
هرگز نمیدانید ایده خوب بعدی از کجا میآید...اما اگر برای افرادی که میشناسید ،محدودیت
بگذارید ،دیگر ایدهای از سمت آنها نمیآید.
چالس کاربرد


منشا ایدههایی که در سازمان شما اجرا میشوند ،کجاست؟ میتوانید به بهبود تازهای
اشاره کنید که از یکی از کارمندان شما نشات گرفته باشد؟

هفته  -43حفظ منابع
مدتی قبل فرصت تسهیل رویداد  0Sدر گاراژ مهندسی نزد کارفرمای سابق  60سالهام ،راه
حل های انرژی دانفوس ،را پذیرفتم .در حالی که با رغبت شانس کار با دوستان قدیمی در دانفوس
را پذیرفتم و از بازخورد فوری که همراه رویداد  0Sاست لذت میبرم ،درباره این یکی عصبی
بودم.
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در ابتدا مرور سریع  0Sرا داریم 0S .ابزاری برای تهیه و حفظ محل کار سازماندهیشده تمیز
است که مشکالت در آن فوراً و به صورت بصری ،مشخص میشوند (مثالً کمبود منابع ،کمبود
موجودی) 0S .به این صورت نامگذاری شده چرا که پنج مرحله متمایز دارد که هریک با حرف
 Sآغاز میشود:
 طبقهبندی :حذف همه «وسایلی» از محل کار که پشتیبان کار نیستند.


نمایش :برگرداندن محیط کار به شرایط خوب به صورتی که گویی همهچیز تازه است.



مرتبسازی :همه باقیماندههای مرحله طبقهبندی را به ناحیه کاری برگردانید و بهترین
مکان مطلق را برای هریک انتخاب کنید.



استانداردسازی :استانداردهای تمیزکاری جدیدی بیان کرده و مشخص کنید هر چیز
به کجا تعلق دارد تا...هر بار...به نقطه درست بازگردانده شود.



حفظ :عادات جدیدی ایجاد کنید تا هر روز از چهار مرحله اول حمایت کنید.

سه مرحله اول اساساً هر بار که گاراژ یا کمد خانه را تمیز کنید دنبال میشوند .اما آن تالشها
معموال بیثمر خواهند بود چرا که اجازه میدهیم آنجا آرام آرام به وضعیت بدون سازماندهی و
کثیف پیشین خود بازگردد.
بنابراین دو مرحله دیگر باعث میشود  0Sمنحصربهفرد شود .تعیین استانداردهای روشن بصری
برای تعریف وضعیت جدید و تضمین نظمی که هرکس به آنجا میآید از استاندارد پیروی کند.
دو مرحله آخر بود که در رابطه با گاراژ مهندسی مرا نگران میکرد .شکی نداشتم که میتوانیم
در طی این رویداد بهبود زیادی حاصل کنیم .اما میتوانستیم حفظش کنیم؟
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در حالی که استانداردسازی و حفظ کردن همیشه چالشبرانگیز هستند ،سابقه من در دانفوس
به من میگفت گاراژ مهندسی تالش ویژه نیاز دارد:


معموالً پنج تیم متفاوت ،فضای کار مشترکی دارند ،بنابراین وقتی شلوغی وجود دارد،
فرصت زیادی برای اتهامزنی هست.

« خارجیها» شامل مشتریان و کارمندان بخشهای دیگر ،معموالً در گاراژ کار میکنند؛
این افراد مالکیت کمی در زمینه حفظ بهبودها دارند.
 کار روی سیستم های هیدرولیک وسایل نقلیه خارج از بزرگراه بسیار محیط را شلوغ
میکند.
چهار سال بعد خوشحال شدم که ترسهایم محقق نشد .گاراژ مهندسی درست به اندازه وقتی که
فوراً بعد رویداد بهبود گزارش شد ،خوب است و شاید امروز حتی بهتر از آن زمان باشد .موفقیت
به دلیل هیچ راز خاصی که در طول رویداد فاش کرده باشم ،نیست .بلکه نتیجه مستقیم تالشهای
اختصاصی پنج مدیر و کارمندان آنهاست .اقدامات آنها درسهای ارزشمندی برای حفظ هر
نوع بهبود ارائه میکند.
اول از همه ،هر پنج مدیر تقویمهای شلوغ کاری خود را مرتب کردند و در طول کل رویداد
چهارروزه حضور کامل داشتند .هر یک ،اعضای کلیدی تیم را داوطلب کردند تا مشارکت کامل
داشته باشند .سپس این تالش را با اساسیترین منبع خود حمایت کردند :زمان.
مدیران با پیشنهادات شخصی قوی درباره این که تهیه و حفظ گاراژ سازماندهیشدهتر تمیزتر
چقدر برای تیمآنها و کل شرکت اهمیت دارد ،تدریس مرا تقویت میکنند .وقتی الزم بود
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آیتمهایی خریداری شود ،وجوه را دردسترس قرار میدادند تا ابزارها و منابع را به روش منظمتر
نگهداری کنند .اقدامات و کلمات آنها درباره اهمیتی که پروژه برای آنها داشت ،حرفهایی
زیادی دارد.
گستره واقعی تعهد پس از رویداد مشخص شد .هر یک از پنج مدیر توافق کردند برای یک هفته
به بازرسی روزانه دقیق گاراژ در پایان روز کاری بپردازند .آنها با استفاده از عکسهای دیجیتال،
رفتارهای مطلوب تقویتکننده گزارشدهی روزانه را منتشر کردند و فرصتهای بهبود بیشتر را
ذکر کردند (تصویر .)86.8
عادات جدید تا پایان هفته پنجم تثبیت شده بودند و کارمندان متنوع که تشنه حفظ محیط
کاری بهبودیافته بودند ،داوطلب شدند تا بازرسی را به عهده بگیرند .امروز با استثناهای بسیار
نادر ،این بخش به وضعیت دائمی «آماده بازدید» تبدیل شده است ،حتی در شرایطی که تعمیر
سیستمهای هیدرولیک در آنجا در جریان باشد.
ماهیت پیشروی با حضور رهبرانی آغاز میشود که دیدگاه ارتقای وضعیت نرمال را دارند .رهبرانی
بهبود را محقق می کنند که به کارمندان خود در یافتن روش بهتر اعتماد میکند و منابع را
دردسترس قرار میدهند .در نهایت ،منافع از طریق شجاعت و تعهد رهبران حفظ میشود.
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خوب:
گاراژ در پایان روز «آماده نمایش» بود .ارابهها ،ابزارها ،صندلیها و غیره به نقطه مشخصشده
خود برگشته بود .ناحیه ماشین کاری پس از این که هرکسی به خانه رفت ،مرتب شده بود .کار
عالی بود!

بد:
 .8جاروی شکسته کنار گذاشته نشده بود .من امروز یکی میخرم.
 .6تفنگ هوای نزدیک شوینده قطعات نیازمند چنگک بود .امروز یکی برای آن میخرم.
 .9برخی قطعات قفسه برآمدگی دارند.

تصویر  :8.86بازخورد بازرسی روزانه

S0

زشت:
نتوانستیم هیچ چیز زشتی پیدا کنیم .آنجا ظاهر عالی داشت!
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چالشهای کاربرد


به پروژه  S0خانه خود بازگردید .آیا طبقهبندی ،نمایش ،مرتبسازی و استانداردسازی
بهبود شما حفظ شده است؟ تا وقتی پاسخ شما برای پروژهتان «بله!» نباشد ،نباید انتظار
حفظ  S0موفق از تیم خود داشته باشید.

هفته  -51محصوالت و خدمات کامل در دنیای ناکامل
مشتری اصلی شرکتی که چندین سال قبل برای آن کار میکردم اطالع داد باید کیفیت ما بهبود
یابد...آنها با فاکتور ده.
واکنش ابتدایی ما انکار بود« .گیربکسهای پیچیدهای با نرخ نقص یکچهارم درصد برای آنها
تولید میکنیم .این یعنی کار ما  33/70درصد خوب بود .آنها نمیدانند چه میخواهند!»
مشتری صبورانه توضیح داد تراکتورهای آنها هزاران قطعه داشت .اگر هر قطعه با نرخ نقص
 0/60درصد تولید می شد ،آمارها پیشبینی میکرد هر تراکتور با چندین نقص از خط خارج
میشد .این برای مشتریان آنها کامالً غیر قابل قبول بود.
سریعاً مشخص شد آن استدالل بیهوده بود .باید به سر کار برمیگشتیم .چطور ممکن بود
محصوالت را با نرخ نقص  0/060یا درصد کار خوب  ،33/370حمل کنیم؟
راه حل ،مشابه بسیاری از کسبوکارهای دیگر ،شامل تغییرات در چگونگی انجام کارها (یعنی
ابزارهای مورد استفاده) و نیز طرز تفکر ما درباره امور (یعنی فرهنگ ما) بود .و تغییرات باید از
رهبری آغاز شود.
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خطاناپذیری ابزار نابی است که تفاوت بین خطاها و نواقص را مشخص میکند .خطاها باعث نقص
میشوند .به بیان دیگر ،خطا نهاده ورودی است؛ نقص خروجی حاصله است.
متاسفانه وقتی با انسانها کار میکنید ،خطاها غیر قابل اجتناب هستند .مطمئناً میتوان آنها را
از طریق روشهای استخدام منسجم ،آموزش مناسب و محیط کاری خوب ،کاهش داد .اما در
نهایت «انسان جایزالخطاست».
اما (و این نکته کلیدی است) الزم نیست خطاها به نواقص منتهی شوند .میتوان با استفاده از
خالقیت اعضای تیم ،اثبات اشتباههای ساده انجام داد تا از تبدیل خطاها به نواقص جلوگیری
کرد .اثبات اشتباه خوب به این صورت است:


 800درصد موثر (توجه به هر خطای خاص)



عینی (در معرض تفسیر نیست)



بازخورد فوری



هزینه پایین (معموالً کمتر از  800دالر)

مثال کوتاهی میزنم .معموالً ایمیلها را ناآگاهانه با فیلد «موضوع »:خالی ارسال میکنم .این
غیرحرفهای است چرا که هیچ دیدگاهی درباره ضرورت مکاتبه به خواننده نمیدهد .بنابراین نقص
(یا خروجی) ایمیل با فیلد «موضوع »:خالی است .ورودی یا خطا من هستم که پیام مینویسم و
فراموش میکنم موضوع را پر کنم.
اولین تالش من در حذف این نقص تغییر ترتیبی نوشتن ایمیلم بود .سعی کردم اول فیلد
«موضوع »:را پر کنم ،سپس بدنه پیام و سپس فهرست آدرس (که از آن موقعیتهای شرمآوری
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که ایمیل نیمهکامل ارسال میشود نیز پرهیز میکند) .این کار تعداد ایمیلهای بدو موضوع را
کاهش داد اما از آنجایی که موفقیت کامالً بر پیگیری عادت جدید من تکیه داشت (و گاهی به
روشهای قدیمی برمیگشتم) ،کامالً مشکل را حل نکرد.
واقعاً متعجب شدم که نرمافزار ایمیل بروزشدهای که اخیراً خریداری کردم ،اصالح اشتباه موثری
داشت .حاال وقتی کلمه «ارسال» را با فیلد خالی «موضوع »:میزنم ،فوراً به من اطالع داده میشود
و تشویق میشوم موضوع اضافه کنم (این حقیقت که میدانم این اتفاق میافتاد ،گواهی بر
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
شکوفا شود ،باید خطاهای انسانی شناسایی شده و حتی پذیرفته شوند تا بتوان در برابر آنها
مقاومت کرد .باید اعتراف به اشتباه را کاری خوب و حتی مطلوب نشان دهیم« ،همین االن
خطایی مرتکب شدم؛ بهتر است بفهمیم چطور آن را غیرممکن نماییم».
باید گرایشی که سطح خاصی از نواقص را بدون مشکل میدانیم ،تغییر دهیم .بخشی از این
گرایش میراث آموزش رسمی ما بود که در آن آموزش دیدیم باور کنیم هرچیزی باالی  30درصد
«عالی» است .به جای این که بر حسب درصد فکر کنیم (نقص در صد) باید برحسب نواقص در
میلیون فکر کنیم.
در نهایت و مهمتر از همه ،باید چگونگی طراحی محصوالت و فرایندها را طراحی کنید .اگر بتوان
خطا را در طول مرحله طراحی درک کرد ،تغییراتی برای حذف آن احتمال ایجاد میکنیم .کیفیت
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به مالحظه اصلی طراحی تبدیل می شود .این در نهایت منجر به کمهزینهترین طراحی میشود
چرا که نواقص بسیار هزینه بر هستند.
یک سال پس از این که شرکت را ترک کردم ،تماسی از همکار پیشینم دریافت کردم که مرا به
ناهار دعوت کرد .به من اطالع داد آنها یک سالگی محمولههای گیربکس جدید را جشن
میگرفتند که تیم ما بدون هیچ نقصی برای مشتری که آنها را به چالش کشیده بود ،ارسال
میکردند .این برابر با  86000واحد با تقریبا  800قطعه در هر واحد است که هرکدام کامل و
بینقص است!
چالشهای کاربرد


آیا کیفیت معیار اصلی طراحی محصوالت و/یا خدمات شماست؟

هفته  -58بهبود در زمینه مشتریان
بیشتر از  600رویداد رسمی بهبود را طی  89سال تسهیل کردهام .یکی از چالشبرانگیزترین
فعالیتهای بهبود به یکی از مفیدترین آنها نیز تبدیل شد...روش کارش جالب است.
در حالی که برای سائر-دانفوس (حاال شرکت راه حلهای انرژی دانفوس) کار میکردم ،گیربکس
با طراحی سفارشی برای تولیدکننده شناختهشده تراکتور تامین میکردیم .سفارشهای مشتری
بسیار دورهای بود -دورههای سفارش کم که با محمولههای اضطراری کامیون نیمهتمام دنبال
میشد به حالت معمولی تبدیل شده بود .سفارشهای زیاد باعث میشد تحویل به موقع ما پایینتر
از هدف ما و مشتری باشد.

دسامبر -نگاهی کوتاه به جهان :مطالعات موردی از فرهنگ ناب 628

چطور ممکن است این اتفاق رخ دهد؟ گیربکس ما به دلیل محبوبیتی که در بین مشتریان داشت،
عمالً قطعه استاندارد تراکتور بود که شامل بیشتر از  30درصد واحدهای فروختهشده بود .خروجی
خط مونتاژ تغییر روزانه چندانی نداشت .وقتی به ما اطالع دادند چند هفته آینده به دلیل تجمع
موجودی مشتری ،هیچ واحدی از ما درخواست نمیشود ،آشفتگی ما به اوج رسید .حاال با دو
شیفت و نیم دوجین کارگر برای هر کدام و نبود تقاضا در شش هفته آینده چه کار کنیم؟
توافق کردیم که باید پروژه بهبودی در زمینه مشتری اجرا کنیم...کمی ناخوشایند بود چرا که
آنها مشتری بودند .ابتدا باید بر این الگو غلبه میکردی که همیشه حق با مشتری است.
خوشبختانه جدای از الگوهای سفارش نامنظم آنها ،رابطه عالی با آن مشتری داشتیم .همکاری
نزدیکی در طول طراحی گیربکس نوآوری داشتیم که مشخصههایش تراکتور آنها را از رقبایش
متمایز میکرد.
همیشه این حقیقت را در ذهن داشتیم که آنها ما را بخاطر تخصص طراحی گیربکس استخدام
کردند .در این مورد ،استدالل کردیم آنها حاال ما را به خاطر تخصص زنجیره تامینمان
میخواهند .شروع خوب دهسالهای در مشارکت اصول ناب داشتیم.
تهیه نقشه جریان ارزش ،ابزار نابی است که دید سطحباالیی به زنجیره فرایندهای متصلشده در
داخل تاسیسات  -از بندر دریافتکننده تا بندر ارسال محموله در مورد کارخانه -برای تولید
محصول یا خدمات دارد .اتالفی که معموالً بین بخشها روی میدهد را شاید پس از سالها
بهینهسازی غیربهینه متمرکز بر فرایندهای مستقل ،مورد توجه قرار میدهد.
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تهیه نقشه گسترده جریان ارزش دید تصویر باز هم بزرگتری دارد تا اتالف بین تاسیسات را
حذف کند .اگر فرصت زیربهینهسازی بین بخشهای یک تاسیسات قابل توجه باشد ،دورنمای آن
در سراسر تاسیسات از چندین شرکت بسیار عظیم خواهد بود!
بازدید ما از خط مونتاژ تراکتور مشتری ،تردید ما را تایید کرد .خروجی  800تراکتور در روز به
عالوه یا منهای پنج مورد...هر روز...بود .علت ریشهای الگوهای سفارش بینظم آنها سیستم
سفارش کامپیوتری بود که واقعاً هیچکس آن را درک نمیکرد.
مشتری تعداد حداقل و حداکثر گیربکسهایی که میخواست دردسترس داشته باشد را تعریف
کرد .الگوی کارخانهای طراحی و رنگآمیزی کردیم تا پالتهای گیربکسها همیشه در مکان
یکسانی نگهداری شوند و شمارش تعداد بارهای دردسترس به سادگی انجام میشد .یکی از
جابجاکنندگان وسایل مشتری در پایان هر روز کاری تعداد واقعی واحدهای دردسترس را به ما
منتقل میکرد .برای اولین بار ،سیگنال روشنی از آنچه مشتری داشت به جای مقدار محاسبهشده
کامپیوتری براساس الگوریتم روب گولدبرگ ،809دریافت کردیم.
تیم ترابری ما براساس موجودی واقعی مشتری ،تعداد مناسب پالتهای گیربکسهای تمامشده
را از «سوپرمارکت» کوچک برمیداشت و آنها را در تریلری قرار میداد که شرکت انتقال کامیون
در کارخانه ما نگهداری می کرد .وقتی تریلر یک روز تا پر شدن داشت ،به شرکت انتقال کامیون
اطالع می دادیم راننده فردا برای ترابری حاضر باشد .سپس سلول مونتاژ واحدهای جدیدی
میساخت تا جایگزین نقاط خالی در سوپرمارکت شود.

Rube Goldberg 809
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ساده است! در واقع هر روز تعدادی گیربکس میساختیم که مشتری در کارخانه خود  8000مایل
دورتر ،برای جایگزینی در تراکتورها الزم داشت .راه حل یک موفقیت شگفتانگیز بود:
 موجودی میانگین مشتری تا حد زیادی کاهش یافت که فضای نقد و سپردهگذاری را
باز کرد.
 محموله های کامیون ناتمام حذف شدند که هزاران دالر در هزینههای ساالنه ترابری
مشتری صرفهجویی شد.
 تقاضای سطح را درک کرده و از اضافهکاری غیرضروری و مازاد کارگر گاهوبیگاه پرهیز
کردیم.
 تحویل بهموقع ما به  800درصد رسید.
اگرچه شاید بزرگ ترین منفعت این بود که علت دشمنی با مشتری حذف شد .هرکسی که در
تولید گیربکس تراکتور درگیر بود ،حاال با مشتری ما در ارتباط بود .وقتی یک روز در کارخانه راه
میرفتم ،متوجه شدم سلول مونتاژ گیربکس کار نمیکرد .وقتی از یکی از کارگران پرسیدم معموالً
چه کسی با سلول کار میکرد ،توضیح داد سنجابی داخل مبدل شده و کارخانه آنها تعطیل شده
است .خب به این میگویند شناخت واقعی از مشتری!
چالشهای کاربرد
 پتانسیل کار پروژههای ناب با مشتریان و تامینکنندگان خود را درک کنید؛ اما تا وقتی
شرکت خود شما مرتب نشده و واقعاً متوجه نشدهاید که چه کاری انجام میدهید ،آن
را روی مشتری امتحان کنید.
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هفته  -52میراث رهبر (تعطیالت!)
چندین سال قبل در جشن بازنشستگی دوست و همکار قدیمیم کیث 802در شرکت راه حلهای
انرژی دانفوس شرکت کردم .طی سالها شاهد چند جشن اینچنینی بودم .اما این یکی متفاوت
بود .سخنران پس از سخنران ،کنفرانس راه دور از اطراف دنیا ،و همه اینها دو ساعت صحبت
کردند .روایتهایی را به اشتراک گذاشتند که داستانهای جالب یا خجالتآوری که معموالً بیان
میشد ،نبود ،بلکه داستانهایی بود که میگفت کیث چطور از لحاظ شخصی و باقدرت بر آنها-
حرفه ،زندگی و خانواده آنها -تاثیر گذاشته بود .لحن صحبتها از روی تملق نبود بلکه تشکر
صادقانه را میرساند.
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
نمیکردم اگر موقع نتیجهگیری مستقیماً به بهشت فرستاده میشد ).بلکه باید از مثال کیث،
د رس رهبری گرفت .از آنجایی که این کار دربردارنده پرورش افراد است ،فکر میکنم او نمونه
خوبی است.
حرفه کیث در دانفوس حدود  20سال و اندی پیش در شیفت سوم خط واشر آغاز شد .نازل هوا
را به حرفهای در قطعه چدنی وصل کرده و ماشه را میکشید .هشت ساعت این کار تکرار میشد.
دیگر امکان نداشت بیشتر از این ساده شود .اگرچه کیث به مقام مدیریت عمومی رسید ،هرگز

Keith 802
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شوخطبعی خود را کنار نگذاشت .در سراسر حرفهاش دردسترس کارگران در همه سطوح سازمان
بود.
از آنجایی که ذات فروتنی داشت ،درک میکرد نقشش این بود که به افرادی که برای او کار
می کردند ،خدمات دهد تا کار بهتری در زمینه تولید محصوالت و توجه به مشتریان انجام
دهند...به بیان خالصه ،کسبوکار را میساختند .کارمندان وی با درخواستهای گزارش ویژه یا
نمایش برای جذب افکار عمومی که او را در چشم سرپرستها خوب نشان دهند ،از کار منحرف
نمیشدند.
شاید توانایی کیث برای خدمترسانی به دیگران بیشتر از همه در دوران سختی بدیهی بود.
کاهش سریع و بی رحمانه نیرو در طول بحران رکورد اقتصاد بود نیاز بود تا کسبوکار قادر به
پرداخت قرضهای خود باشد .کیث زمان خود را صرف شکایت درباره «سرمایهگذاریهای»
بیتدبیرانه گذشته نکرد که مدیران اجرایی برای توسعه شرکت انجام دادند .بلکه با رنج ،اطالعات
منظمی درباره آنچه پیش میرفت و معنایش برای آنها ،ارائه میداد .در طول این دوران
ناخوشایند دوستی محرمانه به من گفت « ،خدا را شکر که کیث را داریم تا ما را از این دشواری
بگذراند».
از آنجایی که کیث بر پیشرفت خودش متمرکز نبود ،کار تیمی به اوج رسید .اما کار تیمی فقط
در داخل تیم او تقویت نشد؛ انتظار میرفت در سراسر تیمهای سازمان بزرگتر این اتفاق رخ
دهد .به بیان کوتاه ،سازمان بزرگتر از تیم او بود.
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اگر فکر میکنید کیث فردی سادهلوح بود ،باید داستان مورد عالقهام از جشن او را به شما بگیم.
دیو رهبر جوانیبا قلب بزرگ و پتانسیل باال بود .اما گاهی میل داشت مسائل پرسنل را با مهارت
فرد پشتیبان از قدیمیها مدیریت کند .مسئله را ببین...بنگ!
همسر دیو پس از اولین جلسه آموزشی با کیث ،از دیو پرسید روز کاریش چطور بود.
«فکر میکنم خوب بود .ولی فکر کنم کیث به من گفت کارم نامرتب بود».
«فکر میکنی او این حرف را به تو زد؟»
«آره اما حس میکنم تمام مدتی که با من حرف میزد ،داشت مرا در آغوش هم میکشید».
یادداشت نویسنده :دیو پیام را گرفته بود!
برخی رهبران فقط به مشتریان فکر میکنند .دیگران فقط به کسبوکار چشم دارند .برخی (بویژه
مهندسین) میتوانند کامالً به محصول توجه کنند .و متاسفانه تعداد کمی از «رهبران» ،خود را
در مرکز دنیا میگذارند.
کیث بر پرورش و خدمترسانی به افراد ،دادن فرصتهای جدید به آنها و ایجاد مکانی که کار
تیمی هنجار آن باشد ،تمرکز کرد .او در این فرایند به ساخت سازمانی پرداخت که از مشتریان
مراقبت خواهد کرد ،محصوالت عالی خواهد ساخت و نتایج مالی تاثیرگذاری را مدتها پس از
رفتن او ،خواهد داشت.
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چالشهای کاربرد
 میخواهد چطور از شما یاد شود؟ آیا امروز کارهایی میکنید که منجر به آن خاطرات
شود؟

فهرست واژگان
شماره صفحاتی که با  fو  tآمده به ترتیب نشاندهنده تصاویر و جداول است.
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
سرمایهگذاری  6003آمریکا
 ،Attachment Leadershipرهبری الحاقی
 ،Auditingبازرسی
 ،Authoritative styleسبک توانا
 ،Autry, Jamesاوتری ،جیمز
B
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 سیاستهای بد،Bad policies
 ضمانت،Bank Bailout, see Emergency Economic Stabilization Act of 2008
 را ببینید6001  قانون تثبیت اقتصادی اضطراری،بانکی
 بری، دیو،Barry, Dave
 دانشگاه بیلور،Baylor University
 تغییر رفتارها،Behaviors, changing
 الگوگیری،Benchmarking
 بیل برگان،Bergan, Bill
 مغز،Brain
C

 مطالعه موردی،Case study
 شهر فورت دوج،City of Fort Dodge
 سیستمهای انرژی دانفوس،Danfoss Power Systems
4-H  پرورش جوانان،H Youth Development-2
MGMC

678 فهرست واژگان

 داستانها،Stories
CBS  نظرسنجی،CBS poll

 مطالعه موردی، شهر فورت دوج،City of Fort Dodge, case study
 سواالت با پاسخ بسته،Closed-ended questions
 آموزش،Coaching
 بحث،Discussion
 فونداسیون،Foundation
 سبک مشارکتی،Collaborative style
 جیم، کالینز،Collins, Jim
 بهبود پیوسته،Continuous improvement
 استانداردهای پیوسته،Continuous standards
 باورهای اصلی سازمان،Core beliefs of organization
 استفان کووی،Covey, Stephen
 خالقیت،Creativity
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 فرهنگ،Culture
 تعریفشده،Defined
 فرهنگ سازمانی را ببینید، سازمانی،organizational, see Organizational culture
D

 مطالعه موردی، سیستمهای انرژی دانفوس،Danfoss Power Systems, case study
 سبک تصمیمگیری،Decision-making style
 تقاضای زمان،Demands for time
 مغز، پرهیز،Dieter, Brian
 رسانه دیجیتال،Digital media
 استانداردهای گسسته،Discrete standards
 تالش احتیاطی،Discretionary effort
 توزیع مشغولیت و تعهد کارمند،Distribution of employee engagement
DMAIC
E

 تحصیل،Education

679 فهرست واژگان

 هشت اصل،Eight Disciplines (8D)
 آلبرت انیشتن،Einstein, Albert
 محمد الریان،El-Erian, Mohamed
 قانون تثبیت اقتصادی اضطراری،Emergency Economic Stabilization Act of 2008
6001
 موانع هیجانی،Emotional barriers
 ضریب هیجانی،Emotional quotient (EQ)
 خدمات شخصیشده و، همدلی،Empathy, personalized service and
) کارمند (کارمندان،Employee(s)
 پاسخگویی،Accountability
 نیازهای ابتدایی،Basic needs
 آموزش،Coaching
 توجه به مشتری،customer attentiveness
 تصمیمگیری و،decision making and
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 پرورش،developing
 تالش احتیاطی،discretionary effort
 توزیع تعهد و مشغولیت،engagement distribution
 استخدام و انتخاب،hiring and selection
 بکارگیری و انتخاب،Recruitment and selection
 انگیزه،Motivation
 خدمات شخصیشده و،personalized service and
 به رسمیت شناختن،recognition
SWOT  تحلیل،SWOT Analysis

آموزش،Training
... اصالح،Treatment of
 گشتزنی را ببینید، گشتزنی بین کارمندان،Employee rounding, see Rounding
 توزیع تعهد کارمندان،Engagement distribution of employees

670 فهرست واژگان

 کارگران خدمات زیستمحیطی،Environmental services (ES) workers at MGMC
MGMC در

 ضمایر انحصاری،Exclusive pronouns
F

 خط فرفیلد،Fairfield Line
LLC  فست کپ،FastCap LLC

 بازخورد،Feedback
SWOT  تحلیل،SWOT analysis

 دیوید فیکر،Fierke, David
) کار مهمتر را اول انجام دهید (کووی،First ings First (Covey)
 مطالعه موردی،Case study
 اشتباه رایج،Common mistake
 قطعات، مولفهها،Components
 استانداردها،Standards
 پیشنهادات تضمینکننده موفقیت،suggestions ensuring success
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 حفظ کردن،sustaining
 ماهیت بصری،visual nature
 حذف زائدات،waste elimination
) رهبر (بریمر5S  راهنمای میدانی،5S Leader’s Field Guide (Brimeyer)
 سیالب رودخانه مسیوری،Flooding of Missouri River
4-H  رشد و پرورش جوانان،4-H Youth Development

 دیدگاه چشمهای تازه،Fresh eyes perspective
 تغییر بنیادی،Fundamental change
G

 تحقیق گالوپ،Gallup’s research
 گمبا،Gemba
 اهداف،Goals
 برنامه کلید طالیی جان دیر،Gold Key program of John Deere
) خوب به عالی (کالینز،Good to Great (Collins)

677 فهرست واژگان

 رکورد بزرگ،Great Recession
 بیل گراس،Gross, Bill
 راهنمای سفر ناب،Guide for Lean expedition
H

 شرکت هچ،Hach Company
 فردریک هرزبرگ،Herzberg, Frederick
پاکارد- هلوت،Hewlett-Packard
) سلسلهمراتب نیازها (مازلو،Hierarchy of needs (Maslow)
 بخش بکارگیری و انتخاب را ببینید، استخدام،Hiring, see Recruitment and selection
I

 هرم بهبود،Improvement pyramid
MDI

 پروژهها،Projects
 رویدادهای بهبود سریع،rapid improvement events
 بهبودها،improvements

درسهای رهبری ناب برای هدایت سازمان شما به سوی برتری
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 تغییر سازمانی، و تغییر،change and, see Organizational change incremental
مترقی را ببینید
 ضمایر جامع،Inclusive pronouns
 بهبودهای مترقی،Incremental improvements
In Search of Excellence: Lessons from America’sBest Run Companies

 درسهایی از شرکتهای با بهترین:(؛ در جستجوی برتریPeters and and waterman)
)روش اداره در آمریکا (پیترز و واترمن
 ضریب هوشی،Intelligence quotient (IQ)
 مصاحبهها،Interviews
 سواالت با پاسخ بسته،closed-ended questions
 سواالت نمونه،example questions
 تلفن نظارتی،monitoring phone
 تکنیکها،techniques
 اتاق شبیهسازی بصری،visually stimulating room

673 فهرست واژگان

 کنسرسیوم روش ناب آیووا،Iowa Lean Consortium
 دانشگاه ایالت آیووا،Iowa State University
J

 نارضایتی شغلی،Job dissatisfaction
 بدبختی شغلی،Job misery
 رضایت شغلی،Job satisfaction
 جان دیر،John Deere
 ژورنال اعتیادهای رفتاری،Journal of Behavioral Addictions
K

 بیو کیته،Keyte, Beau
 جان کاتر،Kotter, John
L
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 ،Languageزبان
 ،Leadership behaviorsرفتارهای رهبری
 ،decision-making styleسبک تصمیمگیری
 ،listeningگوش دادن
 ،primary embedding mechanismsمکانیسمهای پنهانسازی اصلی
 ،secondary embedding mechanismsمکانیسمهای پنهانسازی فرعی
 ،servingسرویسدهی یا خدمترسانی
 ،taking time offزمان استراحت
 ،welcoming feedbackپذیرش بازخورد
) ،Leading Change (Kotterهدایت تغییر (کاتر)
 ،Lean cultureفرهنگ ناب

618 فهرست واژگان

 سازمان یادگیری،Learning organization
 فراغت،Leisure
 پاتریک لنسیونی،Lencioni, Patrick
 مهارتهای زندگی،Life skills
 گوش دادن،Listening
 عشق و تعلق،Love and belonging
) عشق و سود (اوتری،Love & Profit (Autry)
M

با

مدیریت

،Management by walking/wandering around (MBWA)
گشتزنی به اطراف/راهرفتن

 تعهد،" Management Engagement, the Other Half of the transformation“
 نیمه دیگر دگرگونی،مدیریت
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)MDI(  مدیریت برای بهبود روزانه،Managing for daily improvement (MDI)
 بهبود پیوسته،continuous improvement
 سواالت تولیدی،Manufacturing-type questions
)MGMC(  مرکز پزشکی ماری گریلی،Mary Greeley Medical Center (MGMC)
 آبراهام مازلو،Maslow, Abraham
 سلسلهمراتب نیازها،hierarchy of needs
 نظریه انگیزه انسان،Theory of Human Motivation A
MBWA ،MBWA see Management by walking wandering around (MBWA)

گشتزنی به اطراف را نیز ببینید/مدیریت با راهرفتن

 فصلنامه مکنزی،McKinsey Quarterly
)MQ(  ضریب معنا،Meaning Quotient (MQ)

619 فهرست واژگان

 سنجشها؛ همچنین،Measurements; see also Performance measurements
سنجشهای عملکرد را ببینید
 محلی،Local
 مجموع، کل،Overall
 موانع مکانیکی،Mechanical barriers
 جلسات،Meetings
 نتیجهگیریها،Conclusions
ذهنکاوی/ تصمیمگیری،decision-making/brainstorming
 دعوت مشارکتکنندگان،inviting participants
 زایا،productive
 معیارها،metrics
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 مرکز پزشکی،MGMC ،MGMC, see Mary Greeley Medical Center (MGMC)
) را نیز ببینیدMGMC( ماری گریلی
 کندیس میالرد،Millard, Candice
 کن میلر،Miller, Ken
 سیستمهای مینیبازخورد یا بازخورد خُرد،Mini-feedback systems
 سیالب رودخانه میسوری،Missouri River, flooding of
 خطاناپذیری،Mistake proofing
 مطالعه موردی،case study
MIT  دانشکده مدیریت اسلوان،MIT Sloan School of Management

 انگیزه،Motivation
)MOC(  مشارکت چندحرفهای،Multi-Occupations Cooperative (MOC)
N

610 فهرست واژگان

 خدمات شخصیشده و، اسامی،Names, personalized service and
 مایکل ناگتون،Naughton, Michael
، سلسلهمراتب نیازها،Needs, hierarchy of, see Hierarchy of needs (Maslow)
)سلسلهمراتب نیازها را ببینید (مازلو
 نرمال جدید، New Normal
O

 سواالت با پاسخ آزاد،Open-ended questions
 را نیز ببینیدSWOT  فرصتها؛ تحلیل،Opportunities; see also SWOT analysis
 تغییر سازمانی،Organizational change
 رفتارها،Behaviors
تفکرات برای/ مالحظات،considerations/thoughts for
 باورهای اصلی و،core beliefs and
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 آموزش و،education and
 عوامل تعیینکننده،factors determining
 رهبری یا هدایت،factors determining
 مراحلی که باید برای درک طی شود،phases to be navigated to realize
 فرهنگ سازمانی؛ فرهنگ را نیز ببینید،Organizational culture; see also Culture
ف ارزیابی و اثرگذاریassessing and impacting
 مطالعات موردی،case studies
 بهبود پیوسته،continuous improvement
 حذف نقاط ضعف،eliminating weaknesses
 بازخورد،feedback

617 فهرست واژگان

 رفتارهای،؛ رفتارهای رهبری وleadership beaviors and, see Leadership behaviors
رهبری را ببینید
 اصالح،modifying
P

 ترمیم در شهر فورت دوج،Patching, in City of Fort Dodge
 سنجشهای عملکرد،Performance measurements
 برنامه عملی شخصی،Personalized action plan
 خدمات شخصی،Personalized service
 سبک متقاعدکننده،Persuasive style
 تام پیترز،Peters, Tom
 نیازهای فیزیولوژیکی،Physiological needs
)PDCA(  اقدام- کنترل- انجام کار- برنامهریزی،Plan–Do–Check–Act (PDCA)
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 ،Poor working conditionsشرایط کاری ضعیف
 ،Prefrontal cortexکورتکس پیشپیشانی
 ،Problem solvingحل مشکل
 ،Procrastinationتعویق
 ،Projectsپروژهها
 ،Pronounsضمیرها
 ،Exclusiveانحصاری
 ،Inclusiveجامع
R

 ،Rapid improvement eventsرویدادهای بهبود سریع
 ،Recognitionشناختن یا تایید کردن
 ،being powerfulقدرتمند بودن

613 فهرست واژگان

... اجزای،elements of
 بکارگیری و گزینش،Recruitment and selection
 تهیه نسخههای پشتیبان،developing back-ups
 مصاحبهها را ببینید، مصاحبهها،interviews, see Interviews
 مرور کلی،overview
 سرپرستها،Supervisors
 مکانیسمهای پرچم قرمز،Red flag mechanisms
 بکارگیری دوباره عملکنندگان برتر،Re-recruiting top performers
 دونالد ریم،Rheem, Donald
 کاترین ریم،Rheem, Kathryn
 تریسی ریچاردسون،Richardson, Tracey
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) ،River of Doubt (Millardرودخانه تردید( ،میالرد)
 ،Roosevelt, Eleanorالنور روزولت
 ،Roundingگشتزنی
 ،engagement distributionتوزیع مشغولیت یا تعهد
 ،measurementsاندازهگیریها یا سنجشها
 ،overviewمرور کلی
 ،Practiceروش کار
 ،problem solvingحل مشکل
 ،red flag mechanismsمکانیسمهای پرچم قرمز
S

 ،Safety and securityایمنی و امنیت
 ،Schein, Edgarادگار شین

638 فهرست واژگان

 دانشگاه اسکرانتون،Scranton University
، انتخاب کارمندان،Selection of employees, see Recruitment and selection
بکارگیری و انتخاب را ببینید
 خودشکوفایی،Self-actualization
 عزت نفس،Self-esteem
 رهبری خدمتگزار،Servant leadership
Seven Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal

 درسهای قدرتمند درباره تغییر شخصی: هفت عادت مردمان موثر،Change (Covey)
)(کووی
 تلفنهای هوشمند،Smartphones
 فضا و خدمات شخصیشده،Space, personalized service and
 خدمات شخصیشده و، تجربه ویژه،Special experience, personalized service and

 636
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 ،Standards, 5S, 86–88, 89; see also Visual standardsاستانداردها5S ،؛ همچنین
استانداردهای بصری را ببینید
 ،Standard workکار استاندارد
 ،Auditingبازرسی
 ،Benefitsمنافع
 ،best practicesبهترین روشها
 ،case studyمطالعه موردی
 ،definedتعریفشده
 ،Stimulus fund, case studyوجه محرک ،مطالعه موردی
 ،Stories, case studyداستانها ،مطالعه موردی
City of Fort Dodgeف شهر فورت دوج

639 فهرست واژگان

4-H  پرورش جوانان،4-H Youth Development

MGMC

 مرور کلی،Overview
 راSWOT  نقاط قدرت؛ همچنین تحلیل،Strengths, 56; see also SWOT Analysis
ببینید
 موفقیت،Success
 مطالعه موردی را، داستانها، مطالعه موردی،case study, see Stories, case study
ببینید
 تعیین عوامل،factors determining
 اجزای تشکیلدهنده،ingredients
 سرپرستها،Supervisors
 کاندیدای ایدهآل،ideal candidate
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 ،selection ofانتخاب...
 ،traitsصفات یا ویژگیها
 ،Sustaining 5Sحفظ کردن 5S

 ،SWOT analysisتحلیل SWOT

T

 ،Teamsتیمها
 ،developing back-upsتهیه نسخههای پشتیبان یا حامیها
 ،hiring and selection see also Recruitment and selectionاستخدام و انتخاب؛
همچنین بکارگیری و انتخاب را ببینید
 ،supervisors, selection ofانتخاب سرپرستها
)« ،"A theory of Human Motivation” (Maslowنظریه انگیزه انسان» (مازلو)
Threats, 57; see also SWOT Analysis؛ تهدیدها؛ تحلیل  SWOTرا نیز ببینید

630 فهرست واژگان

 نیاز به زمان،Time, demands for
 مدیریت زمان،Time management
 محدودیتها و نیازها،constraints and needs
 تحقیق کووی،Covey’s research
 فراغت،Leisure
 انتخاب کردن،making choices
 جلسات،meetings
 مرور کلی،Overview
 اولویتدهی،Prioritization
 تعویق،Procrastination
زمانبندی/ استراحت کردن،Time off, taking/scheduling
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 ،Time-poorزمان ضعیف
 ،Toolsابزارها
S0

 ،Overviewمرور کلی
 ،standard workکار استاندارد
VSM

 ،Top performers, re-recruitingبکارگیری دوباره عملکنندگان برتر
 ،Toyotaتویوتا
 ،Trainingآموزش
 ،Troubled Asset Relief Programبرنامه معافیت دارایی مشکلدار
) ، Truth About Employee Engagement (Lencioniحقیقت درباره تعهد کارمند
(لنسیونی)

637 فهرست واژگان

) روش ناب در دو ثانیه (اکرز، 2 Second Lean (Akers)
U

 نرخ بیکاری،Unemployment rate
V

 سیاست تعطیالت،Vacation policy
)VSM(  ترسیم نقشه جریان ارزش،Value stream mapping (VSM)
 جریانهای ارزش،Value streams
 نابالغ،Immature
 بالغ،Mature
 استانداردهای بصری،Visual standards
 استانداردهای پیوسته،continuous standards
 خالقیت،creativity
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 استانداردهای گسسته،discrete standards
 نیکول ویواکوا،Vivacqua, Nicole
 حرفه رهبر تجاری،Vocation of the Business Leader
W

 رابرت واترمن،Waterman, Robert
 را نیزSWOT  تحلیل، ضعفها،Weaknesses, 56–57; see also SWOT Analysis
ببینید
) ما ویجت نمیسازیم (میلر،We Don’t Make Widgets (Miller)
 ویجتها،Widgets
 کار،Work
 معنادار،Meaningful
 تکمیلنشده،Unfulfilling
 به عنوان یک حرفه،As a vocation

درباره نویسنده
ریک پیش از تاسیس شرکت خود ،از حرفه 60ساله در شرکت
راه حلهای انرژی دانفوس لذت برد که پیشگام جهانی در
طراحی ،تولید و فروش سیستمها و قطعات هیدرولیک و
الکترونیکی مهندسیشده بود و اساساً در تجهیزات متحرک مورد استفاده قرار میگرفتند.
حرفه ریک بیشتر از  66سال موقعیتهای رهبری در زمینه مهندسی ،عملیات و بهبود
پیوسته را به خود دیده است.
دستاوردهای ریک در مهندسی شامل هدایت توسعه دو محصول بسیار موفق در زمان
بیسابقه است .به عنوان مدیر تولید کارخانههای اتحادیهای و غیراتحادیهای در آیووا و
ایلینویز با مسئولیت حدود  900کارمند ،خدمت کرده است.
اگرچه بهبود پیوسته ،خواسته واقعی وی بود .در خالی که در دانفوس به عنوان استاد شش
سیگمای با کمربند مشکلی برای کارخانههای آمریکای شمالی شرکت خدمت میکرد و
متخصص پیشگام روش ناب برای بخش نیروی پیشران آمریکای شمالی بود .در حالی که
او در جایگاه مذکر بود ،جریان ارزش چندمیلیوندالری برای معیارهای جهانی تحویل 800
درصد بهموقع 610 ،نقص در میلیون در خط مونتاژ مشتری ( 33/376درصد خوب) و 90
گردش موجودی را هدایت کرد.
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ریک در سراسر حرفه خود ،به عنوان پرورشدهنده افراد ،استخدامکننده و پرورشدهنده
رهبرانی که حاال در سراسر جهان جایگاهی داشتند ،شناخته میشود .چندین دوره آموزشی
را تهیه و ارائه کرده و همیشه از کمک به یادگیری جوانان و استفاده از دانش جدید لذت
میبرد .ترتیب و پرورش وی در محیط کارگری به او اجازه میدهد با کارمندان ساعتی و
نیز رهبران ارشد ارتباط برقرار کند .رهبران ارشد چندین سازمان که در بازهای از  6میلیون
دالر تا  600میلیون دالر بودند را آموزش داده است.
جنت و ریک در سال  8316ازدواج کردند .سه فرزند متاهل و پنج نوه (به زودی هفت تا
میشوند) دارند.
ریک از مطالعه و گیتار زدن و نیز فعالیتهای خارج از خانه مثل دوچرخهسواری ،پیادهروی،
اسکی بین کشور و ماهیگیری لذت میبرد.

