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 مزیت سالمت سازمانیی درباره نظراتی

به سازمان ما اجازه داده است که برخالف گذشته ی سالمت سازمانی لنچیونی هااصول و روش»

 «فاده کنیم.تی فکری اسهاو استعداد هااز تمام سرمایه

 استیو بور، معاون ارشد رئیس، سیستم بهداشت و درمان کارولینا - 

 

 ، همه ساز مخالف زدندکارکنیمخواستیم روی سالمت سازمانی می هنگامی که برای اولین بار»

 سرعتبهها نآ اما ؛است اتخاذشدهو بر این عقیده بودند که این تصمیم، از روی احساسات 

م که دانیمیدقیقًا  برنامه لنچیونی، اکنون ماسازی طور نیست. در پی پیادهفهمیدند که این

ط مشی و چه کسی در سازمان ما موفق خواهد بود. فرهنگ و خ کنیم و چرامی هستیم، چه

 «اند.ما، هر دو تغییر کرده

 ، سوار کاری داوناندرشرکت مدیرعاملکلینتون اندرسن،  -

 

ا آن بکنون شرایط ممکن که تاترین ی، در سختبعد از دو سال تالش بر روی سالمت سازمان»

یم به تستواننمی کنیم. بدون استفاده از این روش،می تجربهایم، ما بهترین سال را رو شدهبهرو

 «را تصور کنیم. هاموفقیت از این دست آوردن هیچ یک

 ایالت خلیجسازی آردپیتر لوانگی، رئیس،  -

 

 سالمت سازمانی، به ما کمک کرد تا بحران مالی سازمانمان را بشناسیم و یتالش در زمینه»

ری وعلت آن کار تیمی ضعیف و د ،بلکه ؛ربطی نداردوکار کسب شرایطبه این بحران  دریافتیم

 «وکار بود.از مسیر اصلی کسب

 کام-کلیر، مدیرعاملمت دانیلویکز، رئیس و  -



 

 

دلیل قرار گرفتن سالمت سازمانی انجام دادیم، ما را نجات داد. این،  یکارهایی که در حیطه»

 «ست.ا ما در موقعیت فعلی

 رئیس، بیمارستان چوانجف ساکریسن،  -

 

اتریک پتمرکز مداوم ما بر روی سالمت سازمانی، مزیتی رقابتی برایمان فراهم کرده است. اگر »

مدیران  و رهبری و مدیریت کمتر یپیچیده یها، تئوریپا به جهان گذاشته بودتر ، زودلنچیونی

 «شدند.می بیشتری ایجاد تأثیرگذار

 ویلیامز لی، مدیرعاملگردن سامسون،  -

 

که برای موفقیت در شغل و نجات زندگی، باید سالم باشیم. استفاده از سالمت ایم ما یاد گرفته»

و چه رفتاری از مردم انتظار  کنیممی کند که بدانیم که هستیم، چهمی سازمانی به ما کمک

مان برای ناییی سازمانی را کاهش دهیم و تواهادهد که سیاستمی داریم. این کار به ما اجازه

 «یابد.می افزایش هاموریتمأانجام 

 یورکعضو دهنده نیو سابق، شبکه مدیرعاملالینا برگ، رئیس و  -

 

درصد رشد کرده است. این پیشرفت  50شرکت ما در طول ریاضت اقتصادی سه سال گذشته، »

ادمیک آک ست. من کارا سالمت سازمانیحاصل کار تغییر بازی پاتریک لنچیونی و تمرکز روی 

درآمد کم بود، انجام دادم.  «سالم» و با اندکی توجه به «هوشمند» ای خود را بر رویو حرفه

 «نیست. نتایج خودشان گویا هستند.گونه این ولی اکنون

 گذاریسرمایهریچارد ام. هیرد، رئیس، بینش  -



 

 

 . برایاندالعادهخارقایم. نتایج مدت خود قرار دادهدورنمای بلند یما روش لنچیونی را هسته»

 .«ایمقرارگرفتهرشد را دارند، ترین یی که سریعهاششمین سال در ردیف شرکت

 ، ولوکالیزمدیرعاملاسمیت یول،  -

 

و نیروی پیشرانه ما را  قرار داده استتحت تأثیر  عمیقاً ، شرکت ما رااصول سالمت سازمانی»

 و به ما فهماند که به برانگیختدارد. بخش وضوح سازمانی، ما را می برای ترقی و توسعه فراهم

قامت، به تمام اهداف نیاز داریم. با عزم و است هاایجاد تغییرات اساسی در بسیاری از زمینه

 .«یافتیمدست

 ، تروبلومدیرعاملاستیون کوپر، رئیس و  -

را فراهم کرده است. ما در تالش ما پیرامون سالمت سازمانی، فرصت رفتن کودکان به کالج »

رای مورد نیاز ب ناپذیراجتنابی هاتیم، فرهنگ و سیستم الزم را برای مقابله با چالش ،نهایت

 «یابی به اهداف، به دست آوردیم.دست

 آیدیا و مدیرعامل، مدرسه گذارسرمایهتام ترکلسون،  -

ایم. صنعت به وجود آورده ایالعادهخارقو  مولدما با استفاده از سالمت سازمانی، محیط کار »

 «پرسند.می دلیل موفقیت ما را هاو خیلیطراحی و ساخت متحول شده است 

 دی. پی. آر.جی لئوپولد، مدیر بخشی، ساختمان  -

ما با افزودن اصول سالمت سازمانی، در هیجده ماه اخیر، پیشرفت قابل توجهی نسبت به چهار »

کردند نمی و تصورنان، نسبت به آینده بدبین بودند بسیاری از کارکایم. سال گذشته، داشته

ح سط از اینکه عضوی از تیمی اعضا توانیم.می بتوانیم تغییراتی ایجاد کنیم. ما نشان دادیم که

 .«اندشادمانباال هستند، 

 لتی باپتیست در کارولینای شمالیلیک سشسر، رهبر اجرایی، کنوانسیون دو -



 

 

بردیم. از زمانی می کاری خود، از دردی حاد و بدون پایان رنج ییک رهبر در حیطه عنوانبه»

 گرفته ایتازهکار ما رونق و، کسبقراردادیمتمام کارهای خود  یکه سالمت سازمانی را هسته

المت سازمانی را س دادن قراری ما مزایای در اولویت هاشیاست. کارکنان، مشتریان و خط م

 «اند.تکرار کرده

 Practicelink.comو مدیرعامل،  گذارسرمایهکن آلمن،  -

 

کار خوبی داشتیم، ولی به چیزی وسازمان ما در جنگی تاریخی قرار داشت. ما مدل کسب»

تری ایجاد و تیم مدیریتی به کنیمپاکنیازمند بودیم. نیاز داشتیم که این تاریخچه را تر بنیادی

ایجاد کنیم. این کار در ابتدا تر سازمانی سالمکند و سازی شفاف کنیم که تمام سازمان را

لیه ع براینکه  جایبهوجهی ما، چند رسید، ولی اکنون کارکنان شرکت می به نظر غیرممکن

 «کنند.می هم کار کنند، با هم کار

 ، جنکو اکتمجدد بازاریابیمعکوس و  لجستیک، مدیرههیئت برت آر. آئورای، رئیسار -

 

 ذارترتأثیرگتر، است. ما اکنون، چابک بهبودیافتهبا افزودن اصول لنچیونی، اجرای سازمان ما »

ی شد، رومی ل ماای که سبب تنزّتوجه به جزئیات روزمره جایبهو ایم از گذشتهتر و تالشگر

 «است. ترکنندهسرگرمو تر زاکنیم. این راه جدید انرژیمی ی مهم تمرکزهاچالش

 کولران، رئیس، ایمپینجبیل  -

 

ت تری در شرکی سالمهاتا رفتار مفهوم سالمت سازمانی، تیم مدیریتی ما را قادر ساخته است»

 «جده ماه اخیر را فراهم کرده است.رشد ما در هی ،که در نتیجه پیاده کنند

 ی اچ. ام. دی.ها، پمپمدیرعاملکولین گوپی،  -



 

 

 ؛ایمکرده آن توجه سالمتیبهو کمتر  هوشمند باشیمکه شرکتی ایم ما همیشه به این فکر کرده»

 «ایم.هردی مثبتی از کارکنان و مشتریان دریافت کهاو پاسخایم را تغییر دادهمان روشاخیراً  ماا

 صادرات کانادا تام سلوانه، مدیر فروش، توسعه -

 

برد تا می ، پنج دقیقه زماندیرباورو  پرانگیزهگروهی با افراد دارای تحصیالت باال،  عنوانبه»

و ما را در مسیری مهم قرار دهد. ما اکنون واحدی  یونی، توجه ما را به خود جلب کندروش لنچ

. این مباشیمیگیرند، می قرارمان که در مقابل شغل موانعیمبارزه با  یکه آماده یمهستتر سالم

 «، یک مزیت استراتژیک است.وضعیت جدید

 ، شرکای جی. ال.مدیرعاملآلفرد فوگلیو،  -

د. شومی سالمت سازمانی، در موفقیت شرکت ما، ابزاری مهم تلقی یکار پاتریک در زمینه»

 «مدیریتی ماست.مؤسسه  بنیادی برای یاین کار

 ، شرکای دندانپزشکی آمریکاییمدیرعاملگرگ سرائو،  -

 

برای برخورد با سرعت باالی تغییرات پیش  تیم اجرایی ما پیشرفت کرده بود و آمادگی کامل»

ه ک رو را نداشت. اتخاذ سالمت سازمانی لنچیونی، همکاری و اتحاد تیم اجرایی را افزایش داده

گروه  ی یکهاحقیقت، مطابق یافته گذاشته است. درتأثیر  خود بر روی تمام سازمان ینوبهبه

ی آینده هاکه ما را در مسیر پیشرفت تغییر فرهنگ شده استیک دچار خارجی، سازمان ما 

 «دهد.می قرار

 ریکی دی. نپر، مدیر اجرایی، مرکز بهداشت منطقه ماگنولیا -

 



 

 

کز متمرمان موریتما را بر روی مأکار تیمی و مفاهیم سالمت سازمانی لنچیونی، تمام سازمان »

سازمان از این اصول تمام  تری به دست آوریم.دهد تا نتایج عالیمی و به ما اجازه رده استک

 «برد.می بهره

 لی، رئیس، مدیریت مرکزی ایچ. بی. کی.هادیوید سی. -

. ما سازدمی ما را فراهم یسالمت سازمانی اساس فرهنگ ماست و طرح کارهای روزمره»

. در تا سالمتی خود را کسب کنیم را بستیم( ها)حتی فروشگاه تصمیماتی بحرانی اتخاذ کردیم

 فروشگاهایم ، تیم ما قوی شده است و توانستهیافتهافزایشمان اخیر، گردش مالیدو سال 

 «را جدا از دیگران برپا کنیم. رلی دیویدسونها خانواده

 ، شرکت اسکات فیشرمدیرعاملاسکات فیشر، مالک و  -



 

 

 

 سایر آثار پاتریک لنچیونی

 مدیرعامل پنج وسوسه 

  العادهخارقمدیر چهار وسواس فکری 

 پنج دشمن کار تیمی 

 مرگ با مالقات 

 و خاک ها، سیاستهاجنگ سیلو 

 شغل بد سه نشانه 

 از کوره در رفته یبزرگ برای خانوادهسؤال  سه 

 برهنه شدن 

  پنج دشمن کار تیمیغلبه بر 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

(، کسی که بیش از آنچه 2008-1936تقدیم به پدرم، ریچارد لنچیونی )

 .داشتم، به من عطا کرد ش رااستحقاق

 

 





 

 

 مقدمه

تقریباً  کردم،که آن را در کودکی آغاز  بینی استپیش غیرقابل یمسافرت یکتاب نتیجه این

 هشت یا نه سالم بود.

 داد، اما من به یاد دارم که اومی پدرم یک فروشنده بود و کار خود را به نحو احسن انجام

 روش مدیریت شرکتش شکوه و شکایت یو درباره آشفته بود گشتبرمیوقتی به خانه معموالً 

مطمئن بودم پدرم نباید بعد از ده دانستم مدیریت چیست، ولی نمی کرد. من آن زمانمی

 کرد.می احساس آشفتگیگونه این ساعت کار،

گاه ی در دانشکهای بانکار یدر دبیرستان و انجام دهنده خدمتپیش عنوانبهچند سال بعد، من 

مدیریت شکل گرفت. با وجود  یدرباره نم در آن زمان اولین دیدگاه اجمالی ،کارکردمشروع به 

واضح بود که برخی اتفاقاتی که در کاماًل  یمافهمیدم، برنمی ی الزم راهاتمام چیزاینکه من 

 نو آن ای کنندنمی که سایر اتفاقات این کار را آورندمی دهد، احساسی پدیدمی سازمان ما رخ

 گذارند.می ثیری واقعی بر روی همکاران من و مشتریانتأها نآ ست که تماما

شدم و  مشغولشدم، به کار در شرکت مشاوره مدیریت التحصیل فارغ آنکه از دانشگاهپس از 

آن، من خود را مشغول  جایبهریت را درک خواهم کرد. یخره این مدفکر کردم که باأل

 و کارهای زیاد دیگری که باید با اطالعات انجام و تحلیل اطالعات واردکردنآوری، جمع

 دادم، یافتم.می

ی استراتژی، هابخواهم عادالنه سخن بگویم، باید اعتراف کنم شرکت در زمینهاگر 

 و نحوه کار هاسازمان یگذاری و بازاریابی، اندکی چیز به من آموخت، ولی چیزی دربارهسرمایه

ن تریبزرگ طریقی من متقاعد شدم کهه باما  ؛یک سیستم واحد نگفت صورتبهها نآ کردن

برای برتری رقابتی، در حقیقت پیرامون ها نآ فرصتترین بزرگ و مشتریان مامشکل پیش روی 

ه به شد، چیزی کمی چیزی بود که کمتر حس ،بلکه گذاری و بازاریابی نبود؛، سرمایهاستراتژی

 د.گردمی کنند،می شان را مدیریتسازمانها نآ که روشی پیرامونآمد می نظر
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ه ک یم با رعایت ادب، به من اطالع دادندهام، مافوقم به آن توجه کنگرفتزمانی که من تصمیم 

ر بود، داو این برایم کنایهحیات به آن نیاز دارد  یاین آن چیزی نیست که شرکت ما برای ادامه

مکارانم ه تاه نیامدم و تصمیم گرفتم که تفکراما من کو ؛زیرا شرکت ما یک مشاور مدیریتی بود

 را دگرگون کنم.

جهان رفتار  عنوانبه، جایی که از آن کارکردمآمریکا  متحدهایاالتچند سال بعدی عمرم را در 

 ی که دوست دارید( یاددیگر هر اسم)سازمانی، پیشرفت سازمانی و روانشناسی سازمانی 

 نگران شدم، زیراکه شده و دانشگاهی یافتم. آن را جذاب ولی بسیار نرم، تکه ت شود. منمی

 ما چیزی از دستا ؛که چیزی وجود دارد که باید بیشتر بشناسیم و درک کنیم دانستممی

 علمی بودن. رفت: مفاد، یکپارچگی،می

فتن سخن گ و من به مشاوره و کردیم سیستأ جدیدشرکتی  ،ین من و گروهی از همکارانابنابر

 رپپرداختم. باید بگویم که ما همگی از پاسخ سریع و  هااز روشی علمی برای ارتقای سازمان

به چیزی خارجی نیاز بود. با قطعاً  جاآنشدیم.  زدهشگفتو شوق مشتریان به روش جدید  ذوق

اند ، در هر سطحی، رنجی بردههازمان روشن شد که بسیاری از مردم در تمام انواع سازمانگذر 

 راهی بهتر بودند. یتشنهها نآ که پدرم تجربه کرده بود،

ط برای یافتن موضوعات مختلف مرتب را ین شروع به نوشتن کتابی کردم که روشی علمیابنابر

کرد، در حالی که می بیان ، مساوات و تعهد شغلی(هابا اختالالت سازمانی )کار گروهی، مالقات

 کرد.می این موضوعات تمرکزسازی ای من بر روی یکپارچهشرکت مشاوره

، دوباره از مرز هاآن این مفاهیم درسازی ما برای پیاده و روش یکپارچه هاتقاضا برای آن کتاب

. چیزی که در «مزیت» ،امپیداکردهتصورات ما خارج شد و من متوجه شدم که آن گمشده را 

تصمیم نهایتاً  و تشویق خوانندگان و مشتریان، بازخوردبه علت  گشتم.می شغلم دنبالش سراسر

ا گرد ام، یکجم بیان کردهیهاهو مشاور هادر کتابکه گرفتم که در آینده، باید تمام نظریاتی را 

 هم آورم. اکنون زمان آن است.

 لمییک راهنمایی مفهومی و ع ،بلکه ؛یم، این یکی حکایت داستانی نیستهابرخالف سایر کتاب

ان تا حد امک مای مشتریان حقیقیهاداستانی واقعی و هاام با استفاده از مثالست. سعی کردها
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اتم را نشان دهم. شایسته است که یادآور شوم، تا نظر و جذاب بنویسم کنندهسرگرمکتابی 

م کاروحکایت داستانی کسبدر این کتاب، در هشت  شدهمطرحبسیاری از مفاهیم شخصی 

، مرگ با مالقات و تیمیپنج دشمن کار ، العادهخارق مدیرچهار وسواس فکری ، )مخصوصاً

برای آوردن ها نآ یی که درها، کتاباندشدهبیانو خاک( معرفی و  ها، سیاستهاجنگ سیلو

 1ی داستانی استفاده کردم.های تخیلی و موقعیتهایم به زندگی واقعی، از شخصیتهاتئوری

جای ممکن به آن تا  است شدهاستفادهسرایی هر جا که برای بیان مطلبی از روش داستان

 ام.دادهارجاع  هاکتاب

ی آماری و هاام، بر اساس دادهی که بیان کردهاهنیستم، نتیج یکمّکه من یک محقق آنجا  از

اما  ؛یک مشاور در بیست سال گذشته است عنوانبه، حاصل مشاهداتم ،بلکه ؛نیست محاسباتی

 یدازهانبهطور که یک بار جیم کالینز، غول پژوهش، به من گفت، پژوهش کیفی تا زمانی، همان

خرم مفت دهند.می ی قابل اعتماد است که مشتریان و خوانندگان به اعتبارش گواهیپژوهش کمّ

 است، هشدبیانیشان، اصولی که در این کتاب هاکه بگویم بر اساس تجربیات مدیران و سازمان

 قابل اعتماد است.کاماًل 

که، این کتاب به شما کمک کند تا تر اینلذت ببرید، مهم «مزیت» امیدوارم از خواندن کتاب

یک مرکز کاریابی ، بخشی از آن شرکت، یک شرکت حال آنکهسازمانتان را دگرگون کنید، 

که  فرارسدست که در آینده، روزی ا . هدف من اینباشد کوچک، یک مدرسه یا یک کلیسا

، نآن، فروشندگا یرواج یابد و در نتیجه ها، در میان سازماناندشدهبیانای که اینجا اصول ساده

 و تمام کسانی که در این سازمان کار های بانکی، مدیراندهندگان کار، انجامهاپیشخدمت

 .ثر، موفق و خوشحال باشندکنند، مؤمی

                                                           
؛ 2002؛ پنج دشمن کار تیمی، 2000، العادهخارق مدیر؛ چهار وسواس فکری 1998، مدیرعاملپنج وسوسه  1

سؤال بزرگ  ؛ سه2007؛ سه نشانه شغل بد، 2006و خاک،  هاها، سیاست؛ جنگ سیلو2004مرگ با مالقات، 

 (.San Francisco: Jossey-Bass مگی نشر)ه 2010؛ و برهنه شدن، 2008برای خانواده از کوره در رفته، 





 

 

 

 سازمانیسالمت  قضیه

 اگرچه اینست. ا تواند به دست آورد، سالمت سازمانیمی ترین مزیتی که هر شرکتیبزرگ

ان پردازهنوز بسیاری از نظریه اما موضوع آسان، رایگان و در دسترس هر کسی که آن را بخواهد،

 کنند.می آن را رد

ه درست است. اگر پوچ معتقدم ککامالً  ( منمکتاب است )بدون توجه به کار یزمینهپیشاین 

ی هوشمند، چیزی پر قدرت هاچرا در جهان، انسان حالباشد. به هر گونه این به نظر آید، باید

 کنند؟می را رد دسترسیقابلو 

 پیدا کردم. 2010جوالی سال  28در تاریخ نهایتاً  ال راین سؤمن جواب ا

 دال شدن در مقابل عظمت

مولی مع یکه شرکت سته بودمنش یشرکت مدیرعاملرهبری مشتری، کنار  سکنفراندر یک 

 ترینشناسم، یکی از موفقمی یی بود و هست که منهاشرکتترین یکی از سالمنبود و 

 در پنجاه سال گذشته.ی آمریکایی هاشرکت

 در صنعتی که گرفتار مشکالت مالی، خشم مشتری و درگیری نیروی کار است، این شرکت

ادی ی اقتصهاجذاب، صرف نظر از وفاداری به مشتریان، تاریخی طوالنی از پیشرفت و موفقیت

چه که آنرا دوست دارند. وقتی  شانانرهبرشغل، مشتریان و  ،نشادارد. عالوه بر این، کارمند

 ست.ا کنندهگیج، شودمی ن صنعت با دیگران مقایسهدر همیاین شرکت به دست آورده 

که یکی پس از دیگری،  یی گوش دهمهارانیسخن کنفرانس نشستم تا بهزمانی که در 

کردند که این سازمان را بسیار سالم کرده بود، می معمولی را بیانی قابل توجه و غیرهافعالیت

 راسر جهان، این کار راچرا رقبای شما در س»پرسیدم:  مدیرعاملالی از برخاستم و سؤ

 «کنند؟نمی

کنند می فکرها نآ ،اعتقاددارمدانید، من صادقانه می» :ثانیه او با ناراحتی زمزمه کردبعد از چند 

 .«شوندمی ضعیفبا این کار 
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 بود.گونه اینواقعًا  و

 گانهسهتعصبات 

آن  در مقابل پذیرفتن ،ناپذیر سالمت سازمانیپذیرفتن قدرت انکار جایبهبسیاری از رهبران 

، یچیدهپ، خیلی هاآن دهم( زیرا باور دارندمی ه توضیحخالص طوربهکنند، )که من می ایستادگی

 شوند.می کنند، با این کار ضعیفمی فکرها نآ دیگرعبارتیبهیا تحلیلی هستند. مشغول، 

 مالقات خارج از شرکت که پر از هابعد از سالرا سرزنش کرد. ها نآ تواننمی و گاهی اوقات،

 نیز نسبت به هاشرکتترین کش است، حتی روشنفکراعتمادی های آموزشی و تمرینهادوره

ی ت فرهنگ شرکتشوند. آن را با نظریه افمی هر چیزی که احساساتی به نظر برسد، مشکوک

ی های یوگا برای کارمندان و سیاستهامانند مبلمان اداری مدرن، کالس آثار سطح پایین با

ه بت بجای تعجبی ندارد که بسیاری از رهبران نس کار، ترکیب کنید،محل آوردن سگ به 

 اند.پیشرفت سازمانی مشکوک شده بسیاری از چیزهای مرتبط با

به هیچ وجه،  سالمت سازمانیاست.  یمتفاوتچیز آور است، زیرا سالمت سازمانی این خجالت

از فرهنگ محض است. بیش از یک بشقاب  ترو مهمتر بزرگ خیلی ت نیست.ااز روی احساس

 ،رعبارت دیگبه ؛استوکار کسب زمینیسیببرای گوشت واقعی و  دهندهطعمجانبی، یا یک 

 .قرار داردداخل آن  زمینیسیبست که گوشت و ا مانند بشقابی

و تمام  فناوریگذاری، بازاریابی، قادر است استراتژی، سرمایه تنهاییبهسالمت سازمان، 

ترین بزرگ ، تنها وفراهم آورد. به همین دلیل را افتدمی در آن سازمان اتفاقکه یی هاچیز

آورد. بیش از استعداد، بیش از آگاهی، بیش می ست که موفقیت سازمان را به ارمغانا عاملی

 از ابتکار.

اید ابتدا بها نآ ت واقعی سالمت سازمانی پی ببرند،به قدرپردازان، که نظریهاما پیش از آن

 ، غلبه کنند.داردبازمیرا از پذیرفتنش ها نآ فروتنی بیاموزند تا بتوانند بر این سه تعصب که

 

ه اغلب ک طوریبهست، ا یافتنیدستسالمت سازمانی بسیار ساده و  :پیچیدگیتعصب به 

کمال خاصی هوش یا  حالدانند. به هر می دارمعنیی هارهبران آن را فرصتی واقعی برای مزیت

ت معمولی نیاز است. در اباط، شجاعت، اصرار و احساسمعمول انضغیر طلبد، تنها سطوحنمی را

در که قبول کنیم متفاوت بودن و پیشرفت واقعی، تنها اند عصری که ما را مجبور کرده
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 هست که چنین مفهوم سادا کار دشواری کردهتحصیل مدیرانشود، برای می یافت «پیچیدگی»

 و سر راستی را قبول کنند.

 

بسیاری  ،متأسفانهبر است. به یک سازمان سالم اندکی زمان شدنتبدیل تعصب به آدرنالین:

بر ظاهراً  و هستند ، دچار بیماری مزمن اعتیاد به آدرنالینامکارکردهها نآ از رهبرانی که من با

واهمه ها نآ . لذاتأکیددارند در سازمان، نشانهای روزانه و بازی کردن نقش آتشتعجیل در کار

به  یاورژانسند ولی خیلی هست مهمدارند که به آرامی کار کنند و با موضوعاتی کنار آیند که 

یی قرار هامسیر بسیاری از سازمان مانعی جدی دراما ، استساده ظاهراً  اگرچهرسند. نمی نظر

ا ای قدیمی ری مسابقههاشوند که اصل اساسی ماشینمی مدیرانی رهبری یوسیلهبهدارد که 

 برای اینکه سریع بروید، باید از سرعت خود بکاهید.کنند: نمی درک

 

به آن اندازه که آنان هستند،  به یک سازمان قوی، شدنتبدیلمزایای  :آمار و ارقامتعصب به 

دا که جکند می شرکت نفوذی بسیاری از یک هاکمی دشوار است. سالمت سازمانی به جنبه

قطعًا  پذیر نیست.ها، به روش جامع امکانمالی آنتأثیر  گیریکردن تک تک متغیرها و اندازه

طح تفکر مند سفقط نیاز ،بلکه؛ وس و عظیم نیستاین بدان معنا نیست که نتایج واقعی، محس

 پذیرند.یم آن را سختیبهست که بسیاری از رهبران بیش از حد تحلیلی ا و بینشی

 

د، فروتن باشند که بر این تعصبات غلبه کنن قدریبه بتوانندمن اگر رهبران  یالبته، به عقیده

 درت واقعی سالمت سازمانی شودبه قها نآ هنوز دلیل دیگری وجود دارد که مانع از پی بردن

 ت سازمانی هرگزاست: سالم برانگیختهنوشتن این کتاب  ست که مرا بها و این همان چیزی

 پارچه و علمی ارائه نشده است.ساده، یک صورتبه

درک و در موقعیت مناسبی به کار گرفته  درستیبهکه اگر سالمت سازمانی  اممن بر این عقیده

رای ترقی بصت فرترین بزرگ عنوانبهیشی بگیرد و پوکار کسب یهاتواند از سایر نظاممی شود،

 .مطرح گردد مؤثر و مزیت

 به چه معناست؟واقعًا  وب سالمت سازمانیخ

 ایم.کنم تا به حال نپرسیدهمی فکر
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 درک سالمت سازمانی

زمانی سالم است که یکپارچه باشد، اما یکپارچگی به شکل رایج امروزی  ،در اصل یک سازمان

 ،یعنی ؛که تمام، استوار و کامل باشد است )سالم( پارچهشود. یک سازمان زمانی یکنمی ریفتع

 و فرهنگ آن با هم ترکیب شوند و معنایی روشن ارائه دهند. زمانی که مدیریت، اجرا، استراتژی

به آن فکر کنید.  طورایناست(، گونه این اگر برای شما اندکی بیش از مبهم است )برای من هم

ن ارائه نگر یا گروهی از مدیرای آیندهم سالمت سازمانی را برای یک مشترخواهمی هر زمان

 من هر سازمانی که یکنم. به عقیدهمی ن است مقایسهم، آن را با چیزی که بسیار شبیه آده

یش را به حداکثر برساند، باید این چیز را داشته باشد: باید هوشمند هاخواهد موفقیتمیواقعاً 

 و سالم باشد.

 

 هوشمند در مقابل سالم

موضوعاتی مانند استراتژی،  ؛ندهست خوبوکار کسب ی هوشمند در اصول سنتیهاسازمان

 هستند.گیری تصمیم من، علوم یکه به عقیده فناوریگذاری، بازاریابی، سرمایه

، آغاز کردم، ما تحقیقات و «شرکامشاوره مدیریت بین و »زمانی که من کارم را در شرکت 

ند. تصمیماتی هوشمندانه و بهتر اتخاذ کن تا یی انجام دادیم تا به مشتریان کمک کنیمهاتحلیل

 ، در موفقیتهاهبه شما نخواهد گفت که این مشاوردارد  سررشتهوکار کسب هیچ فردی که در

 سازمان مهم نیستند.

ه و توج تمام زمان، انرژیتقریباً  ایگونهبهاما هوشمند بودن، تنها نیمی از معادله است. هنوز 

از آن غافلیم،  شدتبهدیگر این معادله، همان که  یکند. نیمهمی مدیران را به خود مشغول

 سالم بودن است.

دهد، سازمان آن می ست که نشانا عالئمی وجویجستراهی خوب برای شناسایی سالمتی، 

 و ، سطح باالی اخالق و خالقیتهاو آشفتگی هابازیسیاستشامل حداقل  این موضوعرا دارد. 

 خوب است. شغل میان کارکنانکم ترک 
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 دو چیز مورد نیاز برای موفقیت

 سالم هوشمند
 استراتژی 

 بازاریابی 

 گذاریسرمایه 

 فناوری 

 هاحداقل سیاست 

 هاحداقل آشفتگی 

 روحیه باال 

 تولید باال 

 ترک خدمت پایین 

 

یک یا هر دوی معموالً  هانآ کنم،می پردازان بیانرا برای نظریه هاهر زمان که این ویژگی

 خندند.می دهند. اغلب با مالیمت، عصبانیت و احساس گناهمی ذیل را نشان هایالعملعکس

 اند. در هر صورت،دچار چالش شده بار که برای اولینای کشند، مانند خانوادهمی آهاینکه  یا

 .«توانی تصور کنی؟می» یا «آیا این خوب خواهد بود؟» کنند:می به این فکرها نآ

کار انها نآ ترینبدگماناز رهبران، حتی  یکهیچآمد، این بود که می ه که به نظر من جالبچآن

 متحول خواهد شد.ها نآ ی سالمت سازمانی را به دست آورند، شرکتهانکردند که اگر ویژگی

المت و و ارتباطی واقعی، بین کمبود س دانندنمی هرگز آن را نرم و از روی احساساتها نآ

 ست که آن مدیران به شرکت خود برگردندا ین طبیعیابنابر ؛کنندمی کارکنان مشاهده عملکرد

 تر کردن سازمانشان صرف کنند.و بیشتر زمان، انرژی و توجه خود را روی سالم

گردند یمکه حتی رهبرانی که حسن نیت دارند، پس اینکه به کار بر اممن به این نتیجه رسیده

کنند و خود را صرف ارتباط با بازاریابی، استراتژی می معادله رجوع «هوشمند» طرفبهدوباره 

 دهند؟می چنین کار پوچی انجامها نآ کنند. چرامی گذاریو سرمایه
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 روشنایی بهتر

ی گیرد که در کودکمی تأطنزی نش برنامهتوضیحات برای این پدیده، از ترین یکی از عجیب

 «من لوسی را دوست دارم» ی سریالهادارم که این، بخشی از یکی از قسمتدیدم. به یاد 

 است.

بیند همسرش دارد روی کف اتاق نشیمن می و گرددبرمیریکی، شوهر لوسی، از سر کار به خانه 

 «کنی؟می چه کار» :پرسدمی رود. از اومی چهار دست و پا راه

 «یم هستم.هادنبال گوشواره» :گویدمی او

 «یت را در اتاق نشیمن گم کردی؟هاتو گوشواره» :پرسدمی ریکی

اما اینجا  ؛مگم کرد خواباتاقرا در ها نآ من نه» :دهدمی سرش جوابتکان دادن با همراه او 

 «روشنایی بیشتر است.

 است.گونه این و

 و ؛ندترگردند، جایی که خیلی راحتها میبیشتر مدیران در جایی روشن، به دنبال پاسخ

گیری، قابل مشاهده و داده محور هوش سازمانی )طرف هوشمند روشنایی در جهان قابل اندازه

سالمت  جهان ؛استتر بینیپیش غیرقابلمعادله( بیشتر از طرف دیگر است، طرفی که خیلی 

 سازمانی.

ن یاست، بنابرا بینیمطالعه جداول و اظهارات مالی و نمودار گانت، خیلی ایمن و قابل پیش

و اینجا  انددیدهآموزشها نآ ست کها دهند. این همان روشیمی را ترجیحها نآ اغلب مدیران

 توانندمی راحتیبهست که ا ، مکالماتی ذهنیشودمی شانمانعهستند. تنها چیزی که تر آسوده

 و ی سرو بسالمت سازمانی مملو از پتانسیل مکالمات ذهنی  احساساتی یا بی سر و ته باشند.

 ته است.

و  هابه درد ناشی از سیاستاینکه  شود، رهبران با وجودمی ست که سببا این همان چیزی

. دارندبرنمیی سنتی خود، دست هاروش یکنند، از ادامهمی ی سازمانشان اعترافهاآشفتگی

 بیشتر است. هاسفانه، فرصت پیشرفت و مزیت رقابتی موجود در آن زمینهأمت

گذاری، بازاریابی و استراتژی( )سرمایهوکار کسب ی سنتیهااست. مزیت که در زمینهدرست 

در هر نانو ثانیه، نسبت به  فناوریوجود دارد، زیاد است. در جهان انفجار اطالعات و تغییرات 

هوش و آگاهی مزیتی رقابتی ایجاد کرد. اطالعات خیلی  است که بر پایهتر هر زمان سخت
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 قبل، فراتر از تصور ، در مقایسه با دههها، حتی تمام صنعتهاشوند. شرکتیم پخشتر سریع

 کنند.می ما پیشرفت

 

 بازی اجازه

رد ست، کمترین استانداا بازی اجازه آناست.  شدهتبدیلین، هوشمند بودن، به یک کاال ابنابر

دت م برایرقابتی مورد نیاز برای موفقیت. ولی برای به دست آوردن مزیتی معنادار، پایدار و 

 کافی نیست. طوالنیزمانی 

تخصص یا آگاهی صنعتی، مشکل اصلی  یهوش، دامنه در حقیقت، باید بگویم که کمبود

به  هاام، نیست. در طول بیست سالی که در تمام صنعتشدهرو بهرو هانآ یی که باهاسازمان

موفقیت در ی درباره بینم که حتیمی ام، هنوز گروهی از رهبران رامشتریانم مشاوره داده

برای  شانبیش از نیاز هاامروزه، بسیاری از سازمان !دانند. جداًنمی ن هم به قدر کافیکارشا

 ست.ا که کم است، سالمت سازمانی آنچه موفقیت، هوش، تخصص و آگاهی دارند.

 بازگویی این نکته ارزشمند است.

ام ، به این نتیجه رسیدههاآن ی مدیریت ارشدهاتیم و هامدیرعاملپس از دو دهه همکاری با 

ظر اگر از نمتوسط و ناموفق، خیلی کم است،  یهای موفق با شرکتهاکه تفاوت اصلی شرکت

 زند.یم آگاهی و هوشمند بودن در سطح یکسانی باشند، این سالمتی است که موفقیت را رقم

چند در گونه که فکر کنید. همان ،این هم یخواهید این نظریه را رد کنید، دربارهمی اگر

که آگاهی، تخصص یا  امپاراگراف قبل بیان کردم، با اینکه هنوز گروهی از رهبران را ندیده

. اندهداشتواکه مرا به تعجب  امزیادی را دیده یقیت را نداشته باشند، عدهفهوش کافی برای مو

ا هبارها و بار و ؛ت خیلی ناسالم استقیفرهنگ این تیم و سازمان برای به دست آوردن موف

 .اندخوردهشکستکه با وجود دارایی فکری و استراتژیک زیاد،  امی هوشمندی را دیدههاشرکت

اما اگر کسی مرا وادار کند که بین سالمتی  ؛نباید گفت که هوشمند بودن مهم نیست. مهم است

اولین انتخاب من  ، سالمتیگندریاولویت اول انتخاب کنم، ب عنوانبهو هوشمندی یکی را 

 است. شدهبیانجا دلیلش خواهد بود. این
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 شودمی سالمتی سبب هوشمندی

ست که مردم در ا شود. علت آن اینمی ، هوشمندناچاربهسازمانی که سالم است، با گذر زمان، 

 را گیرند، مباحث بحرانیمی کنند، از یکدیگر یادمی یک سازمان سالم، با رهبران شروع

، هاو آشفتگی هاد سیاستگیرند. بدون وجومی از اشتباهات درس سرعتبهشناسند، می

 ی سیاسی و نادرست، جوابهاتر از روش، سریعهاحلراهیی پیرامون مشکالت و اهمگرد

 کنند که با کارکنان، یکسان برخورد شود.می محیطی ایجادها نآ دهد. عالوه بر این،می

هوش خود، شانس زیادی برای  یوسیلهبهی سالم، هاآید که سازماننمی نظر در مقابل، به

زیرا  ؛تواند صحیح باشدمی داشته باشند. در حقیقت، برعکس این موضوع سالمتیبهرسیدن 

ری گیدر مقابل تصدیق معایب خود و یادمعموالً  نازند،می رهبرانی که به تخصص و هوششان

د اندازنمی خیرأگیری از اشتباهات را به تبا دیگرانی که یادها نآ کنند.می از دیگران، ایستادگی

نباید گفت که قطعاً  زنند، شفاف و رو راست نیستند.می دامن هاو آشفتگی هاو به سیاست

هوشمند بودن نامطلوب است، فقط باید دانست که بدین ترتیب هیچ تضمینی برای سالم بودن 

 نیست.

 یی که درهای سالم )خانوادههاخورد. خانوادهمی مشابهی به چشمی نیز پدیده هادر خانواده

 هادهند(، همیشه با گذر سالمی ، والدین نظم، عاطفه و زمان را به کودکان خود هدیههاآن

م، ی ناسالهاکنند، حتی اگر از بیشتر مزایا و منابع مالی محروم باشند. خانوادهمی پیشرفت

، ها، همیشه با هم درگیرند، حتی اگر تمام پولاندبهرهبییی که از نظم و عشق هاههمان خانواد

 لوازم و تکنولوژی را داشته باشند.

تنها راه ممکن، ، اندالزمنیز ها نآ اصلی موفقیت، دسترسی به آگاهی و منابع نیست. اگرچه ءجز

 یریدتصمیم بگفرزندتان  یدهفراموش نکنید: اگر مجبور باشید روی آین سالمت محیط است.

حوصله و بد رفتار باشد، شما ای فقیرانه ولی با عشق بزرگ شود، یا دارا، ولی بیدر خانه که

ه گوندر سازمان نیز، همین بلهکنید. می همواره بدون در نظر گرفتن منابع، اولی را انتخاب

 است.
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 فزاینده ریتأث

تم، مشاور داش عنوانبهسالمت سازمانی، برتری دیگری نیز نسبت به هوش دارد. در شغلی که 

شد که می مردان و زنانی رهبری یوسیلهبهکه  کارکردمی سالم بزرگ زیادی هابا شرکت

کمی از حضور در دانشگاه را داشتند، مردمی که اندکی هوش بیشتری از عموم  نسبتاً یتجربه

 یگراناز دگیرند که سبب سبقت می تصمیماتی عاقالنه ،ییهاکه چنین شرکت دارند. زمانی

شان را به نبوغ فکریها نآ گران صنعتی، به نادرستی، موفقیتو تحلیل نگارهاروزنامهد، شومی

فقط از هوش ها نآ از رقبایشان نیستند،تر باهوشها نآ ست کها دهند. حقیقت اینمی نسبت

اتر دهند که به فرنمی کرد، نفس و سیاست اجازهلکنند و به اختالل عممی خود استفادهکافی 

 د.خود پا نه از حیطه

ی معتبر، نمرات ها، در دانشگاهشانرهبرانکه  امی زیادی را دیدههادر طرف مقابل، من شرکت

رند، ولی راوانی داانش صنعتی ف، تجربه و دالعادهفوقاند، کسانی که ظرفیت فکری عالی گرفته

به حد کافی وارد آن شوند. در تمام شرایط، این سیاست، اند ، زیرا نتوانستهاندشدهشکست ور

اشتباهات تاکتیکی و استراتژیکی  سویبهرا ها نآ بودند که هاعدم تعادل رفتاری و تناقض

 ی چنینهاحماقت نگاران و تحلیلگران، همواره از مشاهدهگذشته، هدایت کردند. روزنامه

 یها، زیرا تصمیمات نادرست را به کمبودانداشتباهدر  دوباره،ها نآ اما ؛اندتعجبمدیرانی در 

، هوششود مردم بامی بینند که کمبود واقعی، چیزی که سببنمی هانآ دهند.می نسبت فکری

 ست.ا تصمیمات اشتباهی بگیرند، کمبود سالمت سازمانی

واب از آن ج سرعتبهین راه مناسب برای نگاه کردن به سالمت سازمانی )راهی که مدیران ابنابر

 اشد،بتر هوش به آن نگاه کنیم. هرچه سازمان سالم یست که به دید افزایندها بگیرند(، این

تنها کسری از آگاهی، تجربه و ظرفیت  هاسازمان بیشتررد. بتواند از هوش بیشتری بهره بمی

ین، ابنابر ؛برندمی بهرهها نآ ی سالم از تمامهااما سازمان ؛گیرندمی جودشان را به کارفکری مو

 ی ناسالم همین است.هانسبت به شرکتها نآ چیزی، مزیت اصلی بیش از هر

شوند بسیاری از مدیران از پذیرش قدرت سالمت می چیزهایی را که سبب خوب، من پایه

مند دیگری که باید جواب داد این است: چرا بیشتر ارزشسؤال  بیان کردم.سرباز زنند سازمانی 

 پذیرند؟نمی آن را نانگارو روزنامهوکار کسب منداناندیش
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 رسانه و دانشگاه

و  تمایل چندانی برای نوشتن اننگارین روزنامهااب نیست، بنابر، سالمت سازمانی خیلی جذاوالً

رهبری فروتن سخن  یخواهد دربارهنمیای مجله یا روزنامه سخن گفتن از آن ندارند. هیچ

ها نآ د.کنمی ثبات را ادارهمولی و بانظم، احساس معکند شرکتی معتدل، بامی بگوید که سعی

ا خدمات ی فناوری یوسیلهبهبه شما بگویند که  ییپرواجوان و بی سسمؤی درباره کوشند تامی

شود که حس می این سبب جهان )شاید هم خود( را غرق کند.خواهد می ش،اجدید انقالبی

ت د. ولی این بدان معنی نیسفریبمی رادهندگان رسد و تبلیغمی یشان به فروشهاکنند، مجله

 فریب، سازنده و علمی هستند.ی دلهاکه داستان

ت. آن استأثیر  شتوجهی رسانه و دانشگاه به سالمت سازمانی، دشواری سنجدلیل دیگر بی

ام، دانستن این نکته که سالمت یک شرکت، چه مقدار بر روی موفقیت گفته قبالًطور که همان

شمار عامل دیگر را از بید که آن ی زیادی وجود دارهان است. متغیرممکگذارد غیرمیتأثیر  آن

نگاران فقط برای روزنامه ،بلکه؛ دهدنمی سالمت سازمانی را کاهشتأثیر  اما این نیز ؛ندکمی جدا

 کنند. توجیهی پژوهان دشوار است که آن را به روشی قطعی و کمّ و دانش

زی آن چی یکه عناصر سازنده شودمی در پایان، سالمت سازمانی به این دلیل نادیده گرفته

 است. اجزای اصلی آن )رهبری، کار تیمی، طورهمینو در بسیاری از موارد،  تازه نیستند

 قراروگو گفت مورد بحث و هاگاهست که در دانشها( مدتهامالقات فرهنگ، استراتژی،

داشتن نظمی یکپارچه و علمی، با دیدی مجزا، محتاط  جایبهگیرند. مشکل اینجاست که ما می

 نگریم.میها نآ و نظری، به

 یهپدید عنوانبهانی را سالمت سازم و البته رهبران، ست که رسانه و دانشگاهه اکننداین اغوا

اهمیت این بی یهزینه حالاهمیت جلوه دهند. به هر کار، بیوجذاب و مدرن در فرهنگ کسب

 توان از آن چشم پوشید.نمی باالست و العادهفوقجلوه دادن 

 

 سالمت پایین هزینه

(، بدبختی کنار اندکارکردههمه است ) کارکردهیک سازمان ناسالم هر کسی که تا به حال در 

شناسد. به همان می خوبیبهرا  ساالریدیوانآمدن با سیاست، اختالل عملکرد، آشفتگی و 
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 بریم، نباید منکر عواقبمی ذتاین آثار گرفتاری سازمانی لی درباره جوکاندازه که از ساختن 

 نیز باشیم.ها نآ بد

ست: هدر رفتن منابع و زمان، کاهش تولید، انکار ا غیرقابلمالی داشتن سازمانی ناسالم  یهزینه

این  یافزایش ترک خدمت کارکنان، از دست دادن مشتریان. پولی که سازمان در نتیجه

 آور است.کند، سرساممیها نآ که خرج بازیابیای و هزینه دهدمی مشکالت از دست

ح یکدیگر صادق نیستند، مصالو این تازه شروع مشکالت است. زمانی که رهبران یک سازمان با 

 ؛ه مهم استچیزی کی درباره دهند ومی بخش یا شغل خود را به مصالح کل سازمان ترجیح

 متوجه شوند. همچنینمی آورزجر هابرای انسان هاآن شوند،می استوار نامتعادل، آشفته و غیر

 .زجرآورندشوند که برای خود نیز می

ی هااجتماعی دیگری نیز وجود دارد. افرادی که در سازمان یهمهم، هزینتأثیر  جدا از این

ل موفقیت را بعید، یا بدتر، خارج از کنترها نآ پندارند.می فرساطاقتکنند، کار را می ناسالم کار

دهند. این می ز دستیابد و عزت نفسشان را امی تقلیلها نآ پندارند. در نتیجه امیدمی خود

گذارد و سبب ایجاد مشکالت ها میرود و پا به حریم خانوادهمی های سازمان فراترمرزموضوع از 

 د.شومی ی متمادی احساسهابرای سالثیراتش أکه ت شودمی شخصی زیادی

ه اینکتر مهم را دست کم نگیریم، هاناناسالم ماندن سازم یهزینهرا بیان کردم تا  هامن این

رار دارد بیشتر بدانیم. تبدیل یک سازمان ناسالم به سالم، نه تنها رمان قکنا قدر فرصتی را که

رادی که اتی واقعی در زندگی افتغییر ،بلکه ؛کندمی مزیتی رقابتی و زیربنایی پیشرفته ایجاد

کنند، می و برای رهبرانی که چنین تالشی را هدایت آوردمی کنند پدیدمی جا کارآن

 کنند.می ست که دنبالا کوششیین ترو شایستهترین معنادار

ی که مابقی کتاب را به سؤال کنم،می بعدی که باید جواب داده شود مطرحسؤال  خوب، اکنون

ن باید چه کند تا سالم باشد؟ اینجا چهار نظم مورد نیاز دهد: یک سازمامی خود اختصاص

 است.





 

 

 

 مدل چهار نظمی

 

 یمانند ساختن یک ازدواج یا خانواده ؛شودنمی ست، سالمبا یک روش مرتب و یکدیک سازمان 

باید کارهای خاصی را انجام داد. باید بزرگ، یک فرآیند در هم و بر هم است که در ابتدای آن 

 و بر هم به چهار نظم تقسیم امان بماند. این فرآیند در همداری شود تا درمداوم، نگه طوربه

 شود.می


