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مقدمه
احتماال بیشتر ما تاکنون رئیس مزخرفی داشتهایم ،کسی که فکر میکرد تحقیر کردن افراد
روش خوبی برای انگیزه دادن به آنها است .زمانی ،یکی از همکارانم اشتباها ایمیلهایی را برای
من فوروارد کرد که در آن ،رئیس مکررا مرا جلوی دیگر همکارانم مسخره کرده بود .وقتی که با
رئیسم روبرو شدم ،به من گفت که «مغز کوچکم» را ناراحتِ این موضوع نکنم .او واقعا همین
حرف را به من زد.
بعد از این تجربه ،شرکت خودم را با نام جوس سافتوِر 1راهاندازی کردم .هدف من ایجاد
محیطی بود که در آن افراد عاشق کار خود و یکدیگر باشند .وقتی که به جای صحبت کردن در
مورد شرکت ،در مورد گفتگوی صمیمانه صحبت میکردم ،دوستانم اغلب میخندیدند .ولی من
جدی بودم ،چرا که بیش از هشت ساعت در روز برای شغلم وقت میگذاشتم و اگر از کار و
همکارانم لذت نمیبردم ،بیشتر عمر کوتاهم در این دنیا با ناراحتی سپری میشد.
متأسفانه ،با اینکه به سادگی توانسته بودم از انجام اشتباهات رئیسم پرهیز کنم ،ولی خودم
اشتباهات بسیار متفاوت دیگری را مرتکب شدم .در زمان ایجاد محیطی مثبت و به دور از
استرس ،از بخش سخت ولی الزم ریاست شانه خالی کردم :اینکه وقتی کار افراد به اندازه کافی
خوب نبود ،مستقیما و به وضوح این را به آنها بگویم .نتوانستم فضایی ایجاد کنم که در آن اگر
افراد کار خود را درست انجام ندادند ،به موقع آن را تصحیح کنند.
وقتی که به آن زمان فکر میکنم ،فورا به یاد «باب» میافتم .باب از آن دسته افراد
دوستداشتنی بود که سر کار رفتن را لذتبخش میکرد .او یک همکار مهربان ،بامزه ،دلسوز و
حامی بود .عالوه بر همه این موارد ،وقتی پیش من آمد ،رزومهای درخشان و توصیهنامههای
فوقالعادهای داشت ،و به نظر میرسید این یک استخدام عالی باشد و از داشتن او هیجانزده
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بودم .فقط یک مشکل وجود داشت :کارش افتضاح بود .پس از استخدام و بعد از مدت کوتاهی،
اعتمادم به او را از دست دادم .او هفتهها روی گزارشی کار میکرد تا توضیح دهد که جوس
امکانی را برای افراد فراهم میکند تا صفحات اکسلی ایجاد کنند که به صورت خودکار به روز
میشوند .وقتی گزارشی را بررسی کردم که با پشتکار فراوان روی آن کار کرده بود ،از اینکه
بسیار نامنسجم بود شوکه شده بودم ،نتیجه کار او چیزی شبیه «ساالد کلمات» بود .به یاد دارم
وقتی که کارش را به من تحویل داد ،گویا میدانست کارش به اندازه کافی خوب نیست ،زیرا از
چشمانش خجالت و از لبخندش عذرخواهی عیان بود.
***
بیایید در اینجا چند ثانیه مکث کنیم .اگر شما مدیر باشید ،میدانید که این یک لحظه
حیاتی در ارتباط بین من و باب ،و همچنین بیانگر موفقیت یا شکست تیم من بوده است .کار
باب حتی نزدیک به «تا حدی خوب» هم نبود .ما یک شرکت کوچک بودیم ،تالش میکردیم تا
روی پای خود بایستیم ،برای انجام مجدد این کار یا رفع بیدقتی او منابع کافی در اختیار
نداشتیم .این را میدانستم ،ولی وقتی با او مالقات داشتم ،نتوانستم با خودم کنار بیایم تا
مشکل را با او مطرح کنم .چیزی در درونم گفت که بگویم «شروع کار خوبی داشتی ،و کمکت
میکنم تا کار را به اتمام برسانی» .او با تردید لبخندی زد و آنجا را ترک کرد.
چه شده بود؟ اول اینکه من باب را دوست داشتم و نمیخواستم به او سخت بگیرم .در طول
مالقاتی که برای بررسی کارش داشتیم ،نگاه او بسیار نگران بود و میترسیدم حتی گریه کند .از
آنجایی که همه بسیار دوستش داشتند ،ترسیدم که اگر گریه کند ،بقیه فکر کنند من یک فرد
غرغروی بددهن هستم .دوم اینکه اگر رزومه و توصیهنامههای او جعلی نبوده باشند ،کارش در
گذشته عالی بوده است .پس شاید از چیزی در خانه آشفته شده یا اینکه به روش کار ما عادت
نکرده است .به هر دلیلی ،خودم را متقاعد کردم که او مطمئنا به همان سطح عملکرد گذشته
باز میگردد .سوم اینکه به جای آموزش چگونگی تصحیح سند به او ،خودم میتوانستم سند را
تصحیح کنم ،زیرا سریعتر انجام میشد.
بیایید اول ببینیم که این کار چه تاثیری بر باب گذاشت .به خاطر داشته باشید که او
می دانست کارش خوب نبوده است ،و در نتیجه تحسین اشتباه من ،ذهنش را آشفته کرده بود.
تحسین من باعث شد او خودش را فریب دهد که میتواند به همین منوال ادامه دهد و همین
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کار را هم کرد .با روبرو نکردن او با مشکالت ،انگیزه تالش بیشتر را از او گرفتم و با القای این
فکر که کارش خوب است باعث فریبش شدم.
واقعا گفتن خرابکاریِ افراد سخت است .از آنجا که مردمآزار نیستید ،نمیخواهید به
احساسات افراد لطمه بزنید .نمیخواهید یک فرد یا بقیه افراد تیم تصور کنند که یک احمق
هستید .همچنین از وقتی که حرف زدن را یاد گرفتهاید ،به شما گفته شده است «اگر حرف
خوبی برای گفتن ندارید ،پس حرفی نزنید» ،ولی ناگهان شغل شما ایجاب میکند که حتما
چیزی بگویید ،در نتیجه باید بر علیه یک عمر تجربهتان رفتار کنید؛ مدیریت ،کار سختی است.
من یک اشتباه را بارها و بارها تا ده ماه تکرار میکردم ،و این مسئله را بدتر میکرد.
همانطور که احتماال میدانید ،برای هر بخش از کار ناچیزی که میپذیرید ،برای هر

دِدالینی1

که اجازه میدهید زمانش بگذرد ،احساس ناراحتی و سپس عصبانیت میکنید .هیچگاه فکر
نمیکنید که کار ،بد انجام شده است ،بلکه فکر میکنید آن فرد بد است .این باعث میشود که
داشتن گفتگوی باثبات با آن فرد سختتر شده و هیچگاه با او صحبت نکنید.
و البته اثرات نوع رفتار من با باب به همین جا ختم نشده بود ،سایر افراد تیم از اینکه چنین
کار ضعیفی را پذیرفته بودم ،تعجب کرده بودند .در ادامه رفتار من ،آنها نیز تالش کردند
اشتباهات باب را بپوشانند .معموال حتی در زمان استراحتشان ،اشتباهات باب را تصحیح
میکردند و کار او را مجددا انجام میدادند .اگر کسی بحران سختی را تجربه میکند ،گاهی
اوقات پوشاندن اشتباهات او برای مدت کوتاهی الزم است؛ ولی اگر این کار طوالنی شود ،بر آن
فرد تأثیر بدی خواهد گذاشت .با این کار ،کسانی که کارشان به عنوان یک استثناء مورد قبول
واقع شده است ،شلخته میشوند .ما دِدالینهای مهمی را از دست دادیم .با دانستن دلیل
دیرکرد همکاران باب ،به آنها سخت نگرفتم .آنها متعجب و کنجکاو بودند که آیا من تفاوت بین
عالی و متوسط را میفهمم یا خیر .شاید تعجب آنها به این دلیل بود که به اندازه کافی بر
کیفیت و زمانبندی انجام کارها پافشاری نمیکردم .وقتی افراد مطمئن نباشند که از کیفیت
کارشان قدردانی میشود یا خیر ،رنجیده میشوند و روحیهشان را از دست میدهند.
زمانی که دیدم در حال از دست دادن تیمم هستم ،دیگر نتوانستم از این قضیه به راحتی
عبور کنم ،پس باب را به نوشیدن قهوه دعوت کردم .او انتظار گفتگوی خوبی را داشت ،ولی
Deadline
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اخراجش کردم .قهوه و کیک روبروی ما بود ،و ما با حالت ناراحتی روبروی هم نشسته بودیم.
بعد از یک سکوت عذابآور ،باب صندلی خود را به عقب هل داد ،صدای گوشخراش فلز روی
سنگ آمد ،مستقیما به چشمان من خیره شد و گفت «چرا به من نگفتید؟»
همچنانکه سؤال او دور سرم میچرخید و برای آن جواب خوبی نداشتم ،سؤال دوم را
پرسید «چرا هیچکس به من نگفت؟ فکر میکردم همه شماها به فکرم هستید!»
ایراد اساسی کار من همین بود .من اشتباه کرده بودم ،ولی باب در حال پس دادن تاوان آن
بود .نه تنها تحسین اولیه من از باب ساختگی بود ،بلکه هیچ انتقادی هم از او نکرده بودم.
همچنین هیچگاه از او نخواسته بودم به من بازخورد بدهد ،این کار میتوانست باعث شود تا
درباره مسائل با من حرف بزند و شاید حتی راهحل پیدا کند .بدتر از همه ،نتوانستم در شرکت،
فرهنگی ایجاد کنم که وقتی باب اشتباه میکرد ،همکارانش به طور طبیعی به او هشدار دهند.
انسجام تیم از بین رفته بود ،و این در نتایج کاریمان مشهود بود .نبود تحسین و انتقاد اثر کامال
مخربی بر تیم و نتایج داشت.
نبود راهنما ،تحسین و انتقاد در یک تیم آن را به یک تیم ناکارآمد با نتایج ضعیف تبدیل
میکند .این کار فقط برای باب خیلی دیر نبود بلکه برای شرکت نیز خیلی دیر بود ،چرا که
کمی بعد از اخراج باب ،جوس ورشکست شد.

گوگل :در محل کار خود آزاد باشید
سال  2004بود و من به کار نیاز داشتم ،پس با یکی از همکالسیهای دانشکده کسبوکارم
به نام شریل سندبرگ 1تماس گرفتم .او سه سال پیش به گوگل ملحق شده بود ،و اخیرا در
عروسی دوست مشترکمان کنار او نشسته بودم .آنچه توجه مرا جلب کرد آن بود که هرچند
شریل کامال به افرادی که در تیمش در گوگل کار میکردند توجه میکرد ،ولی احساس کردم
اشتباهی که من در مورد باب انجام دادم را مرتکب نشده است .بعدها متوجه شدم احساسم
درست بوده است.

او اکنون مدیر ارشد اجرایی فیسبوک است و دو کتاب ارزشمند با عناوین «تغییر مسیر؛ – Sheryl Sandberg

1

زنان ،شغل و میل به پیشرفت» و « گزینه ب؛ مواجه با سختی ،ارتقا حد تحمل و یافتن شادی» نوشته است .هر دو
کتاب توسط نشر نوین به فارسی ترجمه و منتشر شده است.
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بعد از رویارویی با بیست و هفت مصاحبه سخت ،پیشنهاد کار برای شریل به من داده شد تا
یک تیم صد نفره را که مسئول فروش و ارائه خدمات به گروههای کوچک و متوسط مشتریان
اَدسِنس 1بود را هدایت کنم .حتی نمیدانستم اَدسِنس چیست! تنها چیزی که میدانستم آن
بود که فرهنگ گوگل مرا شگفت زده کرده بود ،چرا که رؤیایم را در مورد ایجاد محیطی که در
آن افراد عاشق کار خود و یکدیگر باشند را احیا کرد ،و شریل نیز به عنوان یک رئیس فوقالعاده
مرا به خود جذب کرد .او بعدا به عنوان یک دوست به شوخی به من گفت «در دره سیلیکون،2
سقوط نمیکنی ،بلکه صعود میکنی» (مطمئن باشید ،باب نیز موفق خواهد شد).
***
پس از مدت کوتاهی که به گوگل پیوستم ،شاهد ظهور قابل توجه بازخوردهای سازنده ولی
به شدت مستقیم بودم .با لری پیج ،3یکی از بنیانگذاران گوگل ،و مت کاتس 4که تیم مقابله با
صفحات هرزنامه وب را رهبری میکرد ،مالقات داشتم .در مورد پیشنهادی که من و مت
داشتیم بحث میکردیم ،لری یک طرح متفاوت ولی زیرکانهتری داشت که من نمیفهمیدم.
مشخص بود که مت طرح لری را فهمیده ،ولی آن را اصال دوست ندارد .مت به طور کلی پسری
بسیار خوشمشرب و باگذشت بود ،ولی با عصبانیت مخالفت کرد .وقتی که لری از طرح خود
صرف نظر نکرد ،مت سر او داد زد و گفت ایدهاش بسیار چرند است و هرگز موفق نخواهد شد.
از واکنش مت احساس نگرانی کردم .او را دوست داشتم ،و میترسیدم به خاطر انتقاد شدید
از طرح لری اخراج شود ،ولی لبخند بزرگی را در صورت لری دیدم .نه تنها لری اجازه داد مت
او را به چالش بکشد ،بلکه از این کار لذت نیز میبرد .از عکسالعمل مناسب و گشادهرویی لری
در بحث مشخص بود که میخواست نه تنها مت ،بلکه سایر افراد در گوگل به راحتی از مقامات
ارشد و به خصوص خودش انتقاد کنند .مهم نبود که به این مکالمه« ،خوب» یا «متوسط»،
«بیادبانه» یا «مؤدبانه» اطالق شود ،مهم آن بود که این مکالمه مفید ،مشارکتی و آزاد باشد.
این روشِ گفتگو ،به بهترین پاسخ میرسد .چگونه لری به این مهم دست یافته است؟
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تصمیم گرفتم یک درس مفید از لری یاد بگیرم .به جای اینکه به تیم خود بازخورد ارائه
دهم ،در عوض از آنها خواستم اشتباهاتم را به من بگویند .هر کاری کردم تا افراد تشویق شوند
از من انتقاد کنند ،یا اینکه حداقل با من صحبت کنند .بعد از شروعی بد (در ادامه توضیحات
بیشتری خواهم داد) ،تیم شروع به صحبت و انتقاد کرد .بحثهای آزاد را شروع کردیم و با هم
خوش بودیم .از اینکه افراد برجستهای را استخدام کرده بودم ،خوششانس بودم؛ افرادی
همچون راس الراوی که با او شرکتی به نام کندور تأسیس کردیم؛ و جارد اسمیت 1که یکی از
بنیانگذاران کوآلتریکس 2بود و من اکنون عضو هیئت مدیره آن هستم .از کسانی که برای آنها
کار کردم ،و از کسانی که برای من کار کردند آموختم که چگونه رئیس خوبی باشم .یاد گرفتیم
که در جلسات کارمندان تصمیمگیری نکنیم ،بلکه وظیفه تصمیمگیری را به افرادی که به
واقعیات واقفترند ،بسپاریم .کارهای مؤثرتری را شروع کردیم ،میخواستیم «صحبت افراد با
مقامات» را در تمام سطوح سازمان ایمن و تبدیل به یک فرهنگ کنیم؛ روشی به نام «تصحیح
هفتگی مدیر» را امتحان کردیم ،و همچنین «جلسات بازخورد مدیر» را با دقت طراحی نمودیم.
تمام این تکنیکها را به طور مفصل در نیمه دوم این کتاب توضیح خواهم داد ،ولی اکنون
الزم میدانم به شما بگویم که بدانید در گوگل ،مدیران نمیتوانند صرفا با تکیه بر «قدرت» یا
«اختیار» کارها را انجام دهند ،بلکه باید روش بهتر و متفاوتی را ارائه کنند.
بعد از شش سال کار در گوگل ،اطمینان پیدا کردم که روش بهتری را برای رئیس شدن
آموخته ام .اشتباهی که با باب داشتم را تکرار نکردم ،ولی آدم احمقی هم نشدم .درآمد
کسبوکارهایی که رهبری میکردم ،دهها برابر شد و به چند میلیارد دالر رسید .بیشترِ رشد،
محصولمحور بود نه فروشمحور .در زمینه بهرهوری وسواس داشتیم ،و با اینکه رشد درآمدی
بسیار سریعی داشتیم (رشد پلکانی) ،ولی از تعداد کارکنان در شمال آمریکا کاستیم .با گذشت
زمان ،تعداد تیمهای من افزایش پیدا کرد و عالوه بر اَدسِنس ،شامل تیمهای یوتیوب جهانی،
فروش آنالین دابلکلیک ،3و تیمهای عملیاتی شد .ما با یک تیم در شمال آمریکا شروع کردیم
و فرهنگ بخصوص و دوستداشتنی تیم به حدی قوی بود که یک نیروی اتحادی را بین
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دوبلین ،سائو پائولو ،بوئنوس آیرس ،نیویورک ،مونتن ویو ،سیدنی ،سئول ،توکیو ،پکن و سنگاپور
ایجاد کرد.
به مرور ،کمتر و کمتر به معیارهای اصلی کسبوکار توجه میکردم (هزینه در هر کلیک،
درآمد ،و غیره) .برایم جذاب بود که به دیگران بیاموزم چگونه به «روش بهتری» رئیس باشند.
این روش بیشتر از اینکه یک فلسفه باشد ،غریزی بود؛ بنابراین نیاز به تفکر داشتم تا بتوانم آن
را تشریح کنم.
اپل :افرادی را استخدام میکنیم که به ما بگویند چه کار کنیم ،نه اینکه ما به آنها
بگوییم چه کار کنند.
هیچ شغلی در گوگل نبود که بتوانم بنشینم و فقط فکر کنم ،و آن شغل عملیاتی که
داشتم ،هیچگاه به من اجازه نداد تا در سکوت فکر کنم .خوشبختانه در نُه مایلی جنوب غربی،
استیو جابز دانشگاه اپل را راهاندازی کرد .استاد دانشگاه کسبوکار من ،یعنی ریچارد تِدلو برای
ملحق شدن به کارخانه جدی ِد تولیدِ مدیرانِ خوبِ جابز ،دانشگاه هاروارد را ترک کرد .او هدف
ی معمولِ سازمانی
دانشگاه اپل را به این صورت تعریف کرد« :ما میخواهیم با کشش گرانش ِ
مبارزه کنیم ».بخش مهم دستیابی به این هدف ،ایجاد کالسِ «مدیریت در اپل» بود .وقتی که
به من پیشنهاد طراحی و تدریس در آن کالس داده شد ،بدون هیچگونه تعللی پذیرفتم.
کالس مدیریت در اپل برای مدیران تازهکار بود ،ولی مدیران ،این کالسها را برای رهبران
ارشد تیمهای خود مفید دیدند .هرچند برای آنها کالس الزم نبود ،ولی بزرگترین مشکل ما
برآوردن خواستههای آنان بود .زمانی که در اپل کار میکردم ،به هزاران نفر تدریس کردیم.
بسیاری از افراد دیگر نیز از وقتی که آنجا را ترک کردم در کالسها شرکت میکنند.
همانقدر که تدریس کردم ،همان مقدار هم آموختم .در گفتگویی که با یکی از مدیران اپل
داشتم ،فهمیدم ایراد مهمی در رویکرد ایجاد تیم در کارهای قبلیام داشتهام.
همیشه بر افرادی تمرکز میکردم که احتمال بیشتری داشت ارتقا پیدا کنند ،فکر میکردم
با این کار ،رشد شرکت افزایش مییابد .مدیر اپل گفت که همه تیمها برای عملکرد درست ،به
اندازه رشد به ثبات هم نیاز دارند ،و اگر تمامی افراد برای ارتقای خود بجنگد ،کارها به درستی
پیش نمیرود .او افرادی از تیم خود را که نتایج استثنایی کسب کرده بودند ولی یک مسیر
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رشد تدریجی را طی میکردند« ،راک استارها »1مینامید زیرا که همچون «صخره جبلالطارق»
در تیم او بودند .این افراد عاشق کار خود بوده و در این عشق ،در سطح جهانی بودند ،ولی
هیچگاه نمیخواستند به جای مدیرشان یا استیو جابز باشند .آنها از موقعیتی که داشتند
خوشحال بودند .مدیر اپل ،افرادی را که در مسیرِ رشدِ تندتر حرکت میکردند ،یعنی کسانی که
اگر در طی یک سال کار ثابتی را انجام میدادند دیوانه میشدند« ،سوپر استار» مینامید .این
افراد در هر تیمی منبع رشد بودند .او به لزوم وجود تعادل بین این دو گروه در هر تیمی تأکید
داشت.
این خواست خداوند بود که اپل به سرعت رشد کند و حتی بزرگتر از گوگل شود .در عین
حال اپل فضایی را برای انواع مختلف جاهطلبیها ایجاد کرده است .باید در اپل هم کارَت را
عالی انجام میدادی و هم عاشق کارَت میبودی ،و برای انجام کار خود نباید نسبت به ارتقاء
حریص میبودی .من در گوگل به طور خودکار ،به اصطالحا راکاستارها اهمیت نمیدادم .این
اشتباه من باعث ناراحتی کسانی میشد که به طور چشمگیری در فعالیتها مشارکت میکردند.
تعصب گوگل نسبت به کسانی که در مسیر رشد سریع حرکت میکردند تا حدی پاسخ به
هنجار شرکتهای سنتی بود ،چرا که آن شرکتها ،افرادی که خواهان «تغییر هر چیزی» بودند
را محدود میکردند .اپل فضایی را برای انواع مختلف جاهطلبیها ایجاد کرد ،و این خود بخشی
از دالیل رشد اپل بود ،در عین حالی که با «کشش گرانشیِ معمولِ سازمانی» مبارزه میکرد.
***
گوگل به یک شرکت پایین به باال 2معروف است ،در این شرکت هر کارمند جوان در
تصمیمگیری توانمند میشود .عمدتا نقش مدیران آن است که خارج از گود بمانند و گاهی
اوقات کمک کنند ،ولی بیش از حد دخالت نمیکنند .انتظار داشتم اپل برعکس باشد ،یعنی از
سخنان استیو جابز حمایت شود و او دیدگاه برجسته خود را ارائه دهد و هیچ نظر مخالفی را
تحمل نکند ،ولی اینطور نبود.
یکی از همکاران ،داستانی را در مورد مصاحبه با استیو به اشتراک گذاشت ،او نشان داد که
چرا اپل اینگونه نیست .از جابز چند سوال کامال معقول و منطقی پرسیده بود« :تیم رویایی شما
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چگونه است؟ بزرگی این تیم چقدر باید باشد؟» پاسخ کوتاه و مختصر استیو« :خب اگر جواب
همه این سؤاالت را بدانم ،پس به شما نیاز ندارم ،دارم؟» این پاسخ تا حدی بیادبانه ،ولی
مقتدرانه بود .جابز این رویکرد را در مصاحبهای دیگر کمی مالیمتر بیان کرد« :ما در اپل افرادی
را استخدام میکنیم که به ما بگویند چه کار کنیم ،نه اینکه ما به آنها بگوییم چه کار کنند ».و
این واقعا تجربه من در آن شرکت بود.
در اپل همچون گوگل ،رئیس برای دستیابی به نتایج بایستی بیشتر از اینکه به افراد بگوید
چه کار انجام دهند ،به آنها گوش دهد و آنها را درک کند؛ بیشتر از اینکه هدایت و رهبری کند،
بحث کند؛ بیشتر از اینکه تصمیمگیرنده باشد ،افراد را به تصمیمگیری ترغیب کند؛ بیشتر از
اینکه دستور بدهد ،افراد را متقاعد کند؛ و بیشتر از اینکه بداند ،بیاموزد.

روابط شما مهمترین بخش شغلتان است
بین خودمختاری و سهلانگاری ،یک دنیا تفاوت وجود دارد .اشتباهم را در تجربهای که با
باب داشتم فهمیدم ،و اکنون آموختهام که چگونه به درستی برخورد کنم.
در کالسِ «مدیریت در اپل» ،اغلب ویدئویی از استیو را نمایش میدادیم که در آن ویدئو
روش ارائه انتقاد را توضیح میداد .او مورد بسیار مهمی را ضبط کرده بود« :انتقاد را طوری
انجام دهید که باعث زیر سوال بردن اعتماد شما نسبت به تواناییهای طرف مقابل نشود ولی
همچنان صریح بوده و تفسیرپذیر نیز نباشد  ...و این ،البته کار سختی است ».او در ادامه گفت
«برایم مهم نیست که اشتباه کنم ،قبول دارم که اشتباهات زیادی مرتکب شدهام ،و این برای
من زیاد مهم نیست ،مهم آن است که کار درست را انجام دهیم ».چه کسی میتواند با این
حرف مخالفت کند؟
ولی اگر کمی نوار را به عقب برگردانید ،با سؤالی مواجه میشوید که استیو جابز در پاسخ به
آن این جمالت را گفته است .شخصی از او پرسیده بود که چرا دائما از عبارت «کارَت چرند
است» استفاده میکنید .ظاهرا با این حرفها افراد دست کم گرفته میشوند ،و بعید است که
در آنها حس اعتماد ایجاد شود و آنقدر توانمند نمیشوند تا ریسکپذیر شوند .در این موارد
افراد احساس زورگویی میکنند و گاهی واقعا حس آنها درست است .واقعا نمیتوانم پیشنهاد
کنم که کسی از چنین عبارتی استفاده کند؛ خودم از این روش فرار کردم و گفتم «یادت باشد
که تو استیو جابز نیستی».
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این حرف خندهدار بود ،ولی معلوم بود که یک مسئله مهم را نادیده میگیرد .به یاد بحث
بین مت کاتس و لری پیج افتادم .آنها به دالیلی میتوانستند سر هم داد بزنند و هیچ مشکلی
وجود نداشت .آخر چرا؟ مطمئنا هیچگاه به کسی نمیگویم «کارَت چرند است» یا اینکه سر
همکارم داد نمیزنم.
آیا من اینطور خواهم شد؟ به یاد زمانی افتادم که در گوگل کار میکردم و محصوالت
ادسنس را به صورت بینالمللی معرفی میکردیم .جارد اسمیت که با من در جوس کار میکرد
و همچنین عضو تیمم در گوگل بود ،همیشه اسلواکی و اسلوونی را با هم اشتباه میگرفت و
طوری رفتار می کرد که گویا تمایز بین آنها مهم نیست .بعد از پنج بار اشتباه او در طول سی
دقیقه یک جلسه ،با حالت پرخاشگرانهای به او گفتم «احمق! این اسلواکی است».
من و جارد مدت طوالنی با هم کار کرده بودیم و او (و هرکس دیگر در دفتر) میدانست که
احترام زیادی برایش قائل هستم .او نیز گاهی مرا به صورت بیادبانه ولی با محبت سرزنش
میکرد .اصالح تند من نیز روشی کوتاه و مؤثر برای به تمرکز رسیدن او بود تا دوباره اشتباه
نکند .تنها دلیلی که باعث میشد با جارد آنگونه صحبت کنم ،رابطه طوالنیمدتی بود که با هم
داشتیم.
حرف من این نیست که به یک رئیس بزرگ فحش بدهید ،داد بزنید ،یا اینکه بیادب باشید.
در واقع من این کارها را پیشنهاد نمیدهم ،زیرا حتی اگر رابطه شما به حدی رسیده باشد که
احترام متقابل برای هر دو طرف مشهود باشد ،ولی شما به عنوان رئیس گاهی از این حرفها
برداشت بدی میکنید .حرف من این است که اگر با گفتن چنین حرفهایی راحت هستید ،باید
روابطی را مبتنی بر اعتماد ایجاد کنید تا پشتوانه شما باشد ،و همچنین باید افرادی را استخدام
کنید که بتوانند با سبک شما کنار بیایند.
***
سیلیکون ولی ،محیط ایدهآلی برای بررسی روابط بین رؤسا و افرادی که مستقیما به آنها
گزارش میدهند است .بیست سال پیش در سیلیکون ولی ،مهارتهای مدیریتی نه آموزش داده
میشد و نه داشتن این مهارتها پاداش خاصی داشت ،ولی امروزه شرکتها دغدغه چنین
مهارتهایی را دارند .دلیل ایدهآل بودن سیلیکون ولی برای این بررسی ،وجود رهبران جوانی
که همواره در جستجوی نظریات جدید هستند ،یا تفاوت اساسی افراد اینجا با افراد جاهای
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دیگر ،یا بودجه سنگین شرکتها برای آموزش ،یا داشتن بینشی اساسی نسبت به طبیعت
انسان با دسترسی به همه نوع اطالعات ،نیست.
خیر ،دلیل اینکه سیلیکون ولی محیطی خوب برای بررسی روابط بین رؤسا و افراد
زیردستشان است ،جنگ شدیدی است که بر سر «استعداد» وجود دارد .شرکتهای بزرگ
زیادی در سیلیکون ولی در حال رشد هستند و نیرو استخدام میکنند ،پس اگر از شرکتی
ناراضی هستید و فکر میکنید استعدادتان هدر میرود ،لزومی ندارد در آن شرکت بمانید .اگر
رئیستان را دوست ندارید ،آنجا را ترک کنید ،بدانید ده شرکت دیگر در صف هستند تا شما را
استخدام کنند .بنابراین فشار روی شرکتها برای داشتن چنین روابطی بسیار زیاد است.
حتی در سیلیکون ولی نیز تعداد روابط به یک باره بیشتر نمیشوند .لری پیج نیز مانند
شماست و نمیتواند جز با تعداد انگشتشماری از کارکنانش ،روابط واقعی داشته باشد .ولی
روابطی که شما با تعداد انگشتشماری از افرادی که مستقیما به شما گزارش میدهند دارید،
اثر زیادی بر نتایج کسب شده توسط تیمتان خواهد داشت .اگر سازمان بزرگی را رهبری
میکنید ،نمیتوانید با تمامی افراد رابطه داشته باشید ،ولی روابطی که مستقیما با
گزارشدهندگان خود دارید بر روابطی که آنها با زیردستانشان دارند تأثیر دارد .این اثر موجی،1
باعث ایجاد یا تخریب یک فرهنگ مثبت خواهد شد .ممکن است تعداد روابط به یک باره زیاد
نشود ،ولی فرهنگ ،توانایی توزیع سریعی دارد.
آیا واقعا «رابطه» کلمه صحیحی است؟ بله .رابطه بین اِریک اِشمیت ،مدیر عامل گوگل از
سال  2001تا  ،2011و لَری پِیج یکی از جذابترین رابطههای تاریخ کسبوکار بوده است .و
همچنین اشتیاق تیم کوک ،مدیر ارشد اجرایی سابق و مدیرعامل فعلی اپل ،در فدا کردن خود
برای استیو جابز و امتناع جابز از فدا کردن کوک برای او ،نمونهای از رابطه عمیقا شخصی است.
ماهیت حقیقی این رابطه چیست؟ سرمایهداریِ مدیریتی 2یک پدیده نسبتا جدید است،
بنابراین فالسفه باستان ،این پیوند انسانی را تشریح نکردهاند .اگرچه امروزه تقریبا هر فرد یک
رئیس دارد ،ولی در فلسفه ،ادبیات ،فیلمها ،و کلیه راههایی که در جستجوی روابط حاکم بر

Ripple effect
Managerial capitalism
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زندگی ما هستند ،هیچ توجهی به ماهیت رابطه نشده است .بهتر بگویم ،مهمترین بخش یک
رئیس خوب بودن ،در اپل ،در گوگل ،یا در هر جای دیگر این کره خاکی ،رابطه خوب است.
بهترین عبارتی که برای توصیف این رابطه پیدا کردم« ،رکوراست بودن» است.

چگونه از این کتاب استفاده کنیم
این کتاب را برای کاربر نهاییاش ،یعنی شما نوشتهام .آنچه آموختهام ،از تجربیات شخصی و
نیز از مربیگریِ سایر رهبران ،این است که مهم نیست چقدر فضا حمایتی باشد ،رؤسا اغلب
تنها هستند ،به نظر خودشان شغل خوبی ندارند ،مطمئنند سایر افراد کار بهتری را انجام
میدهن د ،و بنابراین از کمک گرفتن هراس دارند .ولی البته هیچ رئیسی کامل نیست .علت
اینکه مفاهیم و روشهایی را در اینجا ارائه دادهام ،آن است که به شما کمک کنم تا اشتباهات
مرا تکرار نکنید .به همین منظور داستانهای شخصی زیادی را برای شما بازگو میکنم.
بخش  1قصد دارد ذهن شما را آزاد کند .رئیس خوب بودن برای هر فردی سخت است،
همچنین مهم نیست چقدر در ظاهر موفق به نظر برسند .در داستانهای واقعی که در اینجا
مطرح خواهم کرد ،بخشی از تجربیات مرا خواهید یافت .همچنین امیدوارم با دانستن این موارد
که  )1شما تنها نیستید ،و  )2رویکرد بهتر ،آنقدرها که میترسید سخت نیست ،خوشبین
شوید .در واقع انسانیت شما دارایی ،و نه بدهی شما برای اثربخشی است.
بخش  2خودآموز است :رویکردی گام به گام برای ایجاد روابطی رکوراست با
زیردستانتان ،و همچنین میآموزید که چگونه رکوراست بودن میتواند به شما کمک کند تا
مسئولیت اصلی خود یعنی راهنمایی تیمتان برای رسیدن به نتایج را به عنوان یک رئیس انجام
دهید.
همانطور که در ادامه می خوانید ،ممکن است گاهی اوقات به خاطر برخی موارد احساس
ضعف کنید ،ولی به شما پیشنهاد میکنم مثل یک مدیر عمل کنید .نفس عمیق بکشید .هدف
من صرفهجویی در زمان شماست ،نه اینکه زمان خود را با قرارهای مالقات پر کنید .برای اینکه
رئیس خوبی باشید باید برای کسانی که به شما مستقیما گزارش میدهند وقت بگذارید ،ولی
الزم نیست کل زمان خود را صرف آنها کنید .اگر تمامی ایدهها ،ابزارها و تکنیکهایی که در
این کتاب آمده را اجرا کنید ،زمانی که به مدیریت تیم خود تخصیص خواهید داد به تقریبا ده

 ||| 20رکوراست باشید!

ساعت در هفته میرسد ،و آن ده ساعت از هدر رفتن زمان و خستگیهای شما جلوگیری
میکند .همچنین به شما پیشنهاد خواهم کرد که پانزده ساعت در هفته را برای خودتان در نظر
بگیرید تا تفکر کنید و در حیطه تخصص خود کارهایی را انجام دهید .پانزده ساعت دیگر از
چهل ساعت کار در هفته باقی میماند ،امید دارم بتوانید از این ساعتها برای خودتان استفاده
کنید ،هرچند اگر شما هم مثل من باشید ،از بیشتر این زمان ،برای رسیدگی به موارد غیر قابل
پیشبینی استفاده خواهید کرد.
درحالی که این کتاب را برای شمایِ رئیس نوشتهام ،میخواهم از رؤسای شما همچون افراد
بخش آموزش و واحد توسعه منابع انسانی که از شما حمایت میکنند ،نیز قدردانی کنم .وقتی
که یک تیم هفتصد نفره را در گوگل رهبری میکردم ،میدیدم مدیران به طور معمول یک
اشتباه را بارها و بارها تکرار میکنند .علی رغم قابل پیشبینی بودن اشتباهات ،مداخله موفق
من باعث شد که آنان به طور مأیوسکنندهای از این مداخله گریزان شوند .بعضی روزها احساس
میکردم دارم صحنه آهسته تصادف یک قطار را میبینم که قبال دهها بار دیده بودم ،این
بدترین نوع آشناپنداری 1بود .دقیقا همین احساس را وقتی داشتم که افراد منابع انسانی و
آموزش و توسعه به من توصیه کردند تا این کتاب را بنویسم .امیدوارم این کتاب به شما کمک
کند تا از تکرار بیپایان اشتباهات قابل پیشبینی جلوگیری کنید.
«رکوراست باشید» همچنین مستقیما مربوط به افرادی است که با مشکالت تنوع و
رهبری درگیر هستند .تفاوتهای جنسیتی ،نژادی ،و فرهنگی باعث میشود ایجاد روابط
رکوراست سختتر شود .داشتن روابط رکوراست با کسانی که شبیه ما هستند ترسناک است،
ولی ترسناک تر آن است که با افرادی که با ما فرق دارند ،به زبان دیگری صحبت میکنند ،یا
اینکه مذهب دیگری دارند رکوراست باشیم .به احتمال زیاد با کسانی که با ما فرق دارند ،رفتارِ
«همدلی مخرب» یا «پرخاشگری زننده» یا «ریاکاری فریبکارانه» خواهیم داشت .اینکه بیاموزیم
چگونه خود و دیگران را از این ناراحتی برهانیم و به انسانیت مشترک خودمان روی بیاوریم،
میتواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.

déjà vu

1

بخش )1
فلسفه جدیدی از مدیریت

.1
روابط رکوراست ایجاد کنید
همه وجود خود را برای کار بگذارید

نام آن مدیریت است و شغل شماست
معموال وقتی از آسانسور بیرون میآمدم و به انبار متروکهای که برای شرکت جوس سافتوِر
اجاره کرده بودم وارد میشدم احساس خوشایندی داشتم ،این کسبوکار را در سال  2000با
استرس زیادی راهاندازی کرده بودم.
مهندسانِ ما شبها و تعطیالت آخر هفتهها روی نسخه اولیه محصول کار میکردند تا به
سرعت آماده شود .تیم فروش ،سی مشتری مهم را برای تست محصول مهیا کرد .اگر آن
مشتریان از محصوالت ما استفاده میکردند ،باز هم سرمایهگذاری میکردیم؛ و اگر نمیکردند،
پولمان در طی شش ماه تمام میشد.
فقط یک مدافع وجود داشت و آن هم من بودم .شب قبل ،دیو راکس ،یکی از سرمایهگذاران
ما به من گفت که فکر میکند قیمتگذاریمان کامال اشتباه بوده است« .به آخرین باری که
اتومبیل دست دوم خریدی فکر کن ،همان اتومبیلی که کمتر از  10هزار دالر بود .اکنون به
کسی فکر کن که آن را به تو فروخته است ،آن فرد ،فروشنده توست ،در واقع او نماینده تو در
بازار است ».در درونم میدانستم که دیو راست میگوید ،ولی نمیتوانستم نزد تیم فروش یا
هیئت مدیره بروم و همه چیز را فقط به خاطر احساس درونم تغییر دهم .باید مینشستم و به
سرعت تجزیه و تحلیل میکردم ،به همین منظور قرارهای مالقات فردا صبح را لغو کردم.

 ||| 24رکوراست باشید!

تنها چند قدم مانده بود وارد دفتر شوم که یکی از همکاران به سرعت رسید .میخواست
همان لحظه با من صحبت کند .تازه فهمیده بود که باید عمل پیوند کلیه انجام دهد ،برای
همین بسیار ترسیده بود .بعد از یک ساعت صحبت و دو فنجان چای به نظر آرامتر شد.
وقتی داشتم به سمت میز کارم میرفتم از کنار مهندسی رد شدم که فرزندش در آیسییو
بستری بود .پرسیدم «دیشب پسرت چطور بود؟» گفت بهتر نشده است ،و وقتی آنچه را که
دیشب اتفاق افتاده بود تعریف کرد ،هر دو گریه کردیم .از او خواستم برود و قبل از اینکه به
بیمارستان برگردد یک ساعتی استراحت کند.
بعد مدیر تضمین کیفیت شرکت از فرزند خود اخبار بهتری داشت :او به تازگی باالترین
نمره آزمون استاندارد ریاضیات را در کل ایالت کسب کرده است .میخواست درباره همین
موضوع صحبت کند .بعد از صحبتی که داشتیم هر دو شاد بودیم ،در آن لحظه واقعا احساساتی
شده بودم.
سپس به میز خود بازگشتم ،دیگر زمان و توجه الزم برای فکر کردن در مورد قیمتگذاری
نداشتم .نگران همه بودم ،ولی خیلی خسته بودم ،خسته بودم از اینکه نتوانسته بودم کار
«واقعی» انجام دهم .روز بعد با مربی مدیر عامل ،لزلی کوچ ،1به منظور شکایت تماس گرفتم.
پرسیدم « آیا شغل من ایجاد یک شرکت بزرگ است یا اینکه پرستار احساساتی بچهها
باشم؟»
لزلی که سابقا مدیر خودرأی و تندخویی در مایکروسافت بود ،به سختی توانست جلوی
خودش را بگیرد و گفت« :این پرستاری از بچه نیست ،مدیریت است و شغل شما همین است!»
همیشه هر وقت احساس میکنم کاری «مهمتر» از گوش دادن به حرف افراد دارم ،به یاد
حرفهای لزلی میافتم« :این شغل شماست!» .از حرفهای لزلی برای دهها مدیری که بعد از
چند هفته استقرار در پست جدید خود برای شکایت نزد من میآیند استفاده میکنم ،آنها
احساس میکنند شبیه «پرستار بچه» یا «روانپزشک» شدهاند.

Leslie koch

1

روابط رکوراست ایجاد کنید ||| 25

ما «کار احساسی» مدیر را نادیده گرفتیم .این عبارت معموال برای افرادی استفاده میشود
که در صنعت خدمات یا سالمت کار میکنند ،مثل روانپزشکها ،پرستاران ،دکترها،
خدمتکاران ،و مهمانداران هواپیما؛ ولی همانطور که در ادامه به شما نشان خواهم داد ،این کا ِر
احساسی ،بخشی از کار نیست ،بلکه عامل اصلیِ مدیرِ خوب بودن است.

چگونه مدیر خوبی باشیم
در مسیر کاری خود تقریبا تمامی افرادی که با آنها مواجه شدهام در مورد چگونه مدیر،
رئیس و رهبر خوب بودن سؤال پرسیدهاند .این سؤاالت از جانب تمامی افراد وجود داشت،
مدیران عاملی که تعلیم آنها را بر عهده داشتم ،افرادی که در کالسها یا سخنرانیهای من
شرکت میکردند ،افرادی که از سیستم نرمافزار مدیریتی استفاده میکردند که شرکت کندور
ساخته بود ،شرکتی که من و راس الراوی 1ایجاد کرده بودیم .افراد دیگری نیز سؤاالت مدیریتی
را در وبسایتمان 2ثبت میکنند .حتی سؤاالتی از این قبیل نیز وجود دارند :والدین نگرانی که
در نمایش مدرسه کنار من مینشینند و نمیدانند چگونه به پرستار بچه بگویند شکر کمتری به
بچهها بدهد؛ از پیمانکاری که از به موقع حضور نیافتن کارکنان خود خسته شده است؛ از
پرستاری که به تازگی به سرپرستاری ارتقا یافته است و میگوید که چقدر کارش گیجکننده
است ،زیرا آن طور که او فشار خون من را گرفت ،احساس کردم من باید فشار خون او را بگیرم؛
از مدیر کسبوکاری که در فرودگاه با تلفن خود به طور اغراقآمیزی صبورانه صحبت میکند،
در به سرعت بسته میشود و از هیچکس نمیپرسد که «چرا آن آدم کودن را استخدام
کردهام؟»؛ دوستی که هنوز حالت چهره کارمندی که سالها پیش اخراج کرده بود برای او
تداعی میشود .صرف نظر از اینکه چه کسی سؤاالت را میپرسد ،تمایل دارند نگرانی اصلی را
نشان دهند :بسیاری از افراد احساس میکنند به همان خوبی که در بخش «اصلی» شغل
هستند ،در مدیریت نیستند .اغلب میترسند در حق زیردستانشان قصور کنند.
در حالی که از دیدن این نوع استرس بیزارم ،ولی این مکالمهها را مؤثر یافتم زیرا میدانم
که می توانم کمک کنم .در پایان این مکالمات ،افراد اعتماد به نفس بسیار بیشتری را برای
تبدیل شدن به یک مدیر عالی پیدا میکنند.

Russ Laraway
Radicalcandor.com
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اغلب ،سؤاالتی که از من پرسیده میشوند با مقدمه جالبی شروع میشوند ،زیرا بیشتر افراد،
عناوین شغلیشان را دوست ندارند ،مثال «رئیس» یادآور بیعدالتی است؛ «مدیر» به نظر
بروکراتیک میرسد؛ «رهبر» خودبزرگساز 1به نظر میرسد .کلمه «رئیس» را ترجیح میدهم
زیرا تمایزات بین رهبری و مدیریت ،منتج به تعریف رهبران و مدیران به این صورت میشود که
رهبران آدمهای بیخودی هستند که در واقع کاری نمیکنند و مدیران ،مجریان کماهمیت
هستند .همچنین تفاوت سلسلهمراتبیِ دشواری بین این دو کلمه وجود دارد ،به این صورت که
اگر رهبران ،به سطح موفقیت خاصی دست پیدا کنند ،الزم نیست دیگر مدیریت کنند؛ و
مدیران جدید نیز نباید رهبری کنند .در کتاب بیوگرافی اندی گرو 2که مدیرعامل مشهور اینتل
است (نوشته ریچارد تِدلو) ،نویسنده اذعان دارد که مدیریت و رهبری همانند فورهَند و بِکهِند
(در تنیس) هستند ،و برای برنده شدن باید در هر دو خوب باشید .امیدوارم تا آخر این کتاب
ارتباط بهتری را با سه واژه رئیس ،مدیر ،و رهبر برقرار کنید.
بعد از بیان معانی ،سؤال بعدی بسیار مهم است :رؤسا ،مدیران و رهبران چه کار میکنند؟
به قرارهای مالقات میروند؟ ایمیل میفرستند؟ به افراد میگویند چه کار کنند؟ استراتژیهایی
را در ذهن میپرورانند و از افراد انتظار دارند آن را اجرا کنند؟ دوست داریم فرض کنیم یک
سری کارهای مهمل انجام میدهند.
در نهایت رؤسا مسئول نتایج هستند .رؤسا برای رسیدن به نتایج ،خودشان کارها را انجام
نمیدهند ،بلکه با راهنمایی و هدایت افراد در تیمهای خود به نتایج میرسند .رؤسا برای
کسب نتایج ،تیم را هدایت و راهنمایی میکنند.
در ادامه سؤاالتی که از من پرسیده شده است در حول زمینههای مسئولیت مدیران است،
یعنی راهنمایی ،ایجاد تیم و کسب نتایج.
اول ،راهنمایی.
راهنمایی اغلب بازخورد نامیده میشود .افراد از بازخورد ترس دارند ،چه بازخورد مثبت که
تشویق شوند و چه بازخورد منفی که مورد انتقاد قرار بگیرند .اگر فردی حالت تدافعی بگیرد چه
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کار میکند؟ شروع به فریاد زدن میکند؟ زیر گریه میزند؟ اگر فردی حاضر به درک انتقاد
نشود ،یا اینکه نتواند برای حل مشکل کاری کند چه میکند؟ اگر هیچ راه سادهای برای حل
مشکل نباشد چه کار میکند؟ رئیس چه باید بگوید؟ ولی وقتی مسئله واقعا ساده و واضح باشد
هم اوضاع بهتر نیست .چرا فرد هنوز نمیداند این یک مشکل است؟ باید واقعا بگویم؟ تمامی
این سؤاالت آنقدر بسیار بزرگ به نظر میرسند که افراد اغلب فراموش میکنند از دیگران
تقاضای کمک کنند و دیگران را به آن ترغیب کنند.
دوم ،ایجاد تیم.
ایجاد یک تیم منسجم یعنی تعیین نقشهای مناسب برای افراد مناسب :استخدام ،اخراج و
ارتقا .وقتی افراد مناسب را در شغلهای مناسب قرار دادید ،چگونه آنها را با انگیزه نگه
میدارید؟ به خصوص در سیلیکون ولی ،سؤالها اینگونه مطرح میشوند :وقتی افراد هنوز بر
شغل فعلی خود مسلط نشدهاند ،چرا شغل دیگری را میخواهند؟ چرا همه انتظار دارند شغل
آنها یک دستورالعمل مشخص مثل لِگو داشته باشد؟ چرا وقتی افراد به محض اینکه در کاری
خبره شدند آنجا را ترک میکنند؟ چرا بعد از موفقیت شکست میخورند؟ چرا هیچکس کار
خودش را انجام نمیدهد تا بگذارد من نیز کارم را انجام دهم؟
سوم ،نتایج
بسیاری از مدیران از سختی راست و ریست کردن کارها دائما مستأصل هستند .ما اندازه
تیم را دو برابر کردیم ،ولی نتایج دقیقا دو برابر نشد ،در واقع بدتر هم شد .چه اتفاقی افتاده
است؟ گاهی اوقات همه چیز به آرامی پیش میرود :اگر اجازه دهم ،کسانی که برای من کار
میکنند همیشه جر و بحث میکنند .چرا نمیتوانند تصمیمگیری کنند؟ ولی گاهی اوقات همه
چیز بسیار سریع حرکت میکند :ما دِدالینی را از دست دادیم ،چرا که کال تیم تمایل نداشت
برنامهریزی کند ،فقط تمایل به اخراج داشت ،بدون آمادگی و هدف! چرا قبل از هر اقدامی
نمیتوانند فکر کنند؟ یا اینکه به نظر میرسید در حالت خلبان خودکار هستند :دقیقا همان
کاری که سه ماه گذشته انجام داده بودند را در این سه ماه نیز انجام دادند ،با اینکه سه ماه
گذشته شکست خورده بودند .چرا انتظار دارند نتایج متفاوت شود؟
راهنمایی ،تیم ،و نتایج؛ اینها مسئولیتهای هر رئیس ،مدیر ،مدیرعامل ،مدیر میانی و رهبر
تازهکار است .مدیران عامل مشکالت بیشتری دارند ،به محض پذیرفتن مسئولیت مدیریت ،باید
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برای موفقیت خود در حیطه مدیران ارشد با افرادی که دارای خصوصیات ،مهارتها ،و نقاط
ضعف مختلف هستند کار کنند.
طبیعی است که مدیران بخواهند بدانند آیا با زیردستان خود درست رفتار میکنند یا خیر،
به همین منظور درباره سه موضوع از من سؤال میکنند ،این سه موضوع را به طور کامل در
طول این کتاب مطرح خواهم کرد.

روابط ،منجر به پیشرفت امور میشود ،نه قدرت!
سؤال بسیار مهمی در مورد رئیس خوب بودن وجود دارد ،ولی معموال پرسیده نمیشود.
ریان اسمیت ،1مدیرعامل کوآلتریکس که به تازگی مربی او شدهام یک استثنا است ،اولین سؤال
او از من این بود« :به تازگی چند رهبر جدید برای تیم خود استخدام کردهام ،چگونه میتوانم
به سرعت با هر کدام از آنها رابطهای ایجاد کنم که منجر به اعتماد متقابل شود؟»
عده بسیار کمی در درجه اول بر این دردسر اصلی مدیریت که ریان اسمیت اشاره کرد
تمرکز میکنند ،یعنی ایجاد رابطه قابل اعتماد با هر فردی که به طور مستقیم به شما گزارش
میدهد .اگر سازمان بزرگی را رهبری میکنید ،نمیتوانید با همه رابطه داشته باشید؛ ولی
میتوانید افرادی را که به طور مستقیم به شما گزارش میدهند بشناسید ،هرچند یک سری
موانع وجود دارد :پویایی قدرت ،ترس از تنش ،نگرانی در مورد مرزهای درست بودن یا
«حرفهای» بودن ،ترس از دست دادن اعتبار ،و فشار زمانی.
با این وجود ،روابط ،مهمترین بخش شغل شماست .روابط مشخص میکنند آیا سه
مسئولیت خود را به عنوان مدیر میتوانید انجام دهید یا خیر ،مسئولیتهایی همچون  )1ایجاد
فرهنگ راهنمایی (تحسین و انتقاد) که تمامی افراد را در جهت درست حفظ میکند؛ )2
فهمیدن اینکه چه مواردی باعث انگیزش اعضای تیم شما میشود تا از فرسودگی و خستگی
روحی اجتناب شود و تیم همچنان منسجم بماند؛  ) 3به طور مشارکتی به نتیجه رسیدن .اگر
فکر میکنید می توانید این کارها را بدون داشتن روابط قوی انجام دهید ،خودتان را گول
زدهاید .نمیگویم قدرت ،کنترل یا اختیار کارساز نیستند ،اینها به خصوص در یک رژیم
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دیکتاتوری یا نیروهای نظامی به خوبی کارساز هستند .ولی اگر این کتاب را میخوانید ،اینها
هدف و دستاورد شما نخواهند بود.
یک چرخه کارا بین مسئولیتها و روابط شما وجود دارد .شما با آموزش بهترین روشها
برای دادن ،گرفتن و تشویق به راهنمایی؛ با قرار دادن افراد مناسب در نقشهای مناسب در تیم
خود؛ و با دستیابی به نتایج به صورت مشترک که حتی به صورت فردی هم نمیتوانستید
رؤیای آنها را ببینید ،روابط خود را تقویت میکنید .البته یک چرخه معیوب هم میتواند بین
مسئولیتها و روابط شما وجود داشته باشد .وقتی که نتوانید برای موفقیت افراد در کارشان به
آنها راهنمایی بدهید ،یا اینکه افراد را در نقشهایی قرار دهید که تمایل ندارند یا مناسب آن
نقش ها نیستند ،یا اینکه افراد را به رسیدن به نتایجی مجبور کنید که آنها را غیرواقعی
میدانند ،در نتیجه اعتماد را از بین خواهید برد.

راهنمایی

تیم
شما

نتایج

روابط و مسئولیتها ،یکدیگر را به صورت مثبت یا منفی تقویت میکنند ،و این پویایی
باعث می شود شما به عنوان یک مدیر یا به جلو حرکت کنید یا اینکه از بین بروید .روابطی که
شما با گزارشدهندگان مستقیم خود دارید ،بر روابطی که آنها با گزارشدهندگان مستقیم خود
دارند و همچنین بر فرهنگ تیمتان تأثیرگذار است .توانایی شما برای ایجاد ارتباطاتِ مبتنی بر
اعتمادِ انسانی با افرادی که مستقیما به شما گزارش میدهند ،تعیینکننده کیفیت نتایجتان
است.
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تعریف این روابط حیاتی است .این روابط کامال شخصی هستند و البته مثل سایر روابط
زندگیتان هم نیستند .ولی اغلب برای ایجاد این روابط نمیدانیم چه کار کنیم ،رکوراست
بودن که مفهوم اصلی این کتاب است در این مورد به شما کمک خواهد کرد.

رکوراست بودن
ایجاد اعتماد به این سادگی نیست که «کار الف ،ب و ج را انجام دهید تا رابطه خوبی داشته
باشید ».مثل همه روابط انسانی ،روابط بین رؤسا و زیردستانشان غیر قابل پیشبینی است و
منوط به یک سری قوانین مطلق نیست .ولی من دو جنبه را شناسایی کردم که وقتی با هم
ترکیب میشوند به شما کمک میکنند تا در جهتی مثبت حرکت کنید.
اولین جنبه آن است که چیزی بیشتر از «یک حرفهای» باشید .این جنبه در مورد اهمیت
دادن و به اشتراک گذاشتن موضوعاتی بیشتر از کارتان است ،و همچنین تشویق افرادی که به
شما گزارش میدهند به داشتن همین رفتار است .توجه صرف به توانایی افراد برای انجام کار
کافی نیست .برای داشتن ارتباط خوب ،باید کل وجود شما به همه افرادی که به عنوان یک
انسان برای شما کار میکنند توجه کند .این کار فقط کسبوکار نیست ،بلکه شخصی و کامال
شخصی است؛ این جنبه را «توجه شخصی» مینامم.
جنبه دوم گفتن برخی موضوعات به افراد است ،همچون وقتی کارشان به اندازه کافی خوب
نیست؛ وقتی شغلی که میخواهند را نمیگیرند؛ وقتی که میخواهید رئیس جدیدی برای آنها
استخدام کنید؛ وقتی توجیهی برای سرمایهگذاری بیشتر بر روی نتایجی که آن افراد کسب
کردهاند وجود ندارد .ارائه بازخورد خشن ،تماسهای تلفنی خشونتآمیز در مورد کارهای
اعضای تیم و ایجاد استانداردهای سطح باال برای رسیدن به نتایج؛ آیا اینها کار تمامی مدیران
نیست؟ ولی بیشتر افراد در مقابل انجام چنین کارهایی مقاومت میکنند .معموال به چالش
کشیدن افراد ،آنها را اذیت میکند و این در ابتدا روشی خوب برای ایجاد یک رابطه نیست،
همچنین به آنها نشان نمیدهد که شما «شخصا بهشان توجه دارید» .ولی اغلب به چالش
کشیدن افراد روشی خوب برای آن است که به آنها نشان دهید وقتی رئیس هستید ،بهشان
توجه دارید؛ این جنبه را «چالش مستقیم» مینامم.
وقتی «توجه شخصی» را در کنار «چالش مستقیم» قرار دهید« ،رکوراست بودن» رخ
میدهد .رکوراست بودن ،اعتماد ایجاد میکند و راه را برای ارتباطی باز میکند تا با کمک آن
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به اهداف مورد نظر خود برسید .همچنین رکوراست بودن به ترسی که مدیران در مواجه با
معضالت مدیریتی با آن روبرو میشوند میپردازد .در نهایت نتیجه آن میشود که وقتی افراد به
شما اعتماد میکنند و باور دارند به آنها توجه میکنید ،به احتمال زیاد  )1تحسین و انتقاد شما
را میپذیرند؛  )2افکارشان را در مورد کارهای خوبی که شما انجام میدهید و از همه مهمتر
کارهایی که به خوبی انجام ندادهاید به شما میگویند؛  )3با دیگران نیز به همین شیوه رفتار
میکنند؛  )4نقش خود را در تیم میپذیرند؛ و  )5بر دستیابی به نتایج تمرکز میکنند.
چرا «رکوراست»؟ این واژه را انتخاب کردهام ،زیرا بسیاری از ما از گفتن تفکرات واقعی
خود اجتناب میکنیم .این کار تا حدی سازگار با رفتار اجتماعی است و به ما کمک میکند تا
از درگیری و خجالتزدگی اجتناب کنیم .ولی این نوع اجتناب برای یک رئیس فاجعه است.
چرا «رکوراست»؟ برای اینکه افراد در هنگام به چالش کشیدن یکدیگر (و شما!) روراست
باشند ،الزم است در ارتباط با هم به حد کافی صریح باشند و هیچگونه تفسیری در میان نباشد،
و البته فروتنی نیز وجود داشته باشد .به جای «صداقت»« ،رکوراست» را انتخاب کردم ،زیرا در
رکوراست بودن فروتنی وجود ندارد .در رکی و راستی ،به سادگی دیدگاه خود را در مورد
رخدادها بیان میکنید و از دیگران نیز انتظار دارید دیدگاههایشان را بیان کنند .اگر نتیجه این
باشد که شما موضوعی را اشتباهی فهمیدهاید ،در نهایت میخواهید این کجفهمی را بدانید.
حداقل امیدوارم بخواهید بدانید!
شگفتانگیزترین موضوع در مورد رکوراست بودن آن است که نتایج آن اغلب برعکس آنچه
میترسید میشود .میترسید افراد عصبانی یا کینهجو شوند ،ولی در عوض قدردان فرصتی
هستند که به آنها داده شده تا مفصال صحبت کنند .حتی اگر افراد در ابتدا خشمگین ،رنجیده،
یا دلخور شوند ،وقتی بفهمند واقعا به آنها توجه دارید ،این احساسات فروکش میکند .وقتی
افرادی که به شما گزارش میدهند با یکدیگر رکوراست باشند ،طبعا زمان کمتری را برای
میانجیگری صرف میکنید .وقتی رؤسا ،رکوراستی را ترغیب و حمایت میکنند ،ارتباطات
سیالتر میشوند ،رنجشهایی که به شکل عقده و غده درآمدهاند مطرح شده و از بین میروند،
و افراد نه تنها عاشق کارشان ،بلکه عاشق همکاران و محل کار خود نیز میشوند .وقتی افراد
ق
عاشق کار خود باشند ،کل تیم موفقتر خواهد شد و شادی حاصل شده ،خود موفقیتی فو ِ
موفقیت است.
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توجه شخصی :اولین جنبه رکوراست بودن
اولین درس من در مورد توجه شخصی مربوط به چهارم جوالی سال  1992در مسکو زیر
برزنتی در هوای بارانی است که با ده نفر از بهترین الماستراشان دنیا بودم و قصد استخدام آنها
را داشتم .برای یک شرکت الماس در نیویورک کار میکردم .دو سال قبل از آن ،با مدرک
ادبیات روسی از دانشگاه فارغالتحصیل شده بودم .به نظر میرسید تحصیالتم مرتبط با موقعیت
فعلیام نباشد .مأموریت من به عقل و درایت نیاز داشت ،نه درک عمیقی از ماهیت انسانی .باید
این افراد را متقاعد میکردم تا شرکتهای دولتی روسی را که به آنها به روبل حقوق میداد
ترک کنند ،چرا که آن شرکتها تقریبا بیارزش شده بودند .از طرف دیگر ،میتوانستم به
اکثریت آنها به دالر حقوق بدهم .با این کار میشد به آنها انگیزه داد .درست است؟
اشتباه است .تراشکاران الماس پیک نیک و گردش میخواستند.
ما زیر برزنت ایستاده بودیم ،شیشلیک (قطعههای کوچک گوشت کبابشده) ،تارت سیب و
نوشابه میخوردیم و در همان وضعیت ،تراشکاران الماس مرا سؤالباران میکردند .اولین
مأموریت آنها این بود که  100قیراط الماس را به یک جفت گوشواره منحصر به فرد تبدیل
کنند .تراشکاران الماس میخواستند بدانند «چه کسی جواهرات به این سنگینی را میخرد؟»،
توضیح دادم آن جواهر هدیهای از جانب یک شیخ سعودی به همسرش است که دوقلو داشت.
در مورد استفاده از لیزر برای برش الماسها چه چیزی میدانستم؟ به آنها قول دادم آنها را به
اسرائیل ببرم تا بهروزترین فناوری را ببینند ،ولی آن فناوری از دیسکهای مسی قدیمی که آنها
استفاده میکردند ناکارآمدتر بود .آنها میخواستند انگلیسی بیاموزند ،به آنها قول دادم خودم
بهشان آموزش بدهم« .آیا امکانش هست هر هفته با هم نهار بخوریم؟» قطعا .وقتی که نوشابه
را تمام کردیم ،سؤال دیگری پرسیدند؛ «اگر وضعیت در روسیه بدتر شود ،آیا ما و
خانوادههایمان را از اینجا خارج میکنید؟» فهمیدم این سؤال واقعا اهمیت دارد .در آخر گردش
فهمیدم مهمترین کاری که من میتوانم انجام دهم و دولت نمیتواند آن است که شخصا به آنها
توجه کنم.
تراشکاران الماس شغل را پذیرفتند .ناگاه متوجه شدم تما ِم رمانهای روسی را که شبها
تا دیروقت میخواندم ،به کسبوکارم ارتباط پیدا کردهاند .برای رئیس شدن دو دل بودم ،زیرا
میدیدم رؤسا ،قاتالن ماشینی آرزوها هستند .اکنون فهمیدم سؤالی که مرا به سوی خواندن
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ادبیات روسی هدایت کرده بود ،خود یک سؤال مهم برای شغل ریاست بود؛ چرا برخی افراد با
خوشی و به طور ثمربخشی زندگی میکنند ،در حالیکه برخی دیگر احساس بیگانگی با کار خود
دارند (همانطور که مارکس مطرح کرده بود) .در واقع بخشی از کار من آن بود که شادی را
بیشتر ،و غم و اندوه را کمتر کنم .انسانیت من نسبت به دیگران برای مؤثر بودن ،یک ویژگی
بود ،نه یک تعهد.
دو سال بعد از آن گردش ،هماهنگ کردم تا این افراد از وطن خود خارج شوند .به آنها
کمک کردم تا با ناهماهنگیهای بین دنیای سابق و جدیدشان کنار بیایند؛ انگلیسی خود را
بهبود بخشند؛ و اوقاتشان را با خانواده سپری کنند .آنها برای شرکت ما الماس تراش دادند ،و
آن الماسها بیشتر از  100میلیون دالر در سال فروخته میشد.
***
به نظر واضح میرسد که رؤسای خوب باید شخصا به زیردستانشان توجه کنند .افراد
خیلی کمی هستند که کار خود را با این نگرش شروع میکنند که «من هیچ اهمیتی به افراد
نمیدهم ،پس رئیس خوبی خواهم شد!» ،اما در عمل ،اغلب اوقات ،برای کارمندان این حس
ایجاد می شود که کسی به آنها اهمیت نمیدهد و احساس میکنند همانند مهره پیاده (سرباز)
شطرنج هستند ،یا اینکه نه تنها در سلسلهمراتب سازمانی بلکه از لحاظ اصول انسانی نیز
زیردست و دونپایه به حساب میآیند.
بخشی از علت آنکه افراد «شخصا توجه» نمیکنند آن است که باید «حرفهای بمانند» .این
عبارت خود یک موضوع مهم را رد میکند؛ همه ما انسان ،و با احساسات و عواطف انسانی
هستیم ،و حتی نیاز داریم در محیط کار هم اینگونه دیده شویم .وقتی چنین حالتی رخ
نمیدهد ،و می دانیم که برای گذران زندگی باید خود را سرکوب کنیم ،پس از این وضعیت و از
سر کار رفتن متنفر میشویم .برای بیشتر رؤسا ،حرفهای بودن یعنی به موقع سر کار حضور
یافتن ،کار خود را انجام دادن ،و بروز ندادن احساسات (مگر اینکه در برخی کارهای «انگیزشی»
یا هدفگرا مشارکت کنند) .نتیجه آن میشود که هیچکس سر کار احساس راحتی ندارد.
فرِد کافمَن ،مربی من در گوگل ،شعاری مخالف با رویکرد «فقط حرفهای» داشت« :همه
وجود خود را سر کار بیاورد» .این حرف به یک الگوی رفتاری تبدیل شد؛ اگر این عبارت را در
گوگل جستوجو کنید ،بیش از ه شت میلیون نتیجه دریافت خواهید کرد .شریل سندبرگ در
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جشن فارغالتحصیلی خود از دانشگاه هاروارد در سال  2012به این عبارت اشاره کرد ،مایک
رابینز نویسنده ،سخنرانی تِدِکس خود در سال  2016را به این عبارت اختصاص داد ،و مدیر
عامل اِسلَک 1یعنی اِستوارت باتِ رفیلد این عبارت را برای شرکت خود در اولویت قرار داد .اینکه
کل وجودتان را سر کار بیاورید ،یکی از آن مفاهیمی است که تعریف دقیق آن سخت است ،ولی
وقتی آن را عرضه میکنید ،احساس خاصی در درون خود پیدا میکنید .این عبارت اغلب بدان
معنا است که نسبت به افرادی که به شما گزارش میدهند انتقادپذیر باشید ،و اگر حتی روز
بدی داشتهاید ،حداقل اجازه دهید حرفهایشان را بزنند و همچنین فضایی امن برای دیگران
ایجاد کنید تا آنها نیز اینگونه رفتار کنند.
عالوه بر دغدغه نسبت به «حرفهایگرایی» ،دلیل دیگری برای ناتوانی افراد در زمینه «توجه
شخصی» وجود دارد .وقتی فردی رئیس میشود ،آگاهانه یا ناخودآگاه احساس میکند از
کسانی که برای او کار میکنند بهتر یا باهوشتر است .این نگرش باعث میشود یک رئیسِ
موفق نشوید؛ بلکه باعث میشود افرادتان بخواهند دخلتان بیاید! موارد اندکی وجود دارد که از
حس «برتری» برای روابط انسانی مخربتر باشد .برای همین است که از واژه «باالدست» به
عنوان هممعنی واژه «رئیس» بیزارم .همچنین از واژه «کارمند» اجتناب میکنم .زمانی برای
مردی کار میکردم که به من گفت «در هر رابطهای یک میخ و یک چکش وجود دارد» ،الزم به
گفتن نیست ،ولی زیاد برای او کار نکردم .البته اگر رئیس باشید ،یک سری سلسلهمراتب وجود
دارد ،و تظاهر به نادیده گرفتن آن کمکی نمیکند .فقط به خاطر داشته باشید که رئیس بودن
یک شغل است ،نه قضاوتِ ارزشها.
توجه شخصی ،پادزهری برای حرفهایگرایی ماشینی و خودبینی مدیریتی است .چرا «توجه
شخصی» را به جای «توجه» صِرف به کار بردم؟ زیرا توجه فقط نسبت به کار یا حرفه فرد کافی
نیست ،تنها وقتی که با تمام وجود خود ،به کل وجود فرد توجه میکنید ،میتوانید یک رابطه
ایجاد کنید.
توجه شخصی در مورد به خاطر سپردن تاریخ تولد افراد و نام اعضای خانواده آنها نیست؛
توجه شخصی نه در مورد به اشتراک گذاشتن اطالعات سطحی از زندگی شخصی افراد است و
نه اجبار به گپ و گفت در مورد رخدادهای اجتماعی .توجه شخصی در مورد انجام کارهایی
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است که می دانید چگونه انجام دهید ،در مورد اذعان به آن است که همه ما افرادی با زندگیها
و آرزوهایی هستیم که آن آروزها فراتر از آرزوهای مرتبط با کار است؛ در مورد یافتن زمانی
برای گفتگوهای واقعی است؛ در مورد شناخت یکدیگر در سطح انسانی است؛ در مورد فهمیدنِ
چیزهایی که برای افراد مهم است؛ در مورد به اشتراک گذاشتن انگیزهای است که ما را صبح از
خواب بیدار میکند و باعث میشود سر کار برویم و همچنین مواردی که باعث میشود از کار
متنفر شویم.
موضوع آن نیست که توجه شما به افراد در مسئولیتهایتان نمود پیدا کند ،بلکه باید عمیقا
به افراد توجه کنید ،همچنین باید خودتان را آماده کنید تا مورد تنفر واقع شوید .فیلم معجزه،
که حول سرمربی تیم هاکی روی یخ المپیک در سال  1980میچرخد ،این موضوع را به خوبی
به تصویر میکشد .سرمربی ،تیم خود را با تحت فشار زیاد گذاشتن متحد میکند ،ولی دشمن
مشترک اعضای تیم میشود .با دیدن فیلم متوجه میشوید که او چقدر به هر بازیکن توجه
میکند و بسیار دردناک بود که بعد از مدت بسیار طوالنی ،بازیکنان این موضوع را فهمیدند.
رئیس بودن گاهی احساسی شبیه تنها بودن در خیابان یکطرفه دارد ،به خصوص در اوایل کار.
اگ ر بتوانید مسئولیت کارهای خود را بر عهده بگیرید ،به احتمال زیاد اعضای تیم شما ،رؤسای
خوبی برای کارمندان خود میشوند .اگر افراد بدانند داشتن رئیس خوب چه احساسی دارد،
کامال طبیعی است که بخواهند خودشان هم رئیس خوبی باشند .پاداش تماشای افرادی که به
شکوفایی آنها اهمیت میدهید و آنها نیز موجب شکوفایی دیگران میشوند بسیار زیاد است.

چالش مستقیم :جنبه دوم رکوراستی
جاشوا کوهنِ 1فیلسوف که به مدیران توئیتر و اپل ،و دانشجویان دانشگاه استنفورد و ام آی
تی تدریس می کرد ،کار بسیار مهمی را انجام داد؛ او توضیح داد که چرا به چالش کشیدن
یکدیگر نه تنها برای انجام کارهای بزرگ ،بلکه برای ایجاد روابط بزرگ نیز ضروری است .او
اغلب از نقلقولی از جان استوارت میل استفاده میکند:

مهم ترین عنصر قابل احترام در هر فرد ،چه از نظر فکری و چه از نظر اخالقی آن
است که خطاهایش قابل اصالح هستند .او میتواند اشتباهات خود را با بحث و
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تجربه ،و نه فقط تجربه اصالح کند .همچنین برای تفسیر تجربه ،باید بحث انجام
شود.
به چالش کشیدن دیگران و تشویق آنها برای به چالش کشیدن شما به ایجاد روابط مبتنی
بر اعتماد کمک میکند ،زیرا نشان میدهد که )1 :به اندازه کافی به کارهایی که به خوبی پیش
میرود و کارهایی که خوب پیش نمیروند ،توجه میکنید )2 ،به پذیرش اشتباه خود تمایل و
به اصالح اشتباهات خود و دیگران تعهد دارید .ولی از آنجایی که به چالش کشیدن ،اغلب شامل
مخالفت ،یا گفتن نه است ،این رویکرد دربردارنده تعارضات است و اغلب از آن اجتناب میشود.
وزیر خارجه اسبق آمریکا ،کالین پاول ،1یک بار اظهار کرد که گاهی مسئول بودن به معنای
اذیت کردن است .باید بپذیرید گاهی افراد تیم شما از دست شما عصبانی شوند .در واقع اگر
هیچکس از دست شما عصبانی نشود ،یعنی شما به اندازه کافی تیم خود را به چالش
نکشیدهاید .نکته اصلی در هر رابطه آن است که خشم خود را کنترل کنید .اگر دیگران از
حرفهای شما اذیت می شوند ،پس به درد و رنج آنها توجه کنید .اینگونه وانمود نکنید که فالن
حرف آزاردهنده نیست ،یا اینکه «نباید آزاردهنده باشد» ،فقط نشان دهید که به دیگران توجه
دارید .عبارت «به دل نگیر» را از فهرست واژگان خود حذف کنید چرا که توهینآمیز است .در
عوض برای حل مشکل کمک کنید .ولی برای بهتر شدن حال دیگران ،وانمود نکنید مشکلی
وجود ندارد .در آخر ،توجه شخصی به افراد حتی اگر آنها را به چالش بکشید منجر به ایجاد
بهترین روابط کاری میشود.
بخش «چالش مستقیمِ» این برنامه ،به خصوص در ابتدا سخت است .ممکن است وقتی در
فرآیند ایجاد اعتماد هستید ،از کار فردی انتقاد کنید یا اینکه نقش او را تغییر دهید .وقت
زیادی صرف کردم تا در کل این کتاب به شما نشان دهم چگونه میتوانید این کار را انجام
دهید .ولی این سختترین بخش نیست ،سختترین بخشِ ایجاد اعتماد ،دعوت از افراد برای به
چالش کشیدن شما و بالعکس است .باید آنها را تشویق کنید تا حدی شما را به چالش بکشند
که ناراحت یا عصبانی شوید .این کار نیاز به عادت دارد ،به خصوص برای رهبران «دیکتاتور».
ولی اگر بر این کار ممارست کنید ،موارد زیادی را در مورد خود ،و درک افراد از خودتان
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خواهید آموخت .این دانش به طور همیشگی به شما و تیمتان کمک میکند تا بهترین نتایج را
کسب کنید.
***
اخیرا همکارِ مؤسس من ،راس ،1الیسه الکهارت 2را برای رهبری بازاریابی محتوایی شرکت
کندور استخدام کرده بود .راس در مورد سبک و روش تعریف ما از «رکوراست بودن»،
خودرأی بود .الیسه عضوی جدید در تیم بود ،به همین منظور برای ارائه نظرات خود تأمل
میکرد .راس نه تنها نسبت به پویایی ،بلکه نسبت به این واقعیت که او رئیس الیسه است
حساس بود ،او را تشویق میکرد تا همانگونه که ما او را به چالش میکشیم ،او نیز ما را به
چالش بکشد.
ایجاد اعتماد کافی بین افراد برای ایجاد چالش متقابل صرف نظر از روابط گزارشدهی ،هم
زمان و هم توجه میطلبد .وقتی که راس و الیسه برای تهیه مطالب وبسایت با هم همکاری
میکردند ،لحظات زیبای ایجاد اعتماد را میدیدم .الیسه با بعضی از نظرات پیشنهادی راس
مخالفت میکرد .آنها چندین بار از اول شروع میکردند و ادامه میدادند ،به نظر میرسید الیسه
از اظهار بعضی حرفها نیز خودداری میکند .راس این موضوع را حس کرد و گفت «اگر
اطالعات مفیدی داریم ،پس به اطالعات توجه کنیم؛ ولی اگر فقط نظر و عقیده داریم ،پس از
نظر شما استفاده میکنیم» ،او این نوع حرف زدن را از جیم بارکسدل ،3مدیرعاملِ نِتاِسکِیپ
آموخته بود ،ولی مخالف رهنمودهای او اظهار نظر میکرد .راس با تغییراتی که الیسه بیان کرده
بود موافقت کرد ،همچنین اطالعاتی از اظهارات الیسه به دست آمد که صحت حرفهای او را به
اثبات رساند.
دفعه بعد الیسه در مورد دیدگاه خود جسورانه و به طور مؤثری بحث کرد ،نگران بود از
اینکه از مرز بین خود و رئیسش عبور کرده باشد ،ولی اینگونه نبود ،و برای اینکه راس این
موضوع را روشن کند ،کلیپی با عنوان «کمکم کن ،کمکت میکنم» از جری ماگویر 4برای او
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ارسال کرد .در آن فیلم ،جری و مشتری او ،راد ،بحث شدیدی داشتند ،لُب مطلب آنکه راد به
جری گفت« :ببین! این تفاوت بین ماست ،تو فکر میکنی ما میجنگیم ،ولی من فکر میکنم ما
صحبت میکنیم!»

«رکوراست بودن» چه چیزی نیست
ما در مورد اهمیت تواضع صحبت کردیم .رکوراست بودن مجوزی برای خشونت بیدلیل یا
«خنجر زدن از جلو» نیست .صرف اینکه با این جمله شروع کنید ،دلیل نمیشود رکوراستی
وجود داشته باشد« :بگذارید اصال با شما رکوراست باشم ».اگر بعد از گفتن جمله قبل ،با
چنین جمالتی ادامه دهید «شما دروغگو هستید و به شما اعتماد نمیکنم »،یا «شما آدم
احمقی هستید»  ،بدانید که مانند یک آدم نادان معمولی رفتار کردهاید .اگر به افراد شخصا
توجه نکنید ،رکوراستی را انجام ندادهاید.
همچنین «رکوراست بودن» ،فراخوانی برای ایراد گرفتن بیجا نیست .به چالش کشیدن
مستقیم افراد واقعا انرژیبر است ،نه تنها از کسی که او را به چالش کشیدهاید ،بلکه حتی از
خود شما .بنابراین این کار را تنها برای مواردی انجام دهید که واقعا اهمیت دارند .یک حساب
سرانگشتی خوب برای هر رابطه آن است که حداقل هر روز سه مورد بیاهمیت را نگویید.
رکوراست بودن یک مقوله سلسلهمراتبی نیست .برای آنکه اساسا رکوراست شوید ،باید آن
را در «مقام باال»« ،مقام پایین» ،و در «سطوح میانی» تمرین کنید .حتی اگر رئیس و همتایان
شما موافق این روش نباشند ،شما میتوانید یک دنیای کوچکِ اساسا رکوراست برای خود و
اعضای تیمتان ایجاد کنید ،همچنین میتوانید با احتیاط بیشتری با رئیس و همتایان خود
برخورد کنید .ولی در نهایت اگر امکان ایجاد رکوراستی با رئیس و همتایانتان نبود ،پیشنهادم
آن است که در صورت امکان ،محیط کاری جدیدی را پیدا کنید.
رکوراست بودن نه وراجی کردن است ،و نه برونگرایی بیپایانی که افراد درونگرای تیم و
یا شمای درونگرا را خسته کند .رکوراستی ،نه همیشه با هم قهوه نوشیدن و شام خوردن ،نه
با هم کارتینگسواری کردن است .اینها همه روشهای خوبی برای خالی کردن احساسات
است ،ولی چنین فعالیتهایی وقت زیادی میبرد ولی کارآمدترین روش برای شناخت افرادی
که با شما کار میکنند نیست؛ همچنین این فعالیتها به آنها نشان نمیدهد که شما شخصا به
آنها توجه دارید.
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رکوراست بودن ،نه منحصر به فرهنگ سیلیکون ولی و نه منحصر به فرهنگ آمریکایی
است؛ بلکه مقولهای کامال انسانی است .در واقع وقتی داشتم برای یک شرکت اسرائیلی کار
میکردم ،تفکر رکوراست بودن را ایجاد کردم.

رکوراستی کامال انسانی است ،ولی از لحاظ میانفردی و فرهنگی نسبی است
هر دو جنبه «رکوراست بودن» نسبت به مفاهیم حساس هستند .اینها را با گوش شنونده
و نه با زبان گوینده اندازهگیری میکنند .رکوراستی یک تیپ شخصیتی ،یک استعداد و یا یک
حکم فرهنگی نیست .تنها زمانی عملی میشود که دیگران بفهمند توجه شخصی و چالش
مستقیم شما با حسن نیت است.
ما باید همیشه به این واقعیت واقف باشیم که آنچه ممکن است از نظر یک فرد یا یک تیم،
رکوراستی به حساب بیابد ،از نظر فرد یا تیم دیگر ناخوشایند (یا بسیار تحقیرکننده) باشد.
وقتی از شرکتی به شرکت دیگر می رویم ،باید رک و راستی را بازتنظیم کنیم (بسته به فرهنگ
و محیط شرکت جدید)؛ این موضوع در هنگام جایجایی از کشوری به کشور دیگر ،حتی بیشتر
هم ضرورت مییابد .آنچه در یک فرهنگ استفاده میشود ،مستقیما به فرهنگ دیگر منتقل
نمیشود.
***
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