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 مقدمه

افراد  کرد تحقیر کردنایم، کسی که فکر میما تاکنون رئیس مزخرفی داشته احتماال بیشتر

رای بهایی را میلیکی از همکارانم اشتباها ای ،روش خوبی برای انگیزه دادن به آنها است. زمانی

ا بقتی که د. ومرا جلوی دیگر همکارانم مسخره کرده بو ، رئیس مکررار آنمن فوروارد کرد که د

 همین اقعانکنم. او واین موضوع  ناراحتِرا « مغز کوچکم»شدم، به من گفت که رئیسم روبرو 

 حرف را به من زد.

اندازی کردم. هدف من ایجاد راه 1ربعد از این تجربه، شرکت خودم را با نام جوس سافتوِ

محیطی بود که در آن افراد عاشق کار خود و یکدیگر باشند. وقتی که به جای صحبت کردن در 

. ولی من خندیدنددوستانم اغلب می، کردمی صمیمانه صحبت میگفتگومورد شرکت، در مورد 

ر از کار و اگ و گذاشتمبیش از هشت ساعت در روز برای شغلم وقت میچرا که جدی بودم، 

 شد.بردم، بیشتر عمر کوتاهم در این دنیا با ناراحتی سپری میهمکارانم لذت نمی

ی خودم ز کنم، ولاشتباهات رئیسم پرهیانجام توانسته بودم از به سادگی متأسفانه، با اینکه 

ز ور ادی را مرتکب شدم. در زمان ایجاد محیطی مثبت و به دیگر اشتباهات بسیار متفاوت

 زه کافیندااه از بخش سخت ولی الزم ریاست شانه خالی کردم: اینکه وقتی کار افراد ب استرس،

گر ادر آن  م کهایجاد کن فضاییو به وضوح این را به آنها بگویم. نتوانستم  خوب نبود، مستقیما

 افراد کار خود را درست انجام ندادند، به موقع آن را تصحیح کنند.

فتم. باب از آن دسته افراد امی« باب»به یاد  نم، فوراکوقتی که به آن زمان فکر می

، دلسوز و . او یک همکار مهربان، بامزهکردبخش میداشتنی بود که سر کار رفتن را لذتدوست

های نامهتوصیهای درخشان و این موارد، وقتی پیش من آمد، رزومه هحامی بود. عالوه بر هم

زده از داشتن او هیجان و رسید این یک استخدام عالی باشدای داشت، و به نظر میالعادهفوق
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 ،بعد از مدت کوتاهی وبودم. فقط یک مشکل وجود داشت: کارش افتضاح بود. پس از استخدام 

کرد تا توضیح دهد که جوس کار می گزارشیها روی را از دست دادم. او هفته اوبه  ماعتماد

فحات اکسلی ایجاد کنند که به صورت خودکار به روز کند تا صامکانی را برای افراد فراهم می

را بررسی کردم که با پشتکار فراوان روی آن کار کرده بود، از اینکه  گزارشید. وقتی نشومی

بود. به یاد دارم « کلمات ساالد»کار او چیزی شبیه  هنامنسجم بود شوکه شده بودم، نتیجبسیار 

کافی خوب نیست، زیرا از  هدانست کارش به اندازمی وقتی که کارش را به من تحویل داد، گویا

 چشمانش خجالت و از لبخندش عذرخواهی عیان بود.

*** 

 هلحظ دانید که این یکبیایید در اینجا چند ثانیه مکث کنیم. اگر شما مدیر باشید، می

ر . کااست حیاتی در ارتباط بین من و باب، و همچنین بیانگر موفقیت یا شکست تیم من بوده

کردیم تا هم نبود. ما یک شرکت کوچک بودیم، تالش می« تا حدی خوب»باب حتی نزدیک به 

ختیار ادر  دقتی او منابع کافیروی پای خود بایستیم، برای انجام مجدد این کار یا رفع بی

 یایم تابنار کدانستم، ولی وقتی با او مالقات داشتم، نتوانستم با خودم نداشتیم. این را می

و کمکت  شروع کار خوبی داشتی،»با او مطرح کنم. چیزی در درونم گفت که بگویم را  مشکل

 د.او با تردید لبخندی زد و آنجا را ترک کر«. کنم تا کار را به اتمام برسانیمی

طول  م. درخواستم به او سخت بگیرچه شده بود؟ اول اینکه من باب را دوست داشتم و نمی

ز ایه کند. ترسیدم حتی گرکارش داشتیم، نگاه او بسیار نگران بود و میمالقاتی که برای بررسی 

فرد  ن یکمآنجایی که همه بسیار دوستش داشتند، ترسیدم که اگر گریه کند، بقیه فکر کنند 

در  شکار ،نبوده باشندهای او جعلی نامهتوصیهغرغروی بددهن هستم. دوم اینکه اگر رزومه و 

ادت ع ار ماشاید از چیزی در خانه آشفته شده یا اینکه به روش ک پسگذشته عالی بوده است. 

شته کرد گذبه همان سطح عمل ودم را متقاعد کردم که او مطمئنا، خیدلیلبه هر نکرده است. 

د را توانستم سنگردد. سوم اینکه به جای آموزش چگونگی تصحیح سند به او، خودم میباز می

 شد. یتر انجام متصحیح کنم، زیرا سریع

بر باب گذاشت. به خاطر داشته باشید که او  این کار چه تاثیریبیایید اول ببینیم که 

دانست کارش خوب نبوده است، و در نتیجه تحسین اشتباه من، ذهنش را آشفته کرده بود. می

تواند به همین منوال ادامه دهد و همین تحسین من باعث شد او خودش را فریب دهد که می
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با القای این تالش بیشتر را از او گرفتم و  هکرد. با روبرو نکردن او با مشکالت، انگیز کار را هم

 .باعث فریبش شدم که کارش خوب است فکر

ه بخواهید آزار نیستید، نمیکاریِ افراد سخت است. از آنجا که مردمگفتن خراب واقعا

احمق  ه یکتیم تصور کنند ک افراد هخواهید یک فرد یا بقیاحساسات افراد لطمه بزنید. نمی

ر حرف اگ» شده است، به شما گفته ایدرا یاد گرفته حرف زدنکه  وقتیهستید. همچنین از 

ا کند که حتم، ولی ناگهان شغل شما ایجاب می«خوبی برای گفتن ندارید، پس حرفی نزنید

 است. یتسخ رکا ،رفتار کنید؛ مدیریت تانتجربهچیزی بگویید، در نتیجه باید بر علیه یک عمر 

کرد. له را بدتر میئکردم، و این مسمن یک اشتباه را بارها و بارها تا ده ماه تکرار می

 1دِدالینی پذیرید، برای هردانید، برای هر بخش از کار ناچیزی که میمی الهمانطور که احتما

اه فکر کنید. هیچگو سپس عصبانیت می ناراحتی، احساس گذردبزمانش دهید اجازه میکه 

شود که این باعث می .کنید آن فرد بد است، بلکه فکر میانجام شده استبد  ،کنید که کارنمی

 صحبت نکنید. اوو هیچگاه با  شدهتر سخت با آن فرد ی باثباتگفتگو داشتن

ن نکه چنیتیم از ای باب به همین جا ختم نشده بود، سایر افراد بارفتار من نوع  اثراتو البته 

دند الش کرترفتار من، آنها نیز  در ادامهکار ضعیفی را پذیرفته بودم، تعجب کرده بودند. 

ح تصحی اشتباهات باب را در زمان استراحتشان،حتی  شتباهات باب را بپوشانند. معموالا

اهی گکند، دادند. اگر کسی بحران سختی را تجربه میکردند و کار او را مجددا انجام میمی

ن آود، بر نی شاوقات پوشاندن اشتباهات او برای مدت کوتاهی الزم است؛ ولی اگر این کار طوال

قبول  ء مورداستثنابه عنوان یک با این کار، کسانی که کارشان  .فرد تأثیر بدی خواهد گذاشت

دلیل  دانستنبا را از دست دادیم.  یهای مهمیندِدالشوند. ما است، شلخته می واقع شده

 نفاوت بیمن ت بودند که آیا متعجب و کنجکاوهمکاران باب، به آنها سخت نگرفتم. آنها  کرددیر

فی بر ه کابه اندازشاید تعجب آنها به این دلیل بود که  .فهمم یا خیرعالی و متوسط را می

یفیت از ک مطمئن نباشند کهکردم. وقتی افراد نمی بندی انجام کارها پافشاریکیفیت و زمان

 .دهندرا از دست میشان شوند و روحیهشود یا خیر، رنجیده میقدردانی میشان کار

، دیگر نتوانستم از این قضیه به راحتی هستم متیم در حال از دست دادن زمانی که دیدم

ی خوبی را داشت، ولی گفتگوقهوه دعوت کردم. او انتظار نوشیدن باب را به  پسعبور کنم، 

                                                           

1 Deadline 



 راست باشید!ورک   |||   10

هم نشسته بودیم.  روبرویکردم. قهوه و کیک روبروی ما بود، و ما با حالت ناراحتی  شاخراج

ش فلز روی خراآور، باب صندلی خود را به عقب هل داد، صدای گوشبعد از یک سکوت عذاب

 «چرا به من نگفتید؟»به چشمان من خیره شد و گفت  سنگ آمد، مستقیما

را  چرخید و برای آن جواب خوبی نداشتم، سؤال دومکه سؤال او دور سرم میهمچنان

 «هستید! مشماها به فکر هکردم همفکر می چرا هیچکس به من نگفت؟»پرسید 

ن آن دن تاوادر حال پس دااشتباه کرده بودم، ولی باب من . ایراد اساسی کار من همین بود

ودم. کرده بناز او  هممن از باب ساختگی بود، بلکه هیچ انتقادی  اولیهبود. نه تنها تحسین 

 تا شودباعث توانست میدهد، این کار بهمچنین هیچگاه از او نخواسته بودم به من بازخورد 

 ،ر شرکتنستم دحل پیدا کند. بدتر از همه، نتواو شاید حتی راه با من حرف بزندمسائل  درباره

هند. دشدار ، همکارانش به طور طبیعی به او هدرکمی اشتباهاب فرهنگی ایجاد کنم که وقتی ب

 ثر کامالنتقاد او ا . نبود تحسینمشهود بود نمان رفته بود، و این در نتایج کاریانسجام تیم از بی

 مخربی بر تیم و نتایج داشت.

ل دییف تبیج ضعنبود راهنما، تحسین و انتقاد در یک تیم آن را به یک تیم ناکارآمد با نتا

 که چرا ،بود دیر خیلی نیز شرکت برای بلکه نبود دیر خیلی باب برای فقط کار این کند.می

 .شد ورشکست جوس باب، اخراج از بعد کمی

 گوگل: در محل کار خود آزاد باشید

م وکارکسب ههای دانشکدبود و من به کار نیاز داشتم، پس با یکی از همکالسی 2004سال 

در  ش به گوگل ملحق شده بود، و اخیراتماس گرفتم. او سه سال پی 1به نام شریل سندبرگ

کرد آن بود که هرچند  را جلبتوجه م ر او نشسته بودم. آنچهمان کناعروسی دوست مشترک

کرد، ولی احساس کردم کردند توجه میبه افرادی که در تیمش در گوگل کار می شریل کامال

را مرتکب نشده است. بعدها متوجه شدم احساسم  اشتباهی که من در مورد باب انجام دادم

 درست بوده است.

                                                           

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

نوشته است. هر دو « گزینه ب؛ مواجه با سختی، ارتقا حد تحمل و یافتن شادی»و « زنان، شغل و میل به پیشرفت

 کتاب توسط نشر نوین به فارسی ترجمه و منتشر شده است.



 11   |||   مقدمه

سخت، پیشنهاد کار برای شریل به من داده شد تا  هبعد از رویارویی با بیست و هفت مصاحب

های کوچک و متوسط مشتریان خدمات به گروهارائه یک تیم صد نفره را که مسئول فروش و 

دانستم آن تنها چیزی که می !ستینس چدسِستم اَدانبود را هدایت کنم. حتی نمی 1نسدسِاَ

را در مورد ایجاد محیطی که در  مفت زده کرده بود، چرا که رؤیایبود که فرهنگ گوگل مرا شگ

اده العآن افراد عاشق کار خود و یکدیگر باشند را احیا کرد، و شریل نیز به عنوان یک رئیس فوق

، 2سیلیکون هدر در»دوست به شوخی به من گفت  کبه عنوان ی مرا به خود جذب کرد. او بعدا

 )مطمئن باشید، باب نیز موفق خواهد شد.(« کنیکنی، بلکه صعود میسقوط نمی

*** 

پس از مدت کوتاهی که به گوگل پیوستم، شاهد ظهور قابل توجه بازخوردهای سازنده ولی 

تیم مقابله با  که 4ت کاتسگذاران گوگل، و م، یکی از بنیان3به شدت مستقیم بودم. با لری پیج

در مورد پیشنهادی که من و مت  مالقات داشتم. کرد،را رهبری میوب ه هرزنامصفحات 

فهمیدم. تری داشت که من نمیکردیم، لری یک طرح متفاوت ولی زیرکانهداشتیم بحث می

دوست ندارد. مت به طور کلی پسری  اصالمشخص بود که مت طرح لری را فهمیده، ولی آن را 

مخالفت کرد. وقتی که لری از طرح خود  رب و باگذشت بود، ولی با عصبانیتمشبسیار خوش

 .هرگز موفق نخواهد شدبسیار چرند است و  اشه، مت سر او داد زد و گفت ایدصرف نظر نکرد

شدید  تقادخاطر ان ترسیدم بهاز واکنش مت احساس نگرانی کردم. او را دوست داشتم، و می

مت  جازه دادبزرگی را در صورت لری دیدم. نه تنها لری اخند لبلری اخراج شود، ولی  طرحاز 

لری  یرویادهمناسب و گش العملعکسبرد. از می نیز کار لذت او را به چالش بکشد، بلکه از این

ات ز مقامادر گوگل به راحتی  سایر افرادخواست نه تنها مت، بلکه می بحث مشخص بود که در

، «وسطمت»یا « خوب»به این مکالمه، د. مهم نبود که نانتقاد کن خودشبه خصوص ارشد و 

باشد.  ی و آزادبود که این مکالمه مفید، مشارکتاطالق شود، مهم آن « مؤدبانه»یا « ادبانهبی»

 ت یافته است؟رسد. چگونه لری به این مهم دسبه بهترین پاسخ می ،گواین روشِ گفت
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. به جای اینکه به تیم خود بازخورد ارائه بگیرمیاد درس مفید از لری یک  گرفتمتصمیم 

دهم، در عوض از آنها خواستم اشتباهاتم را به من بگویند. هر کاری کردم تا افراد تشویق شوند 

توضیحات  )در ادامهی بد که حداقل با من صحبت کنند. بعد از شروعانتقاد کنند، یا این از من

را شروع کردیم و با هم  های آزادکرد. بحث صحبت و انتقادشروع به  ، تیمبیشتری خواهم داد(

شانس بودم؛ افرادی را استخدام کرده بودم، خوش ایبرجستهخوش بودیم. از اینکه افراد 

که یکی از  1همچون راس الراوی که با او شرکتی به نام کندور تأسیس کردیم؛ و جارد اسمیت

آن هستم. از کسانی که برای آنها  هاکنون عضو هیئت مدیرمن بود و  2گذاران کوآلتریکسبنیان

یاد گرفتیم کار کردم، و از کسانی که برای من کار کردند آموختم که چگونه رئیس خوبی باشم. 

 به هک گیری را به افرادیوظیفه تصمیم بلکه نکنیم، گیریتصمیم کارمندان جلسات در که

 با افراد صحبت» خواستیممی کردیم، شروع را مؤثرتری کارهای. ند، بسپاریمترواقف واقعیات

تصحیح » ی به نامروش کنیم؛ فرهنگ یک به تبدیل و ایمن سازمان سطوح تمام در را «مقامات

 .نمودیم طراحی دقت با را «مدیر بازخورد جلسات» همچنین و کردیم، امتحان را «مدیرهفتگی 

ولی اکنون  دوم این کتاب توضیح خواهم داد، هها را به طور مفصل در نیمتمام این تکنیک

ا ی« قدرت»بر  با تکیه توانند صرفابدانید در گوگل، مدیران نمی کهدانم به شما بگویم الزم می

 کنند. ارائهرا  یبهتر و متفاوت باید روشبلکه کارها را انجام دهند، « اختیار»

روش بهتری را برای رئیس شدن که بعد از شش سال کار در گوگل، اطمینان پیدا کردم 

ام. اشتباهی که با باب داشتم را تکرار نکردم، ولی آدم احمقی هم نشدم. درآمد آموخته

رشد،  ها برابر شد و به چند میلیارد دالر رسید. بیشترِکردم، دههایی که رهبری میوکارکسب

 درآمدی وری وسواس داشتیم، و با اینکه رشدبهره هدر زمین .محورنه فروشمحور بود محصول

 گذشت باارکنان در شمال آمریکا کاستیم. بسیار سریعی داشتیم )رشد پلکانی(، ولی از تعداد ک

 جهانی، یوتیوب هایتیم شامل ،نسدسِاَ بر عالوه و کرد پیدا افزایش من هایتیمتعداد  زمان،

ما با یک تیم در شمال آمریکا شروع کردیم  .شد عملیاتی هایتیم و ،3کلیکدابل آنالین فروش

داشتنی تیم به حدی قوی بود که یک نیروی اتحادی را بین و فرهنگ بخصوص و دوست

                                                           

1 Jared Smith 
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و سنگاپور  تن ویو، سیدنی، سئول، توکیو، پکندوبلین، سائو پائولو، بوئنوس آیرس، نیویورک، مون

 ایجاد کرد.

 ر کلیک،کردم )هزینه در هتوجه می وکارکسببه معیارهای اصلی  کمتر مرور، کمتر وبه 

 باشند. رئیس «روش بهتری»درآمد، و غیره(. برایم جذاب بود که به دیگران بیاموزم چگونه به 

انم آن تا بتو اشتماین روش بیشتر از اینکه یک فلسفه باشد، غریزی بود؛ بنابراین نیاز به تفکر د

 را تشریح کنم.

نها آا به کنیم که به ما بگویند چه کار کنیم، نه اینکه ماپل: افرادی را استخدام می

 .بگوییم چه کار کنند

ی که هیچ شغلی در گوگل نبود که بتوانم بنشینم و فقط فکر کنم، و آن شغل عملیات

، بیوب غری جنگاه به من اجازه نداد تا در سکوت فکر کنم. خوشبختانه در نُه مایلداشتم، هیچ

برای  دلود تِیچارمن، یعنی ر وکارکسباندازی کرد. استاد دانشگاه استیو جابز دانشگاه اپل را راه

ف . او هدرک کردجابز، دانشگاه هاروارد را ت بِخو تولیدِ مدیرانِ جدیدِ  هملحق شدن به کارخان

نی سازما خواهیم با کشش گرانشِی معمولِما می»اپل را به این صورت تعریف کرد: دانشگاه 

که  . وقتیبود «مدیریت در اپل»بخش مهم دستیابی به این هدف، ایجاد کالسِ « مبارزه کنیم.

 تم.به من پیشنهاد طراحی و تدریس در آن کالس داده شد، بدون هیچگونه تعللی پذیرف

 رهبران ها را برایکار بود، ولی مدیران، این کالسکالس مدیریت در اپل برای مدیران تازه

 ما شکلم بزرگترین ولی نبود، الزم کالس برای آنها هرچندهای خود مفید دیدند. تیم ارشد

 .ردیمریس ککردم، به هزاران نفر تدزمانی که در اپل کار می .بودهای آنان خواسته برآوردن

 کنند.شرکت میها کالسبسیاری از افراد دیگر نیز از وقتی که آنجا را ترک کردم در 

پل ا دیرانمیی که با یکی از گفتگوقدر که تدریس کردم، همان مقدار هم آموختم. در همان

 ام.ام داشتهداشتم، فهمیدم ایراد مهمی در رویکرد ایجاد تیم در کارهای قبلی

کردم کردم که احتمال بیشتری داشت ارتقا پیدا کنند، فکر میهمیشه بر افرادی تمرکز می

به  ،ها برای عملکرد درستتیم هگفت که هم مدیر اپلیابد. ش میفزایبا این کار، رشد شرکت ا

، کارها به درستی جنگدببرای ارتقای خود  تمامی افرادنیاز دارند، و اگر  همبه ثبات  رشد اندازه

یک مسیر  ولی کسب کرده بودند که نتایج استثنایی راتیم خود  از. او افرادی رودنمیپیش 
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« الطارقجبلصخره »همچون  نامید زیرا کهمی« 1راک استارها»، کردندرشد تدریجی را طی می

بودند، ولی  سطح جهانیاین عشق، در در تیم او بودند. این افراد عاشق کار خود بوده و در 

یا استیو جابز باشند. آنها از موقعیتی که داشتند  مدیرشانخواستند به جای گاه نمیهیچ

که  کردند، یعنی کسانیکه در مسیرِ رشدِ تندتر حرکت می ، افرادی رااپل مدیرخوشحال بودند. 

 ایننامید. می« استار سوپر» شدند،دادند دیوانه میاگر در طی یک سال کار ثابتی را انجام می

کید أدر هر تیمی ت گروه تعادل بین این دووجود او به لزوم . در هر تیمی منبع رشد بودند افراد

 داشت.

 نعی رد. که اپل به سرعت رشد کند و حتی بزرگتر از گوگل شود این خواست خداوند بود

م کارَت را در اپل هباید  .ه استکرد ایجاد هاطلبیجاه مختلف انواع برای را فضایی اپل حال

 ءرتقاابه  نسبتبودی، و برای انجام کار خود نباید دادی و هم عاشق کارَت میعالی انجام می

ین ادادم. اهمیت نمی هااستارراک به اصطالحا ،طور خودکار . من در گوگل بهیبودمی ریصح

کردند. ها مشارکت میگیری در فعالیتشد که به طور چشممیاشتباه من باعث ناراحتی کسانی 

کردند تا حدی پاسخ به تعصب گوگل نسبت به کسانی که در مسیر رشد سریع حرکت می

دند بو «یتغییر هر چیز»افرادی که خواهان  ها،های سنتی بود، چرا که آن شرکتهنجار شرکت

ن خود بخشی و ای ،کرد ایجاد هاطلبیجاه مختلف انواع برای را فضایی اپلکردند. را محدود می

 .کردمیرزه مبا« کشش گرانشیِ معمولِ سازمانی»با  در عین حالی کهرشد اپل بود، دالیل از 

*** 

معروف است، در این شرکت هر کارمند جوان در  2گوگل به یک شرکت پایین به باال

نقش مدیران آن است که خارج از گود بمانند و گاهی  شود. عمدتاگیری توانمند میتصمیم

کنند. انتظار داشتم اپل برعکس باشد، یعنی از نمیدخالت اوقات کمک کنند، ولی بیش از حد 

ا ارائه دهد و هیچ نظر مخالفی را خود ر هه برجستسخنان استیو جابز حمایت شود و او دیدگا

 تحمل نکند، ولی اینطور نبود. 

را در مورد مصاحبه با استیو به اشتراک گذاشت، او نشان داد که  داستانی ،یکی از همکاران

تیم رویایی شما » :ه بودمعقول و منطقی پرسید نه نیست. از جابز چند سوال کامالچرا اپل اینگو
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خب اگر جواب »پاسخ کوتاه و مختصر استیو: « ؟باید باشدتیم چقدر این ؟ بزرگی چگونه است

ادبانه، ولی پاسخ تا حدی بیاین « این سؤاالت را بدانم، پس به شما نیاز ندارم، دارم؟ ههم

ما در اپل افرادی »تر بیان کرد: کمی مالیم ای دیگربود. جابز این رویکرد را در مصاحبه مقتدرانه

و « گوییم چه کار کنند.که به ما بگویند چه کار کنیم، نه اینکه ما به آنها بکنیم را استخدام می

 من در آن شرکت بود. هتجرب این واقعا

 دد بگویه افرابیشتر از اینکه ب بایستیدر اپل همچون گوگل، رئیس برای دستیابی به نتایج 

د، هبری کنرت و که هدایبیشتر از اینند؛ د و آنها را درک کچه کار انجام دهند، به آنها گوش ده

از  ؛ بیشترکندترغیب گیری تصمیما به د، افراد رگیرنده باشبیشتر از اینکه تصمیمد؛ بحث کن

 د.دهد، افراد را متقاعد کند؛ و بیشتر از اینکه بداند، بیاموزباینکه دستور 

 استتان ترین بخش شغلروابط شما مهم

ای که با بهاشتباهم را در تجر .دارد وجود تفاوت دنیا یک ،انگاریسهل و خودمختاری بین

 ام که چگونه به درستی برخورد کنم.باب داشتم فهمیدم، و اکنون آموخته

یدئو ودادیم که در آن استیو را نمایش می ی از، اغلب ویدئوی«در اپل مدیریت»در کالسِ 

ا طوری رقاد انت» :داد. او مورد بسیار مهمی را ضبط کرده بودروش ارائه انتقاد را توضیح می

 لیشود ونطرف مقابل های توانایینسبت به باعث زیر سوال بردن اعتماد شما انجام دهید که 

فت گو در ادامه ا« کار سختی است.البته  ،.. و این.نباشد نیز صریح بوده و تفسیرپذیر ن اهمچن

برای  نم، و ایاهاشتباه کنم، قبول دارم که اشتباهات زیادی مرتکب شد کهبرایم مهم نیست »

ن تواند با ایچه کسی می «م.یمهم آن است که کار درست را انجام ده من زیاد مهم نیست،

 حرف مخالفت کند؟

در پاسخ به شوید که استیو جابز ولی اگر کمی نوار را به عقب برگردانید، با سؤالی مواجه می

کارَت چرند »از عبارت  ئماد که چرا دا. شخصی از او پرسیده بوآن این جمالت را گفته است

شوند، و بعید است که ها افراد دست کم گرفته میبا این حرف کنید. ظاهرااستفاده می« است

پذیر شوند. در این موارد شوند تا ریسکدر آنها حس اعتماد ایجاد شود و آنقدر توانمند نمی

توانم پیشنهاد نمی عادرست است. واق حس آنها کنند و گاهی واقعاافراد احساس زورگویی می

 دباش تیاد»چنین عبارتی استفاده کند؛ خودم از این روش فرار کردم و گفتم از  کسیکنم که 

 «استیو جابز نیستی. توکه 
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به یاد بحث  .گیردرا نادیده می مهم مسئله یک که بود معلوم ولی بود، دارخنده حرف این

کلی مش هیچ وتوانستند سر هم داد بزنند بین مت کاتس و لری پیج افتادم. آنها به دالیلی می

 نکه سریا ای« کارَت چرند است»گویم هیچگاه به کسی نمی وجود نداشت. آخر چرا؟ مطمئنا

 زنم.نمیهمکارم داد 

ت کردم و محصوالمیآیا من اینطور خواهم شد؟ به یاد زمانی افتادم که در گوگل کار 

کرد یمجوس کار کردیم. جارد اسمیت که با من در المللی معرفی میادسنس را به صورت بین

گرفت و یدر گوگل بود، همیشه اسلواکی و اسلوونی را با هم اشتباه م متیم عضوو همچنین 

 طول سی در واکرد که گویا تمایز بین آنها مهم نیست. بعد از پنج بار اشتباه طوری رفتار می

 «احمق! این اسلواکی است.»به او گفتم  ایانهبا حالت پرخاشگر ،جلسهیک دقیقه 

دانست که یر دفتر( ممن و جارد مدت طوالنی با هم کار کرده بودیم و او )و هرکس دیگر د

نش بت سرزادبانه ولی با محقائل هستم. او نیز گاهی مرا به صورت بی شبرایاحترام زیادی 

 اشتباه وبارهداصالح تند من نیز روشی کوتاه و مؤثر برای به تمرکز رسیدن او بود تا . کردمی

 ه با هممدتی بود کنگونه صحبت کنم، رابطه طوالنیآشد با جارد نکند. تنها دلیلی که باعث می

 داشتیم.

شید. ادب باحرف من این نیست که به یک رئیس بزرگ فحش بدهید، داد بزنید، یا اینکه بی

اشد که بیده شما به حدی رس هدهم، زیرا حتی اگر رابطواقع من این کارها را پیشنهاد نمی در

ها رفین حاحترام متقابل برای هر دو طرف مشهود باشد، ولی شما به عنوان رئیس گاهی از ا

ید ، باهایی راحت هستیدکنید. حرف من این است که اگر با گفتن چنین حرفبرداشت بدی می

خدام را است فرادیاشما باشد، و همچنین باید  هنی بر اعتماد ایجاد کنید تا پشتوانتمبروابطی را 

 کنید که بتوانند با سبک شما کنار بیایند.

*** 

به آنها  بط بین رؤسا و افرادی که مستقیماروا برای بررسیآلی محیط ایده ،ولی یلیکونس

نه آموزش داده  یهای مدیریترت، مهاولی . بیست سال پیش در سیلیکوناستدهند گزارش می

چنین  هها دغدغ، ولی امروزه شرکتخاصی داشت پاداشها داشتن این مهارت شد و نهمی

ی رهبران جوان وجود ،برای این بررسی ولی آل بودن سیلیکونایدهدلیل هایی را دارند. مهارت

راد جاهای با اف افراد اینجا تفاوت اساسییا  ات جدید هستند،جوی نظریهمواره در جست که
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 طبیعتنسبت به  اساسی یبینش داشتن یاها برای آموزش، شرکتیا بودجه سنگین  ،دیگر

 .نیست ،اطالعات همه نوع به دسترسی با انسان

 ادمحیطی خوب برای بررسی روابط بین رؤسا و افر ولی خیر، دلیل اینکه سیلیکون

های بزرگ وجود دارد. شرکت« استعداد»، جنگ شدیدی است که بر سر است شانزیردست

رکتی ند، پس اگر از شکناستخدام مینیرو در حال رشد هستند و  سیلیکون ولیزیادی در 

د. اگر مانیرود، لزومی ندارد در آن شرکت بکنید استعدادتان هدر میناراضی هستید و فکر می

ما را تا ش هستندرا دوست ندارید، آنجا را ترک کنید، بدانید ده شرکت دیگر در صف  تانرئیس

 .است ها برای داشتن چنین روابطی بسیار زیاداستخدام کنند. بنابراین فشار روی شرکت

نیز مانند لری پیج  .شوندنمی به یک باره بیشتر روابطتعداد  نیز ولی سیلیکون در حتی

ولی  .روابط واقعی داشته باشداز کارکنانش،  شماریانگشتجز با تعداد تواند نمیشماست و 

، دارید دهندمیبه شما گزارش  از افرادی که مستقیماشماری انگشتروابطی که شما با تعداد 

. اگر سازمان بزرگی را رهبری خواهد داشت تانبر نتایج کسب شده توسط تیم یزیاد اثر

با  اشید، ولی روابطی که مستقیمارابطه داشته ب تمامی افرادتوانید با کنید، نمیمی

 ،1اثر موجیاین دارند تأثیر دارد.  زیردستانشانان خود دارید بر روابطی که آنها با دهندگگزارش

زیاد  به یک باره روابطتعداد  است ممکنخواهد شد. ایجاد یا تخریب یک فرهنگ مثبت باعث 

 توانایی توزیع سریعی دارد. ،فرهنگ ولی نشود،

ل از امل گوگشمیت، مدیر عریک اِبین اِ هکلمه صحیحی است؟ بله. رابط« ابطهر» آیا واقعا

 بوده است. و وکارکسبهای تاریخ ترین رابطهیج یکی از جذابری پِ، و ل2011َتا  2001سال 

ود کردن خ اپل، در فدا فعلی عاملو مدیرسابق  اجراییهمچنین اشتیاق تیم کوک، مدیر ارشد 

 .خصی استشمیقا ع های از رابطجابز از فدا کردن کوک برای او، نمونه عامتنابرای استیو جابز و 

نسبتا جدید است،  هیک پدید 2ریتییداریِ مدماهیت حقیقی این رابطه چیست؟ سرمایه

هر فرد یک  اند. اگرچه امروزه تقریباباستان، این پیوند انسانی را تشریح نکرده هبنابراین فالسف

ی روابط حاکم بر جستجوهایی که در ها، و کلیه راهرئیس دارد، ولی در فلسفه، ادبیات، فیلم

                                                           

1 Ripple effect 
2 Managerial capitalism 
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ترین بخش یک ، مهمبهتر بگویمزندگی ما هستند، هیچ توجهی به ماهیت رابطه نشده است. 

 خوب است. هخاکی، رابط هگوگل، یا در هر جای دیگر این کر رئیس خوب بودن، در اپل، در

 است. «بودن راستورک»بهترین عبارتی که برای توصیف این رابطه پیدا کردم، 

 



 چگونه از این کتاب استفاده کنیم

و  شخصی از تجربیاتام، ام. آنچه آموختهما نوشتهیعنی ش اش،هاییکاربر ن برایاین کتاب را 

 اغلب سارؤ باشد، حمایتیفضا  چقدر نیستاین است که مهم  رهبران،سایر  گریِاز مربینیز 

 ا انجامکار بهتری رسایر افراد ند ، مطمئنشغل خوبی ندارند شاننظر خود به ،هستند تنها

لت ت. عد، و بنابراین از کمک گرفتن هراس دارند. ولی البته هیچ رئیسی کامل نیسندهمی

ات اشتباه م تاه به شما کمک کنآن است ک ،امهایی را در اینجا ارائه دادهاینکه مفاهیم و روش

 کنم.های شخصی زیادی را برای شما بازگو میمین منظور داستانرا تکرار نکنید. به هم

ت، . رئیس خوب بودن برای هر فردی سخت اسکندآزاد را ذهن شما  قصد دارد 1خش ب

جا این های واقعی که درهمچنین مهم نیست چقدر در ظاهر موفق به نظر برسند. در داستان

د ین موارتن ات. همچنین امیدوارم با دانسرا خواهید یافرح خواهم کرد، بخشی از تجربیات ممط

 ینبخوش، ترسید سخت نیستکه میها آنقدر ،( رویکرد بهتر2( شما تنها نیستید، و 1که 

 .است اثربخشی برای ، و نه بدهی شمادارایی شما انسانیت در واقع .شوید

با  راستورکی روابطد خودآموز است: رویکردی گام به گام برای ایجا 2بخش 

ند تا کتواند به شما کمک می بودن راستورکآموزید که چگونه می و همچنین تان،زیردستان

 س انجامرئی تان برای رسیدن به نتایج را به عنوان یکمسئولیت اصلی خود یعنی راهنمایی تیم

 دهید.

خوانید، ممکن است گاهی اوقات به خاطر برخی موارد احساس همانطور که در ادامه می

کنم مثل یک مدیر عمل کنید. نفس عمیق بکشید. هدف نید، ولی به شما پیشنهاد میضعف ک

برای اینکه  .کنید پر مالقات قرارهای زمان خود را با اینکه نه، جویی در زمان شماستمن صرفه

دهند وقت بگذارید، ولی گزارش می ید برای کسانی که به شما مستقیمارئیس خوبی باشید با

ی که در هایو تکنیک ها، ابزارهاایده تمامیزمان خود را صرف آنها کنید. اگر  کلالزم نیست 

ده  خود تخصیص خواهید داد به تقریبا این کتاب آمده را اجرا کنید، زمانی که به مدیریت تیم
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های شما جلوگیری از هدر رفتن زمان و خستگی ساعت ده آن رسد، وساعت در هفته می

ظر پیشنهاد خواهم کرد که پانزده ساعت در هفته را برای خودتان در نکند. همچنین به شما می

تخصص خود کارهایی را انجام دهید. پانزده ساعت دیگر از  هبگیرید تا تفکر کنید و در حیط

ها برای خودتان استفاده ماند، امید دارم بتوانید از این ساعتساعت کار در هفته باقی می چهل

برای رسیدگی به موارد غیر قابل  ،مثل من باشید، از بیشتر این زمانکنید، هرچند اگر شما هم 

 .خواهید کردبینی استفاده پیش

 افراد شما همچون رؤسای از خواهممی ام،نوشته رئیس شمایِ برای را کتاب این که درحالی

 . وقتینیز قدردانی کنم کنند،می حمایت شما از کهانسانی  منابع واحد توسعه و آموزش بخش

دیدم مدیران به طور معمول یک کردم، میکه یک تیم هفتصد نفره را در گوگل رهبری می

 موفق همداخل بودن اشتباهات، بینیپیشقابل علی رغم . کننداشتباه را بارها و بارها تکرار می

. بعضی روزها احساس شوند گریزان مداخله این از ایکنندهمأیوس طور به آنان که شد باعث من

ها بار دیده بودم، این ده بینم که قبالمی را قطار یکتصادف  آهسته صحنهکردم دارم می

 و انسانی منابع افراد که داشتم وقتی را احساس همین دقیقابود.  1بدترین نوع آشناپنداری

امیدوارم این کتاب به شما کمک  .بنویسم را کتاب این تا کردند توصیه من به توسعه و آموزش

 بینی جلوگیری کنید.پایان اشتباهات قابل پیشکند تا از تکرار بی

 و تنوع مشکالتکه با مربوط به افرادی است  همچنین مستقیما «باشید راستورک»

روابط ایجاد شود های جنسیتی، نژادی، و فرهنگی باعث می. تفاوتدرگیر هستند رهبری

با کسانی که شبیه ما هستند ترسناک است،  راستورکروابط تر شود. داشتن سخت راستورک

کنند، یا زبان دیگری صحبت میبه تر آن است که با افرادی که با ما فرق دارند، ولی ترسناک

باشیم. به احتمال زیاد با کسانی که با ما فرق دارند، رفتارِ  راستورک اینکه مذهب دیگری دارند

خواهیم داشت. اینکه بیاموزیم « ریاکاری فریبکارانه»یا « پرخاشگری زننده»یا  «همدلی مخرب»

، چگونه خود و دیگران را از این ناراحتی برهانیم و به انسانیت مشترک خودمان روی بیاوریم

 د.تواند تفاوت بزرگی ایجاد کنمی

                                                           

1 déjà vu 



 

 

 

 

 

 ( 1بخش 

 از مدیریت یجدید هلسفف

 





1 . 

 ایجاد کنید راستورکروابط 

 وجود خود را برای کار بگذارید ههم

 

 ام آن مدیریت است و شغل شماستن

 روس سافتوِج شرکتای که برای متروکهو به انبار  دمآممی بیروناز آسانسور  وقتی معموال

 با 2000 سال در را وکارکسب این ،داشتم خوشایندی احساس مدشمی وارداجاره کرده بودم 

  .بودم کرده اندازیراهاسترس زیادی 

 به تا کردندمی کار محصول هاولی هنسخ روی هاهفته آخر تعطیالت و هاشب  مامهندسانِ

 . اگر آنکردمهیا  محصول. تیم فروش، سی مشتری مهم را برای تست شود آماده سرعت

کردند، مین؛ و اگر کردیممی گذاریسرمایه هم بازکردند، ما استفاده میمشتریان از محصوالت 

 شد.مان در طی شش ماه تمام میپول

گذاران یهفقط یک مدافع وجود داشت و آن هم من بودم. شب قبل، دیو راکس، یکی از سرما

ه اری کببه آخرین »اشتباه بوده است.  کامال نماریگذاکند قیمتما به من گفت که فکر می

 به کنونا. بود دالر هزار 10 از کمتر ی کهاتومبیل همان، اتومبیل دست دوم خریدی فکر کن

 در تو هایندنم او در واقع توست، فروشنده فرد، آن ،فروخته است تو به را آن که کن فکر کسی

ا یفروش  توانستم نزد تیمگوید، ولی نمیدانستم که دیو راست میدر درونم می «.است بازار

و به  نشستمهیئت مدیره بروم و همه چیز را فقط به خاطر احساس درونم تغییر دهم. باید می

 ردم.ککردم، به همین منظور قرارهای مالقات فردا صبح را لغو سرعت تجزیه و تحلیل می
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خواست یمتنها چند قدم مانده بود وارد دفتر شوم که یکی از همکاران به سرعت رسید. 

رای هد، بمن صحبت کند. تازه فهمیده بود که باید عمل پیوند کلیه انجام دهمان لحظه با 

 تر شد.همین بسیار ترسیده بود. بعد از یک ساعت صحبت و دو فنجان چای به نظر آرام

 یوسییآرفتم از کنار مهندسی رد شدم که فرزندش در وقتی داشتم به سمت میز کارم می

ا که گفت بهتر نشده است، و وقتی آنچه ر« ر بود؟چطو تدیشب پسر». پرسیدم بود بستری

به  ز اینکهبل ادیشب اتفاق افتاده بود تعریف کرد، هر دو گریه کردیم. از او خواستم برود و ق

 بیمارستان برگردد یک ساعتی استراحت کند.

ین االتربمدیر تضمین کیفیت شرکت از فرزند خود اخبار بهتری داشت: او به تازگی  بعد

مین ه هخواست دربارمی .است کرده کسب ایالتستاندارد ریاضیات را در کل مون اآز هنمر

حساساتی ا واقعاآن لحظه  در، دیموب شادهر دو  صحبتی که داشتیمبعد از موضوع صحبت کند. 

 شده بودم.

گذاری برای فکر کردن در مورد قیمت توجه الزم به میز خود بازگشتم، دیگر زمان و سپس

سته بودم کار همه بودم، ولی خیلی خسته بودم، خسته بودم از اینکه نتوان نداشتم. نگران

 تماس گرفتم. شکایتبه منظور  ،1با مربی مدیر عامل، لزلی کوچروز بعد  انجام دهم.« واقعی»

ها هآیا شغل من ایجاد یک شرکت بزرگ است یا اینکه پرستار احساساتی بچ»پرسیدم 

 «؟باشم

 جلوی به سختی توانست ،کروسافت بودیأی و تندخویی در مامدیر خودر لزلی که سابقا

 «ست!اهمین  این پرستاری از بچه نیست، مدیریت است و شغل شما» :گفت و خودش را بگیرد

ه یاد باز گوش دادن به حرف افراد دارم، « ترمهم»کنم کاری همیشه هر وقت احساس می

 عد ازی که بها مدیرهای لزلی برای دهاز حرف«. این شغل شماست!»افتم: های لزلی میحرف

 آنها کنم،می استفاده آیندمی من نزد شکایت برایجدید خود  پست چند هفته استقرار در

 .اندشده «پزشکروان» یا «بچه پرستار» شبیه کنندمی احساس

                                                           

1 Leslie koch 
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شود یستفاده مبرای افرادی ا نادیده گرفتیم. این عبارت معموالمدیر را « کار احساسی»ما 

ها، پرستاران، دکترها، کنند، مثل روانپزشککه در صنعت خدمات یا سالمت کار می

کاِر  اد، اینهم دخدمتکاران، و مهمانداران هواپیما؛ ولی همانطور که در ادامه به شما نشان خوا

 احساسی، بخشی از کار نیست، بلکه عامل اصلیِ مدیرِ خوب بودن است.

 خوبی باشیم مدیرچگونه 

 مدیر، چگونه مورد در امها مواجه شدهبا آن که تمامی افرادی تقریبا خود اریک مسیر در

، وجود داشت افرادتمامی  جانب از سؤاالت این. اندپرسیده سؤال بودن خوب رهبر و رئیس

های من ها یا سخنرانیمدیران عاملی که تعلیم آنها را بر عهده داشتم، افرادی که در کالس

کردند که شرکت کندور افزار مدیریتی استفاده میافرادی که از سیستم نرمکردند، شرکت می

 ریتیمدیسؤاالت  جاد کرده بودیم. افراد دیگری نیزای 1ساخته بود، شرکتی که من و راس الراوی

نگرانی که  والدین: نیز وجود دارند قبیل این از االتیؤحتی سکنند. ثبت می 2ماندر وبسایت را

دانند چگونه به پرستار بچه بگویند شکر کمتری به نشینند و نمیکنار من می در نمایش مدرسه

کارکنان خود خسته شده است؛ از  نیافتن حضور موقع بهها بدهد؛ از پیمانکاری که از بچه

کننده گوید که چقدر کارش گیجپرستاری که به تازگی به سرپرستاری ارتقا یافته است و می

فشار خون من را گرفت، احساس کردم من باید فشار خون او را بگیرم؛  است، زیرا آن طور که او

کند، آمیزی صبورانه صحبت میبا تلفن خود به طور اغراق در فرودگاهی که وکارکسباز مدیر 

چرا آن آدم کودن را استخدام »پرسد که شود و از هیچکس نمیدر به سرعت بسته می

ها پیش اخراج کرده بود برای او کارمندی که سال ه؛ دوستی که هنوز حالت چهر«م؟اهکرد

پرسد، تمایل دارند نگرانی اصلی را شود. صرف نظر از اینکه چه کسی سؤاالت را میتداعی می

 شغل «اصلی» بخش در که خوبیهمان  به کنندمیاحساس نشان دهند: بسیاری از افراد 

 .کنندقصور  شانانزیردست در حق ترسند. اغلب مینیستند مدیریت در هستند،

دانم ا میتم زیرها را مؤثر یافکه از دیدن این نوع استرس بیزارم، ولی این مکالمه در حالی

برای  ار ریتوانم کمک کنم. در پایان این مکالمات، افراد اعتماد به نفس بسیار بیشتکه می

 .کنندپیدا می تبدیل شدن به یک مدیر عالی
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، زیرا بیشتر افراد، شوندشروع میجالبی  همقدم شوند بااز من پرسیده می سؤاالتی که، اغلب

به نظر « مدیر»عدالتی است؛ یادآور بی« رئیس» را دوست ندارند، مثال شانعناوین شغلی

دهم را ترجیح می« رئیس» هرسد. کلممیبه نظر  1سازخودبزرگ« رهبر»رسد؛ بروکراتیک می

شود که منتج به تعریف رهبران و مدیران به این صورت می ،دیریتزیرا تمایزات بین رهبری و م

اهمیت کنند و مدیران، مجریان کمخودی هستند که در واقع کاری نمیهای بیرهبران آدم

دارد، به این صورت که وجود  کلمه دو بین این یدشوار مراتبیِهستند. همچنین تفاوت سلسله

و اگر رهبران، به سطح موفقیت خاصی دست پیدا کنند، الزم نیست دیگر مدیریت کنند؛ 

عامل مشهور اینتل که مدیر 2مدیران جدید نیز نباید رهبری کنند. در کتاب بیوگرافی اندی گرو

ند هِکند و بِاذعان دارد که مدیریت و رهبری همانند فورهَ نویسنده، (دلوریچارد تِ هنوشت) است

)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.

کنند؟ ار میکبعد از بیان معانی، سؤال بعدی بسیار مهم است: رؤسا، مدیران و رهبران چه 

هایی ژیستراتاگویند چه کار کنند؟ می افرادفرستند؟ به روند؟ ایمیل میت میبه قرارهای مالقا

ک ی کنیم فرض اجرا کنند؟ دوست داریم را نند و از افراد انتظار دارند آنپرورارا در ذهن می

 دهند.سری کارهای مهمل انجام می

نجام اا را کارهدر نهایت رؤسا مسئول نتایج هستند. رؤسا برای رسیدن به نتایج، خودشان 

رای برؤسا رسند. های خود به نتایج میدهند، بلکه با راهنمایی و هدایت افراد در تیمنمی

 کنند.کسب نتایج، تیم را هدایت و راهنمایی می

ان است، های مسئولیت مدیردر حول زمینه من پرسیده شده است که از سؤاالتی ادامه در

 ج.نتایکسب یعنی راهنمایی، ایجاد تیم و 

 .راهنماییاول، 

که بازخورد مثبت  چهشود. افراد از بازخورد ترس دارند، نامیده می بازخوردراهنمایی اغلب 

. اگر فردی حالت تدافعی بگیرد چه بگیرندمورد انتقاد قرار  و چه بازخورد منفی که شوند تشویق

                                                           

1 Self-aggrandizing 
2 Andy Grew 



 27   |||   دیکن جادیراست اوروابط رک

حاضر به درک انتقاد زند؟ اگر فردی کند؟ زیر گریه میکند؟ شروع به فریاد زدن میکار می

ای برای حل هیچ راه ساده اگر کند؟می چه کند کاری مشکل حل برای نتواند اینکه یا، نشود

 ساده و واضح باشد ولی وقتی مسئله واقعا کند؟ رئیس چه باید بگوید؟مشکل نباشد چه کار می

تمامی  ؟بگویم باید واقعا است؟ مشکل یک این داندنمیهنوز  فرد چرا .هم اوضاع بهتر نیست

کنند از دیگران رسند که افراد اغلب فراموش میاین سؤاالت آنقدر بسیار بزرگ به نظر می

 ترغیب کنند. اضای کمک کنند و دیگران را به آنتق

 . ایجاد تیمدوم، 

اخراج و  های مناسب برای افراد مناسب: استخدام،ایجاد یک تیم منسجم یعنی تعیین نقش

نگه  نگیزهبا اهای مناسب قرار دادید، چگونه آنها را مناسب را در شغلارتقا. وقتی افراد 

نوز بر هوقتی افراد  :دنشومی مطرح اینگونه هاسؤال، ولی دارید؟ به خصوص در سیلیکونمی

 لشغ دنتظار دارنا همه اخواهند؟ چراند، چرا شغل دیگری را میشغل فعلی خود مسلط نشده

اری در ک گو داشته باشد؟ چرا وقتی افراد به محض اینکهمثل لِالعمل مشخص آنها یک دستور

کار  کسهیچخورند؟ چرا کنند؟ چرا بعد از موفقیت شکست میخبره شدند آنجا را ترک می

 بگذارد من نیز کارم را انجام دهم؟ تادهد خودش را انجام نمی

  نتایجسوم، 

 هانداز ما .هستند مستأصل دائما کارها کردن ریست و راستسختی  از مدیران از بسیاری

 تادهفاقی افه اتچشد.  هم دو برابر نشد، در واقع بدتر دو برابر کردیم، ولی نتایج دقیقاتیم را 

 کار نم برای که کسانی دهم، اجازه اگر: درومی پیش یآرامهمه چیز به  اوقات گاهی؟ است

همه  تاوقا گاهی ولی کنند؟ گیریتصمیمتوانند نمی چرا. کنندمی بحث جر و همیشه کنندمی

 نداشت ایلتم تیم کال چرا که را از دست دادیم، دِدالینیما  :کندمی حرکت سریع بسیار چیز

ر اقدامی چرا قبل از ه !هدف و آمادگی بدون داشت، اخراج به تمایل فقط کند، ریزیبرنامه

مان ه یقادقرسید در حالت خلبان خودکار هستند: توانند فکر کنند؟ یا اینکه به نظر مینمی

 اهسه مکه ا اینبنیز انجام دادند،  در این سه ماهکاری که سه ماه گذشته انجام داده بودند را 

 گذشته شکست خورده بودند. چرا انتظار دارند نتایج متفاوت شود؟

عامل، مدیر میانی و رهبر های هر رئیس، مدیر، مدیرمسئولیتها راهنمایی، تیم، و نتایج؛ این

باید  مدیریت، مسئولیت پذیرفتن محض به دارند، ریبیشتکار است. مدیران عامل مشکالت تازه
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 ها، و نقاطمدیران ارشد با افرادی که دارای خصوصیات، مهارت هبرای موفقیت خود در حیط

 ضعف مختلف هستند کار کنند. 

 خیر، یاکنند زیردستان خود درست رفتار می با آیا بدانند خواهندب مدیران که است طبیعی

امل در کین سه موضوع را به طور ، اکنندمی سؤال من از موضوع سه بارهدر منظور همین به

 طول این کتاب مطرح خواهم کرد.

 ، نه قدرت!شودپیشرفت امور می ، منجر بهروابط

شود. پرسیده نمی خوب بودن وجود دارد، ولی معموال در مورد رئیسبسیار مهمی سؤال 

، اولین سؤال ام یک استثنا استعامل کوآلتریکس که به تازگی مربی او شده، مدیر1ریان اسمیت

توانم ام، چگونه میبه تازگی چند رهبر جدید برای تیم خود استخدام کرده» :او از من این بود

 «؟ابل شودکه منجر به اعتماد متقایجاد کنم  ایبه سرعت با هر کدام از آنها رابطه

ه کرد که ریان اسمیت اشار مدیریتدردسر اصلی  ناول بر ای هبسیار کمی در درج هعد

 ا گزارشه شمقابل اعتماد با هر فردی که به طور مستقیم ب هکنند، یعنی ایجاد رابطتمرکز می

ولی  شید؛توانید با همه رابطه داشته باکنید، نمیدهد. اگر سازمان بزرگی را رهبری میمی

ی سر ، هرچند یکدهند بشناسیدتوانید افرادی را که به طور مستقیم به شما گزارش میمی

یا  نمرزهای درست بود مورد در نگرانی ،تنش از ترس قدرت، پویایی :موانع وجود دارد

 .زمانی فشار و اعتبار، دادن دست از ترسبودن، « ایحرفه»

کنند آیا سه روابط مشخص می .ترین بخش شغل شماستمهم ،با این وجود، روابط

 ( ایجاد1هایی همچون ، مسئولیتخیر یا دهید انجام توانیدمی مسئولیت خود را به عنوان مدیر

 (2؛ کندمیحفظ  درست جهتدر  را تمامی افرادفرهنگ راهنمایی )تحسین و انتقاد( که 

فرسودگی و خستگی شود تا از فهمیدن اینکه چه مواردی باعث انگیزش اعضای تیم شما می

( به طور مشارکتی به نتیجه رسیدن. اگر 3روحی اجتناب شود و تیم همچنان منسجم بماند؛ 

توانید این کارها را بدون داشتن روابط قوی انجام دهید، خودتان را گول کنید میفکر می

یم ها به خصوص در یک رژ، اینساز نیستند، کنترل یا اختیار کاریم قدرتگواید. نمیزده

                                                           

1 Ryan Smith 
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ها خوانید، این. ولی اگر این کتاب را میساز هستنددیکتاتوری یا نیروهای نظامی به خوبی کار

 د بود.نهدف و دستاورد شما نخواه

ها روش ها و روابط شما وجود دارد. شما با آموزش بهترینکارا بین مسئولیت هیک چرخ

م ب در تیهای مناسمناسب در نقشبرای دادن، گرفتن و تشویق به راهنمایی؛ با قرار دادن افراد 

توانستید خود؛ و با دستیابی به نتایج به صورت مشترک که حتی به صورت فردی هم نمی

 تواند بینیمعیوب هم م هکنید. البته یک چرخها را ببینید، روابط خود را تقویت میرؤیای آن

ه ارشان بر کدوفقیت افراد ها و روابط شما وجود داشته باشد. وقتی که نتوانید برای ممسئولیت

آن  ا مناسبیرند هایی قرار دهید که تمایل نداآنها راهنمایی بدهید، یا اینکه افراد را در نقش

واقعی غیر ها نیستند، یا اینکه افراد را به رسیدن به نتایجی مجبور کنید که آنها رانقش

 دانند، در نتیجه اعتماد را از بین خواهید برد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنند، و این پویایی یکدیگر را به صورت مثبت یا منفی تقویت می ،هاروابط و مسئولیت

شود شما به عنوان یک مدیر یا به جلو حرکت کنید یا اینکه از بین بروید. روابطی که باعث می

خود دهندگان مستقیم دهندگان مستقیم خود دارید، بر روابطی که آنها با گزارششما با گزارش

نی بر تتأثیرگذار است. توانایی شما برای ایجاد ارتباطاتِ مب تاندارند و همچنین بر فرهنگ تیم

تان کیفیت نتایج هکننددهند، تعیینیبه شما گزارش م ادِ انسانی با افرادی که مستقیمااعتم

 است.

 نتایج

 تیم راهنمایی

 شما
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بط روا سایرمثل البته شخصی هستند و  وابط حیاتی است. این روابط کامالف این رتعری

 راستوکردانیم چه کار کنیم، اغلب برای ایجاد این روابط نمیولی نیستند. تان هم زندگی

 به شما کمک خواهد کرد.در این مورد که مفهوم اصلی این کتاب است  بودن

 بودن راستورک

اشته دخوبی  هطراب تاج را انجام دهید  و کار الف، ب»به این سادگی نیست که  عتماداایجاد 

ت و بینی اسغیر قابل پیش شانزیردستانروابط انسانی، روابط بین رؤسا و  همثل هم« باشید.

ا هم بدو جنبه را شناسایی کردم که وقتی ولی من منوط به یک سری قوانین مطلق نیست. 

 کنند تا در جهتی مثبت حرکت کنید.مک میشوند به شما کترکیب می

 د اهمیتباشید. این جنبه در مور« اییک حرفه»اولین جنبه آن است که چیزی بیشتر از 

ه به کادی دادن و به اشتراک گذاشتن موضوعاتی بیشتر از کارتان است، و همچنین تشویق افر

ام کار انج نایی افراد برایداشتن همین رفتار است. توجه صرف به توا هدهند بشما گزارش می

یک  نوانافرادی که به ع هکافی نیست. برای داشتن ارتباط خوب، باید کل وجود شما به هم

 کامال ونیست، بلکه شخصی  وکارکسبکنند توجه کند. این کار فقط انسان برای شما کار می

 نامم.می« توجه شخصی»شخصی است؛ این جنبه را 

وب افی خکت به افراد است، همچون وقتی کارشان به اندازه دوم گفتن برخی موضوعا هجنب

ها ی آنخواهید رئیس جدیدی براگیرند؛ وقتی که میخواهند را نمینیست؛ وقتی شغلی که می

سب د کاگذاری بیشتر بر روی نتایجی که آن افراستخدام کنید؛ وقتی توجیهی برای سرمایه

ی ارهاآمیز در مورد کخشونت تلفنی هایبازخورد خشن، تماس هاند وجود ندارد. ارائکرده

 اندیرم تمامیها کار آیا این ؛نتایج به رسیدن برای استانداردهای سطح باال ایجاداعضای تیم و 

ه چالش ب معموال .کنندمی مقاومت کارهایی چنین انجام افراد در مقابل بیشتر ولینیست؟ 

یست، نبطه و این در ابتدا روشی خوب برای ایجاد یک را دکنآنها را اذیت می ،کشیدن افراد

الش ولی اغلب به چ. «دارید توجه شانبه شخصا»که شما دهد همچنین به آنها نشان نمی

 شانهان دهید وقتی رئیس هستید، بکشیدن افراد روشی خوب برای آن است که به آنها نش

 نامم.می« چالش مستقیم»توجه دارید؛ این جنبه را 

رخ « بودن راستورک»قرار دهید، « چالش مستقیم»را در کنار « توجه شخصی»وقتی 

کند تا با کمک آن کند و راه را برای ارتباطی باز می، اعتماد ایجاد میبودن راستورکدهد. می
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به ترسی که مدیران در مواجه با  بودن راستورکبه اهداف مورد نظر خود برسید. همچنین 

شود که وقتی افراد به پردازد. در نهایت نتیجه آن میشوند میتی با آن روبرو میمعضالت مدیری

( تحسین و انتقاد شما 1کنید، به احتمال زیاد کنند و باور دارند به آنها توجه میشما اعتماد می

 تردهید و از همه مهمانجام میشما خوبی که  هایکار در مورد را شانافکار( 2پذیرند؛ را می

 رفتارشیوه  همین به نیز دیگرانبا ( 3گویند؛ اید به شما میی که به خوبی انجام ندادههایکار

 کنند.( بر دستیابی به نتایج تمرکز می5پذیرند؛ و ( نقش خود را در تیم می4؛ کنندمی

اقعی وفکرات م، زیرا بسیاری از ما از گفتن تاه؟ این واژه را انتخاب کرد«راستورک»چرا 

کند تا ک میتا حدی سازگار با رفتار اجتماعی است و به ما کم کارکنیم. این اجتناب میخود 

 است. یک رئیس فاجعه برایزدگی اجتناب کنیم. ولی این نوع اجتناب از درگیری و خجالت

ست رارو( ؟ برای اینکه افراد در هنگام به چالش کشیدن یکدیگر )و شما!«راستورک»چرا 

، ن نباشدر میاگونه تفسیری ددر ارتباط با هم به حد کافی صریح باشند و هیچباشند، الزم است 

 دررا ردم، زیکرا انتخاب « راستورک»، «صداقت»و البته فروتنی نیز وجود داشته باشد. به جای 

ر مورد به سادگی دیدگاه خود را د ،رکی و راستیدر  .ندارد وجود فروتنی بودن راستورک

ه این گر نتیجد. ابیان کنن هایشان رادیدگاهکنید و از دیگران نیز انتظار دارید رخدادها بیان می

نید. فهمی را بداخواهید این کجاید، در نهایت میباشد که شما موضوعی را اشتباهی فهمیده

 حداقل امیدوارم بخواهید بدانید!

 س آنچهآن است که نتایج آن اغلب برعک بودن راستورکانگیزترین موضوع در مورد شگفت

صتی جو شوند، ولی در عوض قدردان فرترسید افراد عصبانی یا کینهشود. میمی ترسیدمی

رنجیده،  گین،صحبت کنند. حتی اگر افراد در ابتدا خشم ند که به آنها داده شده تا مفصالهست

کند. وقتی ین احساسات فروکش مبه آنها توجه دارید، ای خور شوند، وقتی بفهمند واقعایا دل

ی ا برازمان کمتری ر باشند، طبعا راستورکدهند با یکدیگر افرادی که به شما گزارش می

ارتباطات  ،کنندمی حمایت و ترغیب را یراستورک ،رؤساوقتی کنید. گری صرف میمیانجی

د، نرویماز بین  شده واند مطرح به شکل عقده و غده درآمدهی که هایرنجش شوند،تر میسیال

 ی افرادشوند. وقتبلکه عاشق همکاران و محل کار خود نیز می شان،راد نه تنها عاشق کارو اف

وِق فخود موفقیتی  ،و شادی حاصل شده تر خواهد شدباشند، کل تیم موفق عاشق کار خود

 موفقیت است.
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 بودن راستورک هتوجه شخصی: اولین جنب

 یرز مسکو در 1992 سال جوالی چهارم توجه شخصی مربوط بهدر مورد  من درس اولین

 آنها استخدام صدق و بودم دنیا تراشانالماس بهترین از نفر ده بااست که  بارانی هوای در برزنتی

، با مدرک از آن قبلدو سال  .کردمبرای یک شرکت الماس در نیویورک کار می .داشتم را

قعیت با مو مرتبط مرسید تحصیالتبه نظر می .مه بودشدالتحصیل فارغاز دانشگاه ادبیات روسی 

ید انی. باانس نباشد. مأموریت من به عقل و درایت نیاز داشت، نه درک عمیقی از ماهیت امفعلی

داد قوق میروسی را که به آنها به روبل حدولتی های کردم تا شرکتافراد را متقاعد میاین 

توانستم به می . از طرف دیگر،بودند شده ارزشبی تقریبا هاشرکت آن که چراترک کنند، 

 ست؟د. درست ادا آنها انگیزهبه شد دهم. با این کار میباکثریت آنها به دالر حقوق 

 خواستند.می پیک نیک و گردشکاران الماس اشتباه است. تراش

سیب و  تارت(، شدهکباب گوشت کوچک هایقطعهما زیر برزنت ایستاده بودیم، شیشلیک )

د. اولین کردنمیباران کاران الماس مرا سؤالتراش در همان وضعیت،خوردیم و نوشابه می

د تبدیل قیراط الماس را به یک جفت گوشواره منحصر به فر 100بود که  ها اینمأموریت آن

، «د؟خرا میبه این سنگینی ر اتچه کسی جواهر»خواستند بدانند کاران الماس میکنند. تراش

. شتدا دوقلو کهبه همسرش است عودی سشیخ یک ای از جانب توضیح دادم آن جواهر هدیه

ه بنها را آدادم  دانستم؟ به آنها قولها چه چیزی میدر مورد استفاده از لیزر برای برش الماس

نها ه آمی کسی قدیهای مترین فناوری را ببینند، ولی آن فناوری از دیسکروزاسرائیل ببرم تا به

ودم دادم خ ها قولخواستند انگلیسی بیاموزند، به آنکردند ناکارآمدتر بود. آنها میاستفاده می

ه که نوشاب قطعا. وقتی« ست هر هفته با هم نهار بخوریم؟هآیا امکانش »دهم. بآموزش بهشان 

 ، آیا ما واگر وضعیت در روسیه بدتر شود» ؛ام کردیم، سؤال دیگری پرسیدندرا تم

 گردشخر آد. در فهمیدم این سؤال واقعا اهمیت دار« کنید؟را از اینجا خارج می نهایماوادهخان

 نهاآ به خصاش کهتواند آن است توانم انجام دهم و دولت نمیترین کاری که من میفهمیدم مهم

 . کنم توجه

ها ه شبهای روسی را کرمان تمامِ کاران الماس شغل را پذیرفتند. ناگاه متوجه شدم تراش

بودم، زیرا دل  اند. برای رئیس شدن دوم ارتباط پیدا کردهوکارکسببه  ،خواندمتا دیروقت می

به سوی خواندن  سؤالی که مرا فهمیدم اکنون. آرزوها هستندماشینی  قاتالنؤسا، دیدم رمی
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چرا برخی افراد با  هدایت کرده بود، خود یک سؤال مهم برای شغل ریاست بود؛ روسی ادبیات

کنند، در حالیکه برخی دیگر احساس بیگانگی با کار خود خوشی و به طور ثمربخشی زندگی می

. در واقع بخشی از کار من آن بود که شادی را )همانطور که مارکس مطرح کرده بود( دارند

 ویژگی یک دیگران برای مؤثر بودن، به نسبت من انسانیتبیشتر، و غم و اندوه را کمتر کنم. 

 تعهد.  یک نه بود،

به آنها  ، هماهنگ کردم تا این افراد از وطن خود خارج شوند.گردش آندو سال بعد از 

د را ی خوکنار بیایند؛ انگلیس سابق و جدیدشان بین دنیای هایکمک کردم تا با ناهماهنگی

 ادند، ودراش تالماس سپری کنند. آنها برای شرکت ما  هرا با خانواد شاناوقات بهبود بخشند؛ و

 شد.میلیون دالر در سال فروخته می 100ها بیشتر از آن الماس

*** 

فراد توجه کنند. اشان به زیردستانکه رؤسای خوب باید شخصا  رسدبه نظر واضح می

 ه افرادمن هیچ اهمیتی ب»کنند که با این نگرش شروع می خود راکمی هستند که کار خیلی 

ن حس ایبرای کارمندان  اما در عمل، اغلب اوقات، ،«خوبی خواهم شد!دهم، پس رئیس نمی

ز( )سربا هپیادمهره کنند همانند احساس میدهد و ایجاد می شود که کسی به آنها اهمیت نمی

نیز  نسانیمراتب سازمانی بلکه از لحاظ اصول اشطرنج هستند، یا اینکه نه تنها در سلسله

 آیند.پایه به حساب میزیردست و دون

ن ای«. انندای بمحرفه»کنند آن است که باید نمی« شخصا توجه»بخشی از علت آنکه افراد 

 نسانیابا احساسات و عواطف  و ،ما انسان هکند؛ هممهم را رد می عبارت خود یک موضوع

ی رخ قتی چنین حالتاینگونه دیده شویم. و هم کارمحیط هستیم، و حتی نیاز داریم در 

از  وضعیت ودانیم که برای گذران زندگی باید خود را سرکوب کنیم، پس از این میدهد، و نمی

ور کار حض ای بودن یعنی به موقع سرحرفه ،شویم. برای بیشتر رؤسارفتن متنفر میسر کار 

« انگیزشی»های در برخی کاریافتن، کار خود را انجام دادن، و بروز ندادن احساسات )مگر اینکه 

 رد.کس سر کار احساس راحتی نداشود که هیچمشارکت کنند(. نتیجه آن میگرا یا هدف

 ههم»: داشت «ایفقط حرفه»ی مخالف با رویکرد ن، مربی من در گوگل، شعارکافمَ فرِد

این حرف به یک الگوی رفتاری تبدیل شد؛ اگر این عبارت را در  .«بیاوردکار  سروجود خود را 

شت میلیون نتیجه دریافت خواهید کرد. شریل سندبرگ در جو کنید، بیش از هوگوگل جست
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به این عبارت اشاره کرد، مایک  2012التحصیلی خود از دانشگاه هاروارد در سال جشن فارغ

به این عبارت اختصاص داد، و مدیر را  2016در سال خود  کسدِتِ سخنرانیرابینز نویسنده، 

رفیلد این عبارت را برای شرکت خود در اولویت قرار داد. اینکه ستوارت باتِیعنی اِ 1کسلَعامل اِ

، یکی از آن مفاهیمی است که تعریف دقیق آن سخت است، ولی بیاوریدکار  سرکل وجودتان را 

کنید. این عبارت اغلب بدان کنید، احساس خاصی در درون خود پیدا میوقتی آن را عرضه می

دهند انتقادپذیر باشید، و اگر حتی روز شما گزارش میاست که نسبت به افرادی که به  معنا

هایشان را بزنند و همچنین فضایی امن برای دیگران اید، حداقل اجازه دهید حرفبدی داشته

 ایجاد کنید تا آنها نیز اینگونه رفتار کنند.

توجه » هدر زمین ناتوانی افرادبرای  ، دلیل دیگری«گراییایحرفه»به  عالوه بر دغدغه نسبت

از  کندشود، آگاهانه یا ناخودآگاه احساس میوجود دارد. وقتی فردی رئیس می« شخصی

 ک رئیسِشود یاین نگرش باعث می .تر استکنند بهتر یا باهوشکسانی که برای او کار می

ز د که ارود داوج اندکیموارد  تان بخواهند دخلتان بیاید!افراد شودبلکه باعث می ؛دینشو موفق

به « دستباال» ه. برای همین است که از واژدباشتر برای روابط انسانی مخرب «رتریب»حس 

 مانی برایزکنم. اجتناب می« کارمند» هبیزارم. همچنین از واژ« رئیس»معنی واژه عنوان هم

ه ب، الزم «ای یک میخ و یک چکش وجود دارددر هر رابطه»کردم که به من گفت مردی کار می

جود ومراتب هنکردم. البته اگر رئیس باشید، یک سری سلسلکار  اوبرای زیاد  گفتن نیست، ولی

ودن ئیس بر که . فقط به خاطر داشته باشیدکندکمکی نمی و تظاهر به نادیده گرفتن آندارد، 

 ها.یک شغل است، نه قضاوتِ ارزش

توجه »ا چرو خودبینی مدیریتی است. ماشینی  گراییایحرفهبرای پادزهری  ،توجه شخصی

افی کفرد  هفنسبت به کار یا حر صِرف به کار بردم؟ زیرا توجه فقط« توجه»را به جای « شخصی

رابطه  ید یکتوانکنید، میبه کل وجود فرد توجه می ،نیست، تنها وقتی که با تمام وجود خود

 ایجاد کنید.

اده آنها نیست؛ توجه شخصی در مورد به خاطر سپردن تاریخ تولد افراد و نام اعضای خانو

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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ا هما افرادی با زندگی هدانید چگونه انجام دهید، در مورد اذعان به آن است که هماست که می

در مورد یافتن زمانی  و آرزوهایی هستیم که آن آروزها فراتر از آرزوهای مرتبط با کار است؛

 فهمیدنِ مورد درانسانی است؛ مورد شناخت یکدیگر در سطح گوهای واقعی است؛ در برای گفت

ای است که ما را صبح از در مورد به اشتراک گذاشتن انگیزه است؛مهم  افراد برای چیزهایی که

شود از کار سر کار برویم و همچنین مواردی که باعث می شودکند و باعث میاب بیدار میخو

 متنفر شویم.

میقا عباید  کهبلنمود پیدا کند،  تانهایدر مسئولیتتوجه شما به افراد موضوع آن نیست که 

 فیلم معجزه، وید.به افراد توجه کنید، همچنین باید خودتان را آماده کنید تا مورد تنفر واقع ش

ه خوبی چرخد، این موضوع را بمی 1980که حول سرمربی تیم هاکی روی یخ المپیک در سال 

من دش لیوکند، تیم خود را با تحت فشار زیاد گذاشتن متحد می ،کشد. سرمربیبه تصویر می

ه کن توجشوید که او چقدر به هر بازیشود. با دیدن فیلم متوجه میمشترک اعضای تیم می

 همیدند.را ف بازیکنان این موضوع ،کند و بسیار دردناک بود که بعد از مدت بسیار طوالنیمی

. ارکوایل به خصوص در ادارد، طرفه رئیس بودن گاهی احساسی شبیه تنها بودن در خیابان یک

ای ما، رؤسیم شر بتوانید مسئولیت کارهای خود را بر عهده بگیرید، به احتمال زیاد اعضای تاگ

د، ی دارشوند. اگر افراد بدانند داشتن رئیس خوب چه احساسخوبی برای کارمندان خود می

به  ی که. پاداش تماشای افرادرئیس خوبی باشند هم کامال طبیعی است که بخواهند خودشان

 ست. یاد اشوند بسیار زدهید و آنها نیز موجب شکوفایی دیگران میاهمیت می شکوفایی آنها

 وراستیرکدوم  هچالش مستقیم: جنب

فیلسوف که به مدیران توئیتر و اپل، و دانشجویان دانشگاه استنفورد و ام آی  1ا کوهنِوشاج

چالش کشیدن کرد، کار بسیار مهمی را انجام داد؛ او توضیح داد که چرا به تی تدریس می

یکدیگر نه تنها برای انجام کارهای بزرگ، بلکه برای ایجاد روابط بزرگ نیز ضروری است. او 

 کند:قولی از جان استوارت میل استفاده میاغلب از نقل

از نظر اخالقی آن ترین عنصر قابل احترام در هر فرد، چه از نظر فکری و چه مهم

تواند اشتباهات خود را با بحث و می قابل اصالح هستند. او شاست که خطاهای
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تجربه، و نه فقط تجربه اصالح کند. همچنین برای تفسیر تجربه، باید بحث انجام 

 شود.

نی تبط مببه چالش کشیدن دیگران و تشویق آنها برای به چالش کشیدن شما به ایجاد روا

ه به خوبی پیش ارهایی ککافی به ک ه( به انداز1: که دهدکند، زیرا نشان میبر اعتماد کمک می

و تمایل ود ( به پذیرش اشتباه خ2کنید، روند، توجه میرود و کارهایی که خوب پیش نمیمی

ل غلب شاما ،نبه اصالح اشتباهات خود و دیگران تعهد دارید. ولی از آنجایی که به چالش کشید

 شود.یمتناب ز آن اجااغلب ات است و تعارض همخالفت، یا گفتن نه است، این رویکرد دربردارند

، یک بار اظهار کرد که گاهی مسئول بودن به معنای 1اسبق آمریکا، کالین پاول هوزیر خارج

. در واقع اگر شوندعصبانی  شماد گاهی افراد تیم شما از دست اذیت کردن است. باید بپذیری

خود را به چالش  کافی تیم ه، یعنی شما به اندازنشودعصبانی  شماکس از دست هیچ

کنترل کنید. اگر دیگران از  را خودخشم  کهاصلی در هر رابطه آن است  هاید. نکتنکشیده

شوند، پس به درد و رنج آنها توجه کنید. اینگونه وانمود نکنید که فالن های شما اذیت میحرف

به دیگران توجه ، فقط نشان دهید که «دهنده باشدنباید آزار»دهنده نیست، یا اینکه حرف آزار

آمیز است. در را از فهرست واژگان خود حذف کنید چرا که توهین« به دل نگیر»دارید. عبارت 

عوض برای حل مشکل کمک کنید. ولی برای بهتر شدن حال دیگران، وانمود نکنید مشکلی 

د وجود ندارد. در آخر، توجه شخصی به افراد حتی اگر آنها را به چالش بکشید منجر به ایجا

 شود.بهترین روابط کاری می

سخت است. ممکن است وقتی در  ابتدااین برنامه، به خصوص در « چالش مستقیمِ»بخش 

فرآیند ایجاد اعتماد هستید، از کار فردی انتقاد کنید یا اینکه نقش او را تغییر دهید. وقت 

کار را انجام  توانید اینکردم تا در کل این کتاب به شما نشان دهم چگونه میزیادی صرف 

 به برای افراد از دعوت اعتماد، ایجاد بخشِ ترینسخت ترین بخش نیست،ولی این سخت دهید.

آنها را تشویق کنید تا حدی شما را به چالش بکشند  . بایداست بالعکس و شما کشیدن چالش

«. دیکتاتور»که ناراحت یا عصبانی شوید. این کار نیاز به عادت دارد، به خصوص برای رهبران 

ولی اگر بر این کار ممارست کنید، موارد زیادی را در مورد خود، و درک افراد از خودتان 

                                                           

1 Colin Powell 



 37   |||   دیکن جادیراست اوروابط رک

کند تا بهترین نتایج را کمک می تانما و تیمش به طور همیشگی به شخواهید آموخت. این دان

 کسب کنید.

*** 

شرکت  یرا برای رهبری بازاریابی محتوای 2، الیسه الکهارت1اخیرا همکارِ مؤسس من، راس

، «بودن راستورک»کندور استخدام کرده بود. راس در مورد سبک و روش تعریف ما از 

نظرات خود تأمل  ههمین منظور برای ارائیم بود، به جدید در ت عضویبود. الیسه خودرأی 

 الیسه است رئیس این واقعیت که او بلکه نسبت به ،پویایی بهنسبت  تنها نهکرد. راس می

کشیم، او نیز ما را به کرد تا همانگونه که ما او را به چالش میاو را تشویق می ،بود حساس

 چالش بکشد.

، هم دهیرشگزا روابطایجاد چالش متقابل صرف نظر از ایجاد اعتماد کافی بین افراد برای 

همکاری  لب وبسایت با همامط هد. وقتی که راس و الیسه برای تهیطلبو هم توجه می زمان

رات پیشنهادی راس دیدم. الیسه با بعضی از نظکردند، لحظات زیبای ایجاد اعتماد را میمی

 الیسه رسیدمی نظر به ،دادندادامه می و کردندیم شروع اول از چندین بار آنها. کردمخالفت می

اگر ». راس این موضوع را حس کرد و گفت کندمیخودداری  نیز هاحرف بعضی اظهار از

کنیم؛ ولی اگر فقط نظر و عقیده داریم، پس از  اطالعات مفیدی داریم، پس به اطالعات توجه

یپ سکِاِتعاملِ نِ، مدیر3جیم بارکسدل ، او این نوع حرف زدن را از«کنیمنظر شما استفاده می

کرد. راس با تغییراتی که الیسه بیان کرده نظر می آموخته بود، ولی مخالف رهنمودهای او اظهار

های او را به بود موافقت کرد، همچنین اطالعاتی از اظهارات الیسه به دست آمد که صحت حرف

 اثبات رساند.

بعد الیسه در مورد دیدگاه خود جسورانه و به طور مؤثری بحث کرد، نگران بود از  هدفع

عبور کرده باشد، ولی اینگونه نبود، و برای اینکه راس این  شاینکه از مرز بین خود و رئیس

برای او  4از جری ماگویر« کنمکمکم کن، کمکت می»موضوع را روشن کند، کلیپی با عنوان 
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فیلم، جری و مشتری او، راد، بحث شدیدی داشتند، لُب مطلب آنکه راد به ارسال کرد. در آن 

کنم ما جنگیم، ولی من فکر میکنی ما میببین! این تفاوت بین ماست، تو فکر می» :جری گفت

 «کنیم!صحبت می

 چه چیزی نیست «بودن راستورک»

یل یا دلخشونت بیمجوزی برای  بودن راستورکما در مورد اهمیت تواضع صحبت کردیم. 

ی راستورکشود کنید، دلیل نمینیست. صرف اینکه با این جمله شروع « خنجر زدن از جلو»

 قبل، با هاگر بعد از گفتن جمل« .باشم راستورک اصال با شمابگذارید »شته باشد: وجود دا

ما آدم ش»یا « کنم،گو هستید و به شما اعتماد نمیشما دروغ» ادامه دهیدجمالتی چنین 

د شخصا افرا اید. اگر به، بدانید که مانند یک آدم نادان معمولی رفتار کرده« احمقی هستید

 اید.را انجام نداده یراستورکتوجه نکنید، 

شیدن کجا نیست. به چالش بیگرفتن فراخوانی برای ایراد  ،«بودن راستورک»همچنین 

 زاحتی ه د، بلکایکسی که او را به چالش کشیدهبر است، نه تنها از مستقیم افراد واقعا انرژی

اب . یک حسارنددشما. بنابراین این کار را تنها برای مواردی انجام دهید که واقعا اهمیت  خود

 یید.اهمیت را نگوسرانگشتی خوب برای هر رابطه آن است که حداقل هر روز سه مورد بی

ن آشوید، باید  راستورکآنکه اساسا  مراتبی نیست. برایسلسله هیک مقول بودن راستورک

یان همتا ئیس وتمرین کنید. حتی اگر ر« میانی سطوح»در ، و «مقام پایین»، «مقام باال»را در 

 برای خود و راستورکیک دنیای کوچکِ اساسا  توانیدمیشما موافق این روش نباشند، شما 

د خویان همتا بیشتری با رئیس و توانید با احتیاطایجاد کنید، همچنین می تانتیماعضای 

 یشنهادمبود، پنهمتایانتان  با رئیس و یراستورکبرخورد کنید. ولی در نهایت اگر امکان ایجاد 

 آن است که در صورت امکان، محیط کاری جدیدی را پیدا کنید.

و  گرای تیمپایانی که افراد درونگرایی بینه وراجی کردن است، و نه برون بودن راستورک

نه  ،با هم قهوه نوشیدن و شام خوردنهمیشه نه  ،راستیورکگرا را خسته کند. رونیا شمای د

های خوبی برای خالی کردن احساسات ها همه روشاست. این سواری کردنبا هم کارتینگ

برد ولی کارآمدترین روش برای شناخت افرادی هایی وقت زیادی میاست، ولی چنین فعالیت

دهد که شما شخصا به ها به آنها نشان نمیکنند نیست؛ همچنین این فعالیتکار میکه با شما 

 آنها توجه دارید.
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ایی و نه منحصر به فرهنگ آمریکولی نه منحصر به فرهنگ سیلیکون  بودن، راستورک

ار کائیلی تم برای یک شرکت اسرای کامال انسانی است. در واقع وقتی داشبلکه مقولهاست؛ 

 .ایجاد کردم را بودن راستورک تفکر ،کردممی

 فردی و فرهنگی نسبی استکامال انسانی است، ولی از لحاظ میان یراستورک

 نوندهش گوش با را هاایننسبت به مفاهیم حساس هستند.  «بودن راستورک» ههر دو جنب

 یا یک و دادیک تیپ شخصیتی، یک استع یراستورک. کنندمی گیریاندازه گوینده زبانبا  نه و

ش شود که دیگران بفهمند توجه شخصی و چالنیست. تنها زمانی عملی می فرهنگیحکم 

 مستقیم شما با حسن نیت است.

ک تیم، یا ی ما باید همیشه به این واقعیت واقف باشیم که آنچه ممکن است از نظر یک فرد

. ده( باشدکننتیم دیگر ناخوشایند )یا بسیار تحقیر به حساب بیابد، از نظر فرد یا یراستورک

فرهنگ  ه بهرویم، باید رک و راستی را بازتنظیم کنیم )بستمی وقتی از شرکتی به شرکت دیگر

یشتر بحتی دیگر، از کشوری به کشور  این موضوع در هنگام جایجایی و محیط شرکت جدید(؛

نتقل م دیگر فرهنگ به مستقیما شود،میاستفاده  فرهنگ یک در آنچه. یابدهم ضرورت می

 .شودنمی

*** 
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