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نظراتی دربارهی مزیت سالمت سازمانی
«اصول و روشهای سالمت سازمانی لنچیونی به سازمان ما اجازه داده است که برخالف گذشته
از تمام سرمایهها و استعدادهای فکری استفاده کنیم».

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

«هنگامی که برای اولین بار میخواستیم روی سالمت سازمانی کارکنیم ،همه ساز مخالف زدند
و بر این عقیده بودند که این تصمیم ،از روی احساسات اتخاذشده است؛ اما آنها بهسرعت
فهمیدند که اینطور نیست .در پی پیادهسازی برنامه لنچیونی ،اکنون ما دقیق ًا میدانیم که
هستیم ،چه میکنیم و چرا و چه کسی در سازمان ما موفق خواهد بود .فرهنگ و خط مشی
ما ،هر دو تغییر کردهاند».

 -کلینتون اندرسن ،مدیرعامل شرکت ،سوار کاری داوناندر

«بعد از دو سال تالش بر روی سالمت سازمانی ،در سختترین شرایط ممکن که تاکنون با آن
روبهرو شدهایم ،ما بهترین سال را تجربه میکنیم .بدون استفاده از این روش ،نمیتوانستیم به
دست آوردن هیچ یک از این موفقیتها را تصور کنیم».

 -پیتر لوانگی ،رئیس ،آردسازی ایالت خلیج

«تالش در زمینهی سالمت سازمانی ،به ما کمک کرد تا بحران مالی سازمانمان را بشناسیم و
دریافتیم این بحران به شرایط کسبوکار ربطی ندارد؛ بلکه ،علت آن کار تیمی ضعیف و دوری
از مسیر اصلی کسبوکار بود».

 -مت دانیلویکز ،رئیس و مدیرعامل ،کلیر-کام

«کارهایی که در حیطهی سالمت سازمانی انجام دادیم ،ما را نجات داد .این ،دلیل قرار گرفتن
ما در موقعیت فعلی است».

 -جف ساکریسن ،رئیس ،بیمارستان چوان

«تمرکز مداوم ما بر روی سالمت سازمانی ،مزیتی رقابتی برایمان فراهم کرده است .اگر پاتریک
لنچیونی ،زودتر پا به جهان گذاشته بود ،تئوریهای پیچیدهی رهبری و مدیریت کمتر و مدیران
تأثیرگذار بیشتری ایجاد میشدند».

 -گردن سامسون ،مدیرعامل ،ویلیامز لی

«ما یاد گرفتهایم که برای موفقیت در شغل و نجات زندگی ،باید سالم باشیم .استفاده از سالمت
سازمانی به ما کمک میکند که بدانیم که هستیم ،چه میکنیم و چه رفتاری از مردم انتظار
داریم .این کار به ما اجازه میدهد که سیاستهای سازمانی را کاهش دهیم و تواناییمان برای
انجام مأموریتها افزایش مییابد».

 -الینا برگ ،رئیس و مدیرعامل سابق ،شبکه عضو دهنده نیویورک

«شرکت ما در طول ریاضت اقتصادی سه سال گذشته 50 ،درصد رشد کرده است .این پیشرفت
حاصل کار تغییر بازی پاتریک لنچیونی و تمرکز روی سالمت سازمانی است .من کار آکادمیک
و حرفهای خود را بر روی «هوشمند» و با اندکی توجه به «سالم» انجام دادم .درآمد کم بود،
ولی اکنون اینگونه نیست .نتایج خودشان گویا هستند».

 -ریچارد ام .هیرد ،رئیس ،بینش سرمایهگذاری

«ما روش لنچیونی را هستهی دورنمای بلندمدت خود قرار دادهایم .نتایج خارقالعادهاند .برای
ششمین سال در ردیف شرکتهایی که سریعترین رشد را دارند ،قرارگرفتهایم».

 -اسمیت یول ،مدیرعامل ،ولوکالیز

«اصول سالمت سازمانی ،شرکت ما را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است و نیروی پیشرانه ما را
برای ترقی و توسعه فراهم میدارد .بخش وضوح سازمانی ،ما را برانگیخت و به ما فهماند که به
ایجاد تغییرات اساسی در بسیاری از زمینهها نیاز داریم .با عزم و استقامت ،به تمام اهداف
دستیافتیم».

 استیون کوپر ،رئیس و مدیرعامل ،تروبلو«تالش ما پیرامون سالمت سازمانی ،فرصت رفتن کودکان به کالج را فراهم کرده است .ما در
نهایت ،تیم ،فرهنگ و سیستم الزم را برای مقابله با چالشهای اجتنابناپذیر مورد نیاز برای
دستیابی به اهداف ،به دست آوردیم».

 تام ترکلسون ،سرمایهگذار و مدیرعامل ،مدرسه آیدیا«ما با استفاده از سالمت سازمانی ،محیط کار مولد و خارقالعادهای به وجود آوردهایم .صنعت
طراحی و ساخت متحول شده است و خیلیها دلیل موفقیت ما را میپرسند».

 جی لئوپولد ،مدیر بخشی ،ساختمان دی .پی .آر.« ما با افزودن اصول سالمت سازمانی ،در هیجده ماه اخیر ،پیشرفت قابل توجهی نسبت به چهار
سال گذشته ،داشتهایم .بسیاری از کارکنان ،نسبت به آینده بدبین بودند و تصور نمیکردند
بتوانیم تغییراتی ایجاد کنیم .ما نشان دادیم که میتوانیم .اعضا از اینکه عضوی از تیمی سطح
باال هستند ،شادماناند».

 -لیک سشسر ،رهبر اجرایی ،کنوانسیون دولتی باپتیست در کارولینای شمالی

«بهعنوان یک رهبر در حیطهی کاری خود ،از دردی حاد و بدون پایان رنج میبردیم .از زمانی
که سالمت سازمانی را هستهی تمام کارهای خود قراردادیم ،کسبوکار ما رونق تازهای گرفته
است .کارکنان ،مشتریان و خط مشیهای ما مزایای در اولویت قرار دادن سالمت سازمانی را
تکرار کردهاند».
 -کن آلمن ،سرمایهگذار و مدیرعاملPracticelink.com ،

«سازمان ما در جنگی تاریخی قرار داشت .ما مدل کسبوکار خوبی داشتیم ،ولی به چیزی
بنیادیتر نیازمند بودیم .نیاز داشتیم که این تاریخچه را پاککنیم و تیم مدیریتی بهتری ایجاد
کنیم که تمام سازمان را شفافسازی کند و سازمانی سالمتر ایجاد کنیم .این کار در ابتدا
غیرممکن به نظر میرسید ،ولی اکنون کارکنان شرکت چند وجهی ما ،بهجای اینکه بر علیه
هم کار کنند ،با هم کار میکنند».

 -رابرت آر .آئورای ،رئیس هیئتمدیره ،لجستیک معکوس و بازاریابی مجدد ،جنکو اکت

«با افزودن اصول لنچیونی ،اجرای سازمان ما بهبودیافته است .ما اکنون ،چابکتر ،تأثیرگذارتر
و تالشگرتر از گذشتهایم و بهجای توجه به جزئیات روزمرهای که سبب تنزّل ما میشد ،روی
چالشهای مهم تمرکز میکنیم .این راه جدید انرژیزاتر و سرگرمکنندهتر است».

 -بیل کولران ،رئیس ،ایمپینج

«مفهوم سالمت سازمانی ،تیم مدیریتی ما را قادر ساخته است تا رفتارهای سالمتری در شرکت
پیاده کنند که در نتیجه ،رشد ما در هیجده ماه اخیر را فراهم کرده است».

 -کولین گوپی ،مدیرعامل ،پمپهای اچ .ام .دی.

«ما همیشه به این فکر کردهایم که شرکتی هوشمند باشیم و کمتر بهسالمتی آن توجه کردهایم؛
اما اخیراً روشمان را تغییر دادهایم و پاسخهای مثبتی از کارکنان و مشتریان دریافت کردهایم».

 -تام سلوانه ،مدیر فروش ،توسعه صادرات کانادا

«بهعنوان گروهی با افراد دارای تحصیالت باال ،پرانگیزه و دیرباور ،پنج دقیقه زمان میبرد تا
روش لنچیونی ،توجه ما را به خود جلب کند و ما را در مسیری مهم قرار دهد .ما اکنون واحدی
سالمتر هستیم که آمادهی مبارزه با موانعی که در مقابل شغلمان قرار میگیرند ،میباشیم .این
وضعیت جدید ،یک مزیت استراتژیک است».

 آلفرد فوگلیو ،مدیرعامل ،شرکای جی .ال.«کار پاتریک در زمینهی سالمت سازمانی ،در موفقیت شرکت ما ،ابزاری مهم تلقی میشود.
این کاری بنیادی برای مؤسسه مدیریتی ماست».

 -گرگ سرائو ،مدیرعامل ،شرکای دندانپزشکی آمریکایی

«تیم اجرایی ما پیشرفت کرده بود و آمادگی کامل برای برخورد با سرعت باالی تغییرات پیش
رو را نداشت .اتخاذ سالمت سازمانی لنچیونی ،همکاری و اتحاد تیم اجرایی را افزایش داده که
بهنوبهی خود بر روی تمام سازمان تأثیر گذاشته است .در حقیقت ،مطابق یافتههای یک گروه
خارجی ،سازمان ما دچار یک تغییر فرهنگ شده است که ما را در مسیر پیشرفتهای آینده
قرار میدهد».

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

«کار تیمی و مفاهیم سالمت سازمانی لنچیونی ،تمام سازمان ما را بر روی مأموریتمان متمرکز
کرده است و به ما اجازه میدهد تا نتایج عالیتری به دست آوریم .تمام سازمان از این اصول
بهره میبرد».

 دیوید سی.هالی ،رئیس ،مدیریت مرکزی ایچ .بی .کی.«سالمت سازمانی اساس فرهنگ ماست و طرح کارهای روزمرهی ما را فراهم میسازد .ما
تصمیماتی بحرانی اتخاذ کردیم (حتی فروشگاهها را بستیم) تا سالمتی خود را کسب کنیم .در
دو سال اخیر ،گردش مالیمان افزایشیافته ،تیم ما قوی شده است و توانستهایم فروشگاه
خانواده هارلی دیویدسون را جدا از دیگران برپا کنیم».

 -اسکات فیشر ،مالک و مدیرعامل ،شرکت اسکات فیشر

سایر آثار پاتریک لنچیونی
 پنج وسوسه مدیرعامل
 چهار وسواس فکری مدیر خارقالعاده
 پنج دشمن کار تیمی
 مرگ با مالقات
 جنگ سیلوها ،سیاستها و خاک
 سه نشانه شغل بد
 سه سؤال بزرگ برای خانوادهی از کوره در رفته
 برهنه شدن
 غلبه بر پنج دشمن کار تیمی

تقدیم به پدرم ،ریچارد لنچیونی ( ،)2008-1936کسی که بیش از آنچه
استحقاقش را داشتم ،به من عطا کرد.

مقدمه
این کتاب نتیجهی مسافرتی غیرقابل پیشبینی است که آن را در کودکی آغاز کردم ،تقریباً
هشت یا نه سالم بود.
پدرم یک فروشنده بود و کار خود را به نحو احسن انجام میداد ،اما من به یاد دارم که او
معموالً وقتی به خانه برمیگشت آشفته بود و دربارهی روش مدیریت شرکتش شکوه و شکایت
میکرد .من آن زمان نمیدانستم مدیریت چیست ،ولی مطمئن بودم پدرم نباید بعد از ده
ساعت کار ،اینگونه احساس آشفتگی میکرد.
چند سال بعد ،من بهعنوان پیشخدمت در دبیرستان و انجام دهندهی کارهای بانکی در دانشگاه
شروع به کارکردم ،در آن زمان اولین دیدگاه اجمالی من دربارهی مدیریت شکل گرفت .با وجود
ال واضح بود که برخی اتفاقاتی که در
اینکه من تمام چیزهای الزم را نمیفهمیدم ،برایم کام ً
سازمان ما رخ میدهد ،احساسی پدید میآورند که سایر اتفاقات این کار را نمیکنند و آن این
است که تمام آنها تأثیری واقعی بر روی همکاران من و مشتریان میگذارند.
پس از آنکه از دانشگاه فارغالتحصیل شدم ،به کار در شرکت مشاوره مدیریت مشغول شدم و
فکر کردم که باألخره این مدیریت را درک خواهم کرد .بهجای آن ،من خود را مشغول
جمعآوری ،واردکردن و تحلیل اطالعات و کارهای زیاد دیگری که باید با اطالعات انجام
میدادم ،یافتم.
اگر بخواهم عادالنه سخن بگویم ،باید اعتراف کنم شرکت در زمینههای استراتژی،
سرمایهگذاری و بازاریابی ،اندکی چیز به من آموخت ،ولی چیزی دربارهی سازمانها و نحوه کار
کردن آنها بهصورت یک سیستم واحد نگفت؛ اما به طریقی من متقاعد شدم که بزرگترین
مشکل پیش روی مشتریان ما و بزرگترین فرصت آنها برای برتری رقابتی ،در حقیقت پیرامون
استراتژی ،سرمایهگذاری و بازاریابی نبود؛ بلکه ،چیزی بود که کمتر حس میشد ،چیزی که به
نظر میآمد پیرامون روشی که آنها سازمانشان را مدیریت میکنند ،میگردد.
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زمانی که من تصمیم گرفتم به آن توجه کنم ،مافوقهایم با رعایت ادب ،به من اطالع دادند که
این آن چیزی نیست که شرکت ما برای ادامهی حیات به آن نیاز دارد و این برایم کنایهدار بود،
زیرا شرکت ما یک مشاور مدیریتی بود؛ اما من کوتاه نیامدم و تصمیم گرفتم که تفکر همکارانم
را دگرگون کنم.
چند سال بعدی عمرم را در ایاالتمتحده آمریکا کارکردم ،جایی که از آن بهعنوان جهان رفتار
سازمانی ،پیشرفت سازمانی و روانشناسی سازمانی (هر اسم دیگری که دوست دارید) یاد
میشود .من آن را جذاب ولی بسیار نرم ،تکه تکه شده و دانشگاهی یافتم .نگران شدم ،زیرا
میدانستم که چیزی وجود دارد که باید بیشتر بشناسیم و درک کنیم؛ اما چیزی از دست
میرفت :مفاد ،یکپارچگی ،علمی بودن.
بنابراین من و گروهی از همکاران ،شرکتی جدید تأسیس کردیم و من به مشاوره و سخن گفتن
از روشی علمی برای ارتقای سازمانها پرداختم .باید بگویم که ما همگی از پاسخ سریع و پر
ذوق و شوق مشتریان به روش جدید شگفتزده شدیم .آنجا قطعاً به چیزی خارجی نیاز بود .با
گذر زمان روشن شد که بسیاری از مردم در تمام انواع سازمانها ،در هر سطحی ،رنجی بردهاند
که پدرم تجربه کرده بود ،آنها تشنهی راهی بهتر بودند.
بنابراین شروع به نوشتن کتابی کردم که روشی علمی را برای یافتن موضوعات مختلف مرتبط
با اختالالت سازمانی (کار گروهی ،مالقاتها ،مساوات و تعهد شغلی) بیان میکرد ،در حالی که
شرکت مشاورهای من بر روی یکپارچهسازی این موضوعات تمرکز میکرد.
تقاضا برای آن کتابها و روش یکپارچه ما برای پیادهسازی این مفاهیم در آنها ،دوباره از مرز
تصورات ما خارج شد و من متوجه شدم که آن گمشده را پیداکردهام« ،مزیت» .چیزی که در
سراسر شغلم دنبالش میگشتم .به علت بازخورد و تشویق خوانندگان و مشتریان ،نهایت ًا تصمیم
گرفتم که در آینده ،باید تمام نظریاتی را که در کتابها و مشاورههایم بیان کردهام ،یکجا گرد
هم آورم .اکنون زمان آن است.
برخالف سایر کتابهایم ،این یکی حکایت داستانی نیست؛ بلکه ،یک راهنمایی مفهومی و علمی
است .سعی کردهام با استفاده از مثالهای واقعی و داستانهای مشتریان حقیقیام تا حد امکان
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کتابی سرگرمکننده و جذاب بنویسم تا نظراتم را نشان دهم .شایسته است که یادآور شوم،
بسیاری از مفاهیم شخصی مطرحشده در این کتاب ،در هشت حکایت داستانی کسبوکارم
(مخصوصاً ،چهار وسواس فکری مدیر خارقالعاده ،پنج دشمن کار تیمی ،مرگ با مالقات و
جنگ سیلوها ،سیاستها و خاک) معرفی و بیانشدهاند ،کتابهایی که در آنها برای آوردن
تئوریهایم به زندگی واقعی ،از شخصیتهای تخیلی و موقعیتهای داستانی استفاده کردم1.
هر جا که برای بیان مطلبی از روش داستانسرایی استفادهشده است تا جای ممکن به آن
کتابها ارجاع دادهام.
از آنجا که من یک محقق کمّی نیستم ،نتیجهای که بیان کردهام ،بر اساس دادههای آماری و
محاسباتی نیست؛ بلکه ،حاصل مشاهداتم ،بهعنوان یک مشاور در بیست سال گذشته است؛ اما
همان طور که یک بار جیم کالینز ،غول پژوهش ،به من گفت ،پژوهش کیفی تا زمانی ،بهاندازهی
پژوهش کمّی قابل اعتماد است که مشتریان و خوانندگان به اعتبارش گواهی میدهند .مفتخرم
که بگویم بر اساس تجربیات مدیران و سازمانهایشان ،اصولی که در این کتاب بیانشده است،
ال قابل اعتماد است.
کام ً
امیدوارم از خواندن کتاب «مزیت» لذت ببرید ،مهمتر اینکه ،این کتاب به شما کمک کند تا
سازمانتان را دگرگون کنید ،حال آنکه یک شرکت ،بخشی از آن شرکت ،یک مرکز کاریابی
کوچک ،یک مدرسه یا یک کلیسا باشد .هدف من این است که در آینده ،روزی فرارسد که
اصول سادهای که اینجا بیانشدهاند ،در میان سازمانها رواج یابد و در نتیجهی آن ،فروشندگان،
پیشخدمتها ،انجامدهندگان کارهای بانکی ،مدیران و تمام کسانی که در این سازمان کار
میکنند ،مؤثر ،موفق و خوشحال باشند.

 1پنج وسوسه مدیرعامل1998 ،؛ چهار وسواس فکری مدیر خارقالعاده2000 ،؛ پنج دشمن کار تیمی2002 ،؛
مرگ با مالقات2004 ،؛ جنگ سیلوها ،سیاستها و خاک2006 ،؛ سه نشانه شغل بد2007 ،؛ سه سؤال بزرگ
برای خانواده از کوره در رفته2008 ،؛ و برهنه شدن( 2010 ،همگی نشر .)San Francisco: Jossey-Bass
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بزرگترین مزیتی که هر شرکتی میتواند به دست آورد ،سالمت سازمانی است .اگرچه این
موضوع آسان ،رایگان و در دسترس هر کسی که آن را بخواهد ،اما هنوز بسیاری از نظریهپردازان
آن را رد میکنند.
این پیشزمینهی کتاب است (بدون توجه به کارم) من کامالً معتقدم که درست است .اگر پوچ
به نظر آید ،باید اینگونه باشد .به هر حال چرا در جهان ،انسانهای هوشمند ،چیزی پر قدرت
و قابلدسترسی را رد میکنند؟
من جواب این سؤال را نهایتاً در تاریخ  28جوالی سال  2010پیدا کردم.

دال شدن در مقابل عظمت
در یک کنفرانس رهبری مشتری ،کنار مدیرعامل شرکتی نشسته بودم که شرکتی معمولی
نبود و یکی از سالمترین شرکتهایی بود و هست که من میشناسم ،یکی از موفقترین
شرکتهای آمریکایی در پنجاه سال گذشته.
در صنعتی که گرفتار مشکالت مالی ،خشم مشتری و درگیری نیروی کار است ،این شرکت
جذاب ،صرف نظر از وفاداری به مشتریان ،تاریخی طوالنی از پیشرفت و موفقیتهای اقتصادی
دارد .عالوه بر این ،کارمندانش ،شغل ،مشتریان و رهبرانشان را دوست دارند .وقتی آنچه که
این شرکت به دست آورده در همین صنعت با دیگران مقایسه میشود ،گیجکننده است.
زمانی که در کنفرانس نشستم تا به سخنرانیهایی گوش دهم که یکی پس از دیگری،
فعالیتهای قابل توجه و غیرمعمولی را بیان میکردند که این سازمان را بسیار سالم کرده بود،
برخاستم و سؤالی از مدیرعامل پرسیدم« :چرا رقبای شما در سراسر جهان ،این کار را
نمیکنند؟»
بعد از چند ثانیه او با ناراحتی زمزمه کرد« :میدانید ،من صادقانه اعتقاددارم ،آنها فکر میکنند
با این کار ضعیف میشوند».
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و واقع ًا اینگونه بود.

تعصبات سهگانه
بسیاری از رهبران بهجای پذیرفتن قدرت انکارناپذیر سالمت سازمانی ،در مقابل پذیرفتن آن
ایستادگی میکنند( ،که من بهطور خالصه توضیح میدهم) زیرا باور دارند آنها ،خیلی پیچیده،
مشغول ،یا تحلیلی هستند .بهعبارتیدیگر آنها فکر میکنند ،با این کار ضعیف میشوند.
و گاهی اوقات ،نمیتوان آنها را سرزنش کرد .بعد از سالها مالقات خارج از شرکت که پر از
دورههای آموزشی و تمرینهای اعتمادکش است ،حتی روشنفکرترین شرکتها نیز نسبت به
هر چیزی که احساساتی به نظر برسد ،مشکوک میشوند .آن را با نظریه افت فرهنگ شرکتی
با آثار سطح پایین مانند مبلمان اداری مدرن ،کالسهای یوگا برای کارمندان و سیاستهای
آوردن سگ به محل کار ،ترکیب کنید ،جای تعجبی ندارد که بسیاری از رهبران نسبت به
بسیاری از چیزهای مرتبط با پیشرفت سازمانی مشکوک شدهاند.
این خجالتآور است ،زیرا سالمت سازمانی چیز متفاوتی است .سالمت سازمانی به هیچ وجه،
از روی احساسات نیست .خیلی بزرگتر و مهمتر از فرهنگ محض است .بیش از یک بشقاب
جانبی ،یا یک طعمدهنده برای گوشت واقعی و سیبزمینی کسبوکار است؛ بهعبارت دیگر،
مانند بشقابی است که گوشت و سیبزمینی داخل آن قرار دارد.
سالمت سازمان ،بهتنهایی قادر است استراتژی ،سرمایهگذاری ،بازاریابی ،فناوری و تمام
چیزهایی که در آن سازمان اتفاق میافتد را فراهم آورد .به همین دلیل ،تنها و بزرگترین
عاملی است که موفقیت سازمان را به ارمغان میآورد .بیش از استعداد ،بیش از آگاهی ،بیش
از ابتکار.
اما پیش از آنکه نظریهپردازان ،به قدرت واقعی سالمت سازمانی پی ببرند ،آنها باید ابتدا
فروتنی بیاموزند تا بتوانند بر این سه تعصب که آنها را از پذیرفتنش بازمیدارد ،غلبه کنند.

تعصب به پیچیدگی :سالمت سازمانی بسیار ساده و دستیافتنی است ،بهطوری که اغلب
رهبران آن را فرصتی واقعی برای مزیتهای معنیدار میدانند .به هر حال هوش یا کمال خاصی
را نمیطلبد ،تنها سطوح غیرمعمول انضباط ،شجاعت ،اصرار و احساسات معمولی نیاز است .در
عصری که ما را مجبور کردهاند که قبول کنیم متفاوت بودن و پیشرفت واقعی ،تنها در
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«پیچیدگی» یافت میشود ،برای مدیران تحصیلکرده کار دشواری است که چنین مفهوم ساده
و سر راستی را قبول کنند.

تعصب به آدرنالین :تبدیلشدن به یک سازمان سالم اندکی زمانبر است .متأسفانه ،بسیاری
از رهبرانی که من با آنها کارکردهام ،دچار بیماری مزمن اعتیاد به آدرنالین هستند و ظاهراً بر
تعجیل در کارهای روزانه و بازی کردن نقش آتشنشان در سازمان ،تأکیددارند .لذا آنها واهمه
دارند که به آرامی کار کنند و با موضوعاتی کنار آیند که مهم هستند ولی خیلی اورژانسی به
نظر نمیرسند .اگرچه ظاهراً ساده است ،اما مانعی جدی در مسیر بسیاری از سازمانهایی قرار
دارد که بهوسیلهی مدیرانی رهبری میشوند که اصل اساسی ماشینهای مسابقهای قدیمی را
درک نمیکنند :برای اینکه سریع بروید ،باید از سرعت خود بکاهید.

تعصب به آمار و ارقام :مزایای تبدیلشدن به یک سازمان قوی ،به آن اندازه که آنان هستند،
کمی دشوار است .سالمت سازمانی به جنبههای بسیاری از یک شرکت نفوذ میکند که جدا
کردن تک تک متغیرها و اندازهگیری تأثیر مالی آنها ،به روش جامع امکانپذیر نیست .قطع ًا
این بدان معنا نیست که نتایج واقعی ،محسوس و عظیم نیست؛ بلکه ،فقط نیازمند سطح تفکر
و بینشی است که بسیاری از رهبران بیش از حد تحلیلی بهسختی آن را میپذیرند.

البته ،به عقیدهی من اگر رهبران بتوانند بهقدری فروتن باشند که بر این تعصبات غلبه کنند،
هنوز دلیل دیگری وجود دارد که مانع از پی بردن آنها به قدرت واقعی سالمت سازمانی شود
و این همان چیزی است که مرا به نوشتن این کتاب برانگیخته است :سالمت سازمانی هرگز
بهصورت ساده ،یکپارچه و علمی ارائه نشده است.
من بر این عقیدهام که اگر سالمت سازمانی بهدرستی درک و در موقعیت مناسبی به کار گرفته
شود ،میتواند از سایر نظامهای کسبوکار پیشی بگیرد و بهعنوان بزرگترین فرصت برای ترقی
و مزیت مؤثر مطرح گردد.
خوب سالمت سازمانی واقع ًا به چه معناست؟
فکر میکنم تا به حال نپرسیدهایم.
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درک سالمت سازمانی
یک سازمان در اصل ،زمانی سالم است که یکپارچه باشد ،اما یکپارچگی به شکل رایج امروزی
تعریف نمیشود .یک سازمان زمانی یکپارچه (سالم) است که تمام ،استوار و کامل باشد؛ یعنی،
زمانی که مدیریت ،اجرا ،استراتژی و فرهنگ آن با هم ترکیب شوند و معنایی روشن ارائه دهند.
اگر برای شما اندکی بیش از مبهم است (برای من هم اینگونه است) ،اینطور به آن فکر کنید.
هر زمان میخواهم سالمت سازمانی را برای یک مشتری آیندهنگر یا گروهی از مدیران ارائه
دهم ،آن را با چیزی که بسیار شبیه آن است مقایسه میکنم .به عقیدهی من هر سازمانی که
واقعاً میخواهد موفقیتها یش را به حداکثر برساند ،باید این چیز را داشته باشد :باید هوشمند
و سالم باشد.

هوشمند در مقابل سالم
سازمانهای هوشمند در اصول سنتی کسبوکار خوب هستند؛ موضوعاتی مانند استراتژی،
بازاریابی ،سرمایهگذاری ،فناوری که به عقیدهی من ،علوم تصمیمگیری هستند.
زمانی که من کارم را در شرکت «مشاوره مدیریت بین و شرکا» ،آغاز کردم ،ما تحقیقات و
تحلیلهایی انجام دادیم تا به مشتریان کمک کنیم تا تصمیماتی هوشمندانه و بهتر اتخاذ کنند.
هیچ فردی که در کسبوکار سررشته دارد به شما نخواهد گفت که این مشاورهها ،در موفقیت
سازمان مهم نیستند.
اما هوشمند بودن ،تنها نیمی از معادله است .هنوز بهگونهای تقریباً تمام زمان ،انرژی و توجه
مدیران را به خود مشغول میکند .نیمهی دیگر این معادله ،همان که بهشدت از آن غافلیم،
سالم بودن است.
راهی خوب برای شناسایی سالمتی ،جستوجوی عالئمی است که نشان میدهد ،سازمان آن
را دارد .این موضوع شامل حداقل سیاستبازیها و آشفتگیها ،سطح باالی اخالق و خالقیت و
ترک کم شغل میان کارکنان خوب است.
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دو چیز مورد نیاز برای موفقیت
هوشمند

سالم



استراتژی



حداقل سیاستها



بازاریابی



حداقل آشفتگیها



سرمایهگذاری



روحیه باال



فناوری



تولید باال



ترک خدمت پایین

هر زمان که این ویژگیها را برای نظریهپردازان بیان میکنم ،آنها معموالً یک یا هر دوی
عکسالعملهای ذیل را نشان میدهند .اغلب با مالیمت ،عصبانیت و احساس گناه میخندند.
یا اینکه آه میکشند ،مانند خانوادهای که برای اولین بار دچار چالش شدهاند .در هر صورت،
آنها به این فکر میکنند« :آیا این خوب خواهد بود؟» یا «میتوانی تصور کنی؟».
آنچه که به نظر من جالب میآمد ،این بود که هیچیک از رهبران ،حتی بدگمانترین آنها انکار
نکردند که اگر ویژگیهای سالمت سازمانی را به دست آورند ،شرکت آنها متحول خواهد شد.
آنها هرگز آن را نرم و از روی احساسات نمیدانند و ارتباطی واقعی ،بین کمبود سالمت و
عملکرد کارکنان مشاهده میکنند؛ بنابراین طبیعی است که آن مدیران به شرکت خود برگردند
و بیشتر زمان ،انرژی و توجه خود را روی سالمتر کردن سازمانشان صرف کنند.
من به این نتیجه رسیدهام که حتی رهبرانی که حسن نیت دارند ،پس اینکه به کار برمیگردند
دوباره بهطرف «هوشمند» معادله رجوع میکنند و خود را صرف ارتباط با بازاریابی ،استراتژی
و سرمایهگذاری میکنند .چرا آنها چنین کار پوچی انجام میدهند؟

صفحه   32مزیت

روشنایی بهتر
یکی از عجیبترین توضیحات برای این پدیده ،از برنامه طنزی نشأت میگیرد که در کودکی
دیدم .به یاد دارم که این ،بخشی از یکی از قسمتهای سریال «من لوسی را دوست دارم»
است.
ریکی ،شوهر لوسی ،از سر کار به خانه برمیگردد و میبیند همسرش دارد روی کف اتاق نشیمن
چهار دست و پا راه میرود .از او میپرسد« :چه کار میکنی؟»
او میگوید« :دنبال گوشوارههایم هستم».
ریکی میپرسد« :تو گوشوارههایت را در اتاق نشیمن گم کردی؟»
او همراه با تکان دادن سرش جواب میدهد« :نه من آنها را در اتاقخواب گم کردم؛ اما اینجا
روشنایی بیشتر است».
و اینگونه است.
بیشتر مدیران در جایی روشن ،به دنبال پاسخها میگردند ،جایی که خیلی راحتترند؛ و
روشنایی در جهان قابل اندازهگیری ،قابل مشاهده و داده محور هوش سازمانی (طرف هوشمند
معادله) بیشتر از طرف دیگر است ،طرفی که خیلی غیرقابل پیشبینیتر است؛ جهان سالمت
سازمانی.
مطالعه جداول و اظهارات مالی و نمودار گانت ،خیلی ایمن و قابل پیشبینی است ،بنابراین
اغلب مدیران آنها را ترجیح میدهند .این همان روشی است که آنها آموزشدیدهاند و اینجا
آسودهتر هستند .تنها چیزی که مانعشان میشود ،مکالماتی ذهنی است که بهراحتی میتوانند
احساساتی یا بی سر و ته باشند .سالمت سازمانی مملو از پتانسیل مکالمات ذهنی و بی سر و
ته است.
این همان چیزی است که سبب میشود ،رهبران با وجود اینکه به درد ناشی از سیاستها و
آشفتگیهای سازمانشان اعتراف میکنند ،از ادامهی روشهای سنتی خود ،دست برنمیدارند.
متأسفانه ،فرصت پیشرفت و مزیت رقابتی موجود در آن زمینهها بیشتر است.
درست است .مزیت که در زمینههای سنتی کسبوکار (سرمایهگذاری ،بازاریابی و استراتژی)
وجود دارد ،زیاد است .در جهان انفجار اطالعات و تغییرات فناوری در هر نانو ثانیه ،نسبت به
هر زمان سختتر است که بر پایه هوش و آگاهی مزیتی رقابتی ایجاد کرد .اطالعات خیلی

قضیه سالمت سازمانی  صفحه 33

سریعتر پخش میشوند .شرکتها ،حتی تمام صنعتها ،در مقایسه با دهه قبل ،فراتر از تصور
ما پیشرفت میکنند.

اجازه بازی
بنابراین ،هوشمند بودن ،به یک کاال تبدیلشده است .آن اجازه بازی است ،کمترین استاندارد
مورد نیاز برای موفقیت .ولی برای به دست آوردن مزیتی معنادار ،پایدار و رقابتی برای مدت
زمانی طوالنی کافی نیست.
در حقیقت ،باید بگویم که کمبود هوش ،دامنهی تخصص یا آگاهی صنعتی ،مشکل اصلی
سازمانهایی که با آنها روبهرو شدهام ،نیست .در طول بیست سالی که در تمام صنعتها به
مشتریانم مشاوره دادهام ،هنوز گروهی از رهبران را میبینم که حتی دربارهی موفقیت در
کارشان هم به قدر کافی نمیدانند .جداً! امروزه ،بسیاری از سازمانها بیش از نیازشان برای
موفقیت ،هوش ،تخصص و آگاهی دارند .آنچه که کم است ،سالمت سازمانی است.
بازگویی این نکته ارزشمند است.
پس از دو دهه همکاری با مدیرعاملها و تیمهای مدیریت ارشد آنها ،به این نتیجه رسیدهام
که تفاوت اصلی شرکتهای موفق با شرکتهای متوسط و ناموفق ،خیلی کم است ،اگر از نظر
آگاهی و هوشمند بودن در سطح یکسانی باشند ،این سالمتی است که موفقیت را رقم میزند.
اگر میخواهید این نظریه را رد کنید ،دربارهی این هم ،فکر کنید .همانگونه که در چند
پاراگراف قبل بیان کردم ،با اینکه هنوز گروهی از رهبران را ندیدهام که آگاهی ،تخصص یا
هوش کافی برای موفقیت را نداشته باشند ،عدهی زیادی را دیدهام که مرا به تعجب واداشتهاند.
فرهنگ این تیم و سازمان برای به دست آوردن موفقیت خیلی ناسالم است؛ و بارها و بارها
شرکتهای هوشمندی را دیدهام که با وجود دارایی فکری و استراتژیک زیاد ،شکستخوردهاند.
نباید گفت که هوشمند بودن مهم نیست .مهم است؛ اما اگر کسی مرا وادار کند که بین سالمتی
و هوشمندی یکی را بهعنوان اولویت اول انتخاب کنم ،بیدرنگ ،سالمتی اولین انتخاب من
خواهد بود .اینجا دلیلش بیانشده است.
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سالمتی سبب هوشمندی میشود
سازمانی که سالم است ،با گذر زمان ،بهناچار ،هوشمند میشود .علت آن این است که مردم در
یک سازمان سالم ،با رهبران شروع میکنند ،از یکدیگر یاد میگیرند ،مباحث بحرانی را
میشناسند ،بهسرعت از اشتباهات درس میگیرند .بدون وجود سیاستها و آشفتگیها،
گردهمایی پیرامون مشکالت و راهحلها ،سریعتر از روشهای سیاسی و نادرست ،جواب
میدهد .عالوه بر این ،آنها محیطی ایجاد میکنند که با کارکنان ،یکسان برخورد شود.
در مقابل ،به نظر نمیآید که سازمانهای سالم ،بهوسیلهی هوش خود ،شانس زیادی برای
رسیدن بهسالمتی داشته باشند .در حقیقت ،برعکس این موضوع میتواند صحیح باشد؛ زیرا
رهبرانی که به تخصص و هوششان مینازند ،معموالً در مقابل تصدیق معایب خود و یادگیری
از دیگران ،ایستادگی میکنند .آنها با دیگرانی که یادگیری از اشتباهات را به تأخیر میاندازند
و به سیاستها و آشفتگیها دامن میزنند ،شفاف و رو راست نیستند .قطعاً نباید گفت که
هوشمند بودن نامطلوب است ،فقط باید دانست که بدین ترتیب هیچ تضمینی برای سالم بودن
نیست.
در خانوادهها نیز پدیدهی مشابهی به چشم میخورد .خانوادههای سالم (خانوادههایی که در
آنها ،والدین نظم ،عاطفه و زمان را به کودکان خود هدیه میدهند) ،همیشه با گذر سالها
پیشرفت میکنند ،حتی اگر از بیشتر مزایا و منابع مالی محروم باشند .خانوادههای ناسالم،
همان خانوادههایی که از نظم و عشق بیبهرهاند ،همیشه با هم درگیرند ،حتی اگر تمام پولها،
لوازم و تکنولوژی را داشته باشند.
جزء اصلی موفقیت ،دسترسی به آگاهی و منابع نیست .اگرچه آنها نیز الزماند ،تنها راه ممکن،
سالمت محیط است .فراموش نکنید :اگر مجبور باشید روی آیندهی فرزندتان تصمیم بگیرید
که در خانهای فقیرانه ولی با عشق بزرگ شود ،یا دارا ،ولی بیحوصله و بد رفتار باشد ،شما
همواره بدون در نظر گرفتن منابع ،اولی را انتخاب میکنید .بله در سازمان نیز ،همینگونه
است.
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تأثیر فزاینده
سالمت سازمانی ،برتری دیگری نیز نسبت به هوش دارد .در شغلی که بهعنوان مشاور داشتم،
با شرکتهای سالم بزرگ زیادی کارکردم که بهوسیلهی مردان و زنانی رهبری میشد که
تجربهی نسبتاً کمی از حضور در دانشگاه را داشتند ،مردمی که اندکی هوش بیشتری از عموم
دارند .زمانی که چنین شرکتهایی ،تصمیماتی عاقالنه میگیرند که سبب سبقت از دیگران
میشود ،روزنامهنگارها و تحلیلگران صنعتی ،به نادرستی ،موفقیت آنها را به نبوغ فکریشان
نسبت میدهند .حقیقت این است که آنها باهوشتر از رقبایشان نیستند ،آنها فقط از هوش
کافی خود استفاده میکنند و به اختالل عملکرد ،نفس و سیاست اجازه نمیدهند که به فراتر
از حیطه خود پا نهد.
در طرف مقابل ،من شرکتهای زیادی را دیدهام که رهبرانشان ،در دانشگاههای معتبر ،نمرات
عالی گرفتهاند ،کسانی که ظرفیت فکری فوقالعاده ،تجربه و دانش صنعتی فراوانی دارند ،ولی
ورشکست شدهاند ،زیرا نتوانستهاند به حد کافی وارد آن شوند .در تمام شرایط ،این سیاست،
عدم تعادل رفتاری و تناقضها بودند که آنها را بهسوی اشتباهات تاکتیکی و استراتژیکی
گذشته ،هدایت کردند .روزنامهنگاران و تحلیلگران ،همواره از مشاهده حماقتهای چنین
مدیرانی در تعجباند؛ اما آنها دوباره ،در اشتباهاند ،زیرا تصمیمات نادرست را به کمبودهای
فکری نسبت میدهند .آنها نمیبینند که کمبود واقعی ،چیزی که سبب میشود مردم باهوش،
تصمیمات اشتباهی بگیرند ،کمبود سالمت سازمانی است.
بنابراین راه مناسب برای نگاه کردن به سالمت سازمانی (راهی که مدیران بهسرعت از آن جواب
بگیرند) ،این است که به دید افزایندهی هوش به آن نگاه کنیم .هرچه سازمان سالمتر باشد،
میتواند از هوش بیشتری بهره ببرد .بیشتر سازمانها تنها کسری از آگاهی ،تجربه و ظرفیت
فکری موجودشان را به کار میگیرند؛ اما سازمانهای سالم از تمام آنها بهره میبرند؛ بنابراین،
بیش از هر چیزی ،مزیت اصلی آنها نسبت به شرکتهای ناسالم همین است.
خوب ،من پایه چیزهایی را که سبب میشوند بسیاری از مدیران از پذیرش قدرت سالمت
سازمانی سرباز زنند بیان کردم .سؤال ارزشمند دیگری که باید جواب داد این است :چرا بیشتر
اندیشمندان کسبوکار و روزنامهنگاران آن را نمیپذیرند؟
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رسانه و دانشگاه
اوالً ،سالمت سازمانی خیلی جذاب نیست ،بنابراین روزنامهنگاران تمایل چندانی برای نوشتن و
سخن گفتن از آن ندارند .هیچ مجله یا روزنامهای نمیخواهد دربارهی رهبری فروتن سخن
بگوید که سعی میکند شرکتی معتدل ،بانظم ،احساس معمولی و باثبات را اداره میکند .آنها
میکوشند تا دربارهی مؤسس جوان و بیپروایی به شما بگویند که بهوسیلهی فناوری یا خدمات
جدید انقالبیاش ،میخواهد جهان (شاید هم خود) را غرق کند .این سبب میشود که حس
کنند ،مجلههایشان به فروش میرسد و تبلیغدهندگان را میفریبد .ولی این بدان معنی نیست
که داستانهای دلفریب ،سازنده و علمی هستند.
دلیل دیگر بیتوجهی رسانه و دانشگاه به سالمت سازمانی ،دشواری سنجش تأثیر آن است.
همانطور که قبالً گفتهام ،دانستن این نکته که سالمت یک شرکت ،چه مقدار بر روی موفقیت
آن تأثیر میگذارد غیرممکن است .متغیرهای زیادی وجود دارد که آن را از بیشمار عامل دیگر
جدا میکند؛ اما این نیز تأثیر سالمت سازمانی را کاهش نمیدهد؛ بلکه ،فقط برای روزنامهنگاران
و دانشپژوهان دشوار است که آن را به روشی قطعی و ک ّمی توجیه کنند.
در پایان ،سالمت سازمانی به این دلیل نادیده گرفته میشود که عناصر سازندهی آن چیزی
تازه نیستند و در بسیاری از موارد ،همینطور است .اجزای اصلی آن (رهبری ،کار تیمی،
فرهنگ ،استراتژی ،مالقاتها) مدتهاست که در دانشگاهها مورد بحث و گفتوگو قرار
میگیرند .مشکل اینجاست که ما بهجای داشتن نظمی یکپارچه و علمی ،با دیدی مجزا ،محتاط
و نظری ،به آنها مینگریم.
این اغواکننده است که رسانه و دانشگاه و البته رهبران ،سالمت سازمانی را بهعنوان پدیدهی
جذاب و مدرن در فرهنگ کسبوکار ،بیاهمیت جلوه دهند .به هر حال هزینهی این بیاهمیت
جلوه دادن فوقالعاده باالست و نمیتوان از آن چشم پوشید.

هزینه سالمت پایین
هر کسی که تا به حال در یک سازمان ناسالم کارکرده است (همه کارکردهاند) ،بدبختی کنار
آمدن با سیاست ،اختالل عملکرد ،آشفتگی و دیوانساالری را بهخوبی میشناسد .به همان
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اندازه که از ساختن جوک دربارهی این آثار گرفتاری سازمانی لذت میبریم ،نباید منکر عواقب
بد آنها نیز باشیم.
هزینهی مالی داشتن سازمانی ناسالم غیرقابل انکار است :هدر رفتن منابع و زمان ،کاهش تولید،
افزایش ترک خدمت کارکنان ،از دست دادن مشتریان .پولی که سازمان در نتیجهی این
مشکالت از دست میدهد و هزینهای که خرج بازیابی آنها میکند ،سرسامآور است.
و این تازه شروع مشکالت است .زمانی که رهبران یک سازمان با یکدیگر صادق نیستند ،مصالح
بخش یا شغل خود را به مصالح کل سازمان ترجیح میدهند و دربارهی چیزی که مهم است؛
نامتعادل ،آشفته و غیر استوار میشوند ،آنها برای انسانها زجرآور میشوند .همچنین متوجه
میشوند که برای خود نیز زجرآورند.
جدا از این تأثیر مهم ،هزینهی اجتماعی دیگری نیز وجود دارد .افرادی که در سازمانهای
ناسالم کار میکنند ،کار را طاقتفرسا میپندارند .آنها موفقیت را بعید ،یا بدتر ،خارج از کنترل
خود میپندارند .در نتیجه امید آنها تقلیل مییابد و عزت نفسشان را از دست میدهند .این
موضوع از مرزهای سازمان فراتر میرود و پا به حریم خانوادهها میگذارد و سبب ایجاد مشکالت
شخصی زیادی میشود که تأثیراتش برای سالهای متمادی احساس میشود.
من اینها را بیان کردم تا هزینهی ناسالم ماندن سازمانها را دست کم نگیریم ،مهمتر اینکه
قدر فرصتی را که کنارمان ق رار دارد بیشتر بدانیم .تبدیل یک سازمان ناسالم به سالم ،نه تنها
مزیتی رقابتی و زیربنایی پیشرفته ایجاد میکند؛ بلکه ،تغییراتی واقعی در زندگی افرادی که
آنجا کار میکنند پدید میآورد و برای رهبرانی که چنین تالشی را هدایت میکنند،
معنادارترین و شایستهترین کوششی است که دنبال میکنند.
خوب ،اکنون سؤال بعدی که باید جواب داده شود مطرح میکنم ،سؤالی که مابقی کتاب را به
خود اختصاص میدهد :یک سازمان باید چه کند تا سالم باشد؟ اینجا چهار نظم مورد نیاز
است.

مدل چهار نظمی

یک سازمان با یک روش مرتب و یکدست ،سالم نمیشود؛ مانند ساختن یک ازدواج یا خانوادهی
بزرگ ،یک فرآیند در هم و بر هم است که در ابتدای آن باید کارهای خاصی را انجام داد .باید
بهطور مداوم ،نگهداری شود تا درامان بماند .این فرآیند در هم و بر هم به چهار نظم تقسیم
میشود.

