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یک) لحظات تعیین کننده

1
لحظات تعیین کننده

.1
کریس باربیک و دونالد کامنتز در یک کافه در هوستون نشسته بودند و داشتند بعد از
یک روز کاری  14ساعته تجدید قوا میکردند ،آنها تمام روز را مشغول راهاندازی مدرسه
دولتی نوپای خود بوده و حاال در کافه سرگرم نوشیدن و تماشای یک برنامه تلوزیونی بودند.
درحالی که پیتزایی را که تنها پیشنهاد موجود کافه بود ،شریکی میخوردند .آن شب ماه
اکتبر سال  ،2000هیچ یک از این دو نفر نمیدانست که تنها چند لحظه دیگر چیزی پدیدار
خواهد شد که میخواهد زندگی هزاران نفر را تحت تاثیر قرار دهد.
تلوزیون داشت بخشهایی از روز ملی امضا 1را نشان میداد ،اولین روزی که
فارغالتحصیالن فوتبالیست دبیرستان میتوانند برای پیوستن به یک دانشگاه خاص ،قرارداد
امضا کنند .این روز برای طرفداران فوتبال آمریکایی دانشگاه روز بزرگی است.

 :National Signing Day 1اولین چهارشنبه ماه فوریه در آمریکا که هر ورزشکاری میتواند در این روز با
مدرسه ورزشی آینده خود یک قرارداد امضا کند .این مناسبت محبوبیت زیادی در آمریکا دارد .مترجم
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با دیدن این مراسم باشکوه ،ناگهان فکری به ذهن کامنتز خطور کرد و گفت« :اصال
نمیتوانم قبول کنم که ورزشکاران از چنین مراسمی برخوردارند اما هیچ وقت برای
محصلین از این نوع جشنها برگزار نمیشود ».دانشآموزان مدرسه آنها – به خصوص
بچههایی از خانوادههای کمدرآمد آمریکای التین – شایسته چنین جشنی بودند .بسیاری از
آنها ،در خانواده خود اولین کسی بودند که از دبیرستان فارغالتحصیل میشدند.
باربیک مدرسهای ساخته بود که به همین دسته از دانشآموزان خدمت کند .او در یک
مدرسه ابتدایی محلی ،معلم کالس ششم بود و با سرخوردگی زیادی مواجه شده بود:
«بسیاری از دانشآموزانم را میدیدم که با شور و اشتیاق زیاد نسبت به مدرسه و به دنبال
رویاهای خود از دار و دستههای محلی فاصله میگرفتند اما بعد از چند ماه دوباره به سمت
این گروهها برمیگشتند ،در حالی که دیگر در چشمهایشان آن برق امید دیده نمیشد ».آنها
به دیدن معلم خود میآمدند و از باندها ،مواد مخدر و حاملگیها برای او میگفتند .این
ماجراها باربیک را عذاب میداد و میدانست که تنها دو راه دارد :یا معلمی را رها کند و خود
را از این داستانها کنار بکشد ،یا مدرسهای مناسب این دانشآموزان بسازد .به همین خاطر
در سال  ،1998وی مدرسه یسپرپ 1را تاسیس کرد و کامنتز جزو اولین کسانی بود که
استخدام نمود.
آن شب در آن کافه ،حین دیدن تصاویری از مراسم روز امضا ،ناگهان چیزی به آنها
الهام شد« :چه میشود اگر ما هم «روز امضا»ی خودمان را داشته باشیم که در آن
دانشآموزان اعالم میکنند به کدام دانشگاه خواهند پیوست؟» این مراسم به آنها اجازه
میدهد که به تمام فارغالتحصیالن دبیرستان خود افتخار کنند ،زیرا یک شرط
فارغالتحصیلی در مدرسه یسپرپ این است که هر دانشآموزی درخواست پذیرش در
دانشگاه بدهد و درخواستش پذیرفته شود ،حتی اگر در نهایت نخواهد که به دانشگاه برود.

 1مدارس  YES Prepشبکهای از مدارس نمونه دولتی ،عمومی و بدون شرط ثبت نام در سرتاسر هوستون
است
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با شکل دادن به این ایده ،هیجان این دو مرد بیشتر هم شد .آنها اسم این جشن را
«روز امضای فارغالتحصیالن» گذاشتند که در آن طی یک روز به خصوص با
فارغالتحصیالن سال آخر دبیرستان با همان عزت و احترام ورزشکاران برخورد میشد.
بعد از شش ماه ،در  30آوریل  ،2001اولین روز امضای فارغالتحصیالن برگزار شد و
حدود  450نفر در یک سالن اجتماعات نزدیک مدرسه جمع شدند که عبارت بودند از 17
دانشآموز فارغالتحصیل ،خانوادههای آنها و نیز همه محصلین نظام آموزشی یس پرپ – از
کالس ششم تا یازدهم –
در این مراسم تک تک فارغالتحصیالن روی سکو آمده و اعالم میکردند که پاییز به
کدام دانشگاه خواهند رفت .مثال« :اسم من ادی زاپاتاست و پاییز به دانشگاه وندربیلت
خواهم رفت ».بعد هر یک ،تیشرت یا پرچمی با عالمت دانشگاه مورد نظرشان نشان
میدادند .بسیاری از دانشآموزان تا آن روز تصمیم نهایی خود را از دوستانشان پنهان نگه
داشته بودند ،به همین خاطر نوعی تعلیق و کنجکاوی در فضا موج میزد .اما بعد از هر
اعالمی صدای تشویق و شادی جمع به هوا میرفت .بعد هر دانشآموز با خانواده خود سر
یک میز مینشست و با امضای مدارک تحصیالت تکمیلی ،ثبت نام ترم پاییزش را تایید
میکرد .احساسی که در لحظه «امضا» وجود داشت ،باربیک را به این فکر فرو برد« :چیزی
که میشود فهمید این است که همه فداکاری میکنند تا بچههایشان به آن نقطه برسند.
هیچ کس به تنهایی این کار را انجام نداده است بلکه آدمهای زیادی دست به دست هم
دادهاند ».در پایان جشن ،کمتر کسی بود که اشک به چشمانش نیامده باشد.
از آن زمان به بعد روز امضای فارغالتحصیالن ،تبدیل به مهمترین رویداد ساالنه
مدارس یس پرپ شد .برای فارغالتحصیالن مدرسه این اتفاق ،یک جشن بود ،حسن ختامی
برای موفقیتهایشان .اما برای دانشآموزان جوانتر معانی متفاوتی داشت .در سومین جشن
امضای فارغالتحصیالن که در اندازههایی بزرگتر و در تاالر دانشگاه هستون برگزار میشد،
میان تماشاگران یک دانشآموز کالس ششمی بود به نام مایرا واله که اولین تجربه حضور
در این جشن را از سر میگذراند ،تجربهای که تاثیر ماندگاری گذاشت .او یادش میآید که
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روزی به خود گفته بود من هم باید یک روز از فارغالتحصیالن این جمع باشم .هیچ کس در
خانواده من به دانشگاه نرفته اما من میخواهم روی آن سکو بایستم.
شش سال بعد ،در سال  ،2010کالس دوازدهم به  126فارغالتحصیل رسیده و مراسم
روز امضا آنقدر بزرگ شده بود که به سالن بسکتبال دانشگاه رایس و در حضور  5000نفر
نقل مکان کرد 90 .درصد از فارغالتحصیالن آن سال اولین عضو خانواده بودند که راهی
دانشگاه میشدند.
سخنگوی اصلی این جشن ،وزیر آموزش و پرورش آمریکا ،آرنه دونکن بود که از
تماشای آنچه میدید منقلب شده بود .او متنی که آماده کرده بود را کنار گذاشت و آزادانه
شروع به صحبت کرد« :هیچ مسابقه بسکتبال یا فوتبالی در اندازه و اهمیت آنچه امروز در
اینجا جریان دارد نبود .ممنونم که نه تنها برای خواهران و برادران خود و دانشآموزان
ردههای پایینتر بلکه برای تمام کشور الهامبخش بودید».
یکی از فارغالتحصیالن مایرا واله بود .شش سال پس از آنکه خود را روی این سکو
تصور کرده بود ،حاال امروز ،روز او بود« .عصر همگی به خیر من مایرا واله هستم» لبخند به
لب مکثی کرد و دوباره ادامه داد« :و پاییز امسال به دانشگاه کانکتیکات خواهم رفت ».این
دانشگاه ،یکی از  50دانشگاه برتر هنر آزاد در کشور بود.
فریاد اشتیاق جمعیت به هوا رفت.

.2
همه ما در زندگی لحظات تعیین کنندهای داریم – تجربیاتی معنادار که به حافظه
مینشینند .بسیاری از آنها مدیون شانس و اقبال است مثل برخوردی شانسی با عشق آینده
زندگیتان ،معلمی جدید که استعدادی در شما کشف میکند ،استعدادی که خودتان از
وجودش بیخبر بودید؛ فقدان یا خسارتی ناگهانی که حقایق زندگیتان را زیر و رو میکند و
10
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یا تشخیص این که دیگر نمیخواهید حتی یک روز دیگر سر کارتان بمانید .این لحظات
شاید حاصل شانس ،تقدیر ،اقبال و یا شاید نیروهای بزرگتر باشند و از کنترل ما خارج
هستند.
اما آیا این درست است؟ آیا برای لحظات تعیین کننده ،ما باید فقط باید منتظر یک
اتفاق باشیم؟ روز امضای فارغالتحصیالن فقط اتفاق نیفتاد بلکه کریس باربیک و دونالد
کامنتز خود آستینها را باال زدند و خود برای دانشآموزانشان یک چنین لحظهای خلق
کردند .وقتی مایرا واله و صدها دانشآموخته دیگر آن مدرسه پا روی صحنه گذاشتند ،در
واقع داشتند وارد لحظه تعیین کنندهای میشدند که به دقت برنامهریزی ،ساخته و پرداخته
شده بود؛ لحظهای که هرگز فراموش نخواهند کرد.
لحظات تعیین کننده به زندگی ما شکل میدهند اما مجبور نیستیم منتظر بمانیم تا
اتفاق بیفتند بلکه خودمان میتوانیم سازنده آنها باشیم .چه میشود اگر یک معلم ،درسی
طراحی کند که تا سالها بعد در خاطر دانشآموزان بماند؟ چه میشود اگر یک مدیر دقیقا
بداند چطور میتوان لحظات شکست یک کارمند را به لحظه بالندگی او تبدیل کرد؟ و چه
میشود اگر درک بهتری از خلق خاطرات ماندگار برای کودک خود داشته باشید؟
در این کتاب ،ما دو هدف را دنبال میکنیم :نخست ،به بررسی لحظات تعیین کننده
میپردازیم و ویژگیهای مشترک آنها را میشناسیم .این که دقیقا چه چیزی یک تجربه
خاص را به یادماندنی و معنادار میکند؟ تحقیقات ما گواه از آن دارد که در لحظات تعیین
کننده ،عناصر مشترکی یافت میشوند.
هدف دوم آن است که به شما نشان دهیم چگونه میتوان با استفاده از این عناصر
لحظاتی تعیین کننده آفرید .اصال چرا کسی باید خواهان خلق این لحظات باشد؟ برای پربار
کردن زندگی ،نزدیکی به دیگران ،ساختن خاطرات و بهبود تجربیات مشتری ،بیمار یا
کارمند.
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زندگی ما با لحظهها سنجیده میشوند و لحظات تعیین کننده ،لحظاتی هستند که به
خاطر میمانند .در صفحات رو به رو ،به شما نشان میدهیم چگونه میتوان تعداد بیشتری از
این لحظهها ساخت.

.3
چرا بعضی تجربیات به یاد میمانند و بعضی فراموش میشوند؟ در مثال روز امضا،
جواب کامال واضح است .زیرا این جشن بزرگ است و آکنده از احساسات .پس جای تعجب
نیست که به یاد ماندنیتر از مثال درس ضرب اعشاری باشد .اما در مورد سایر تجربههای
زندگی – از تعطیالت گرفته تا پروژههای کاری – درست مشخص نیست که چرا آنچه
انجام میدهیم به یاد ما میماند.
روانشناسان برای این معمای حافظه به جوابهایی غیرشهودی رسیدهاند .تصور کنید
مثال خانواده خود را به دیزنی لند بردهاید و در حین گردش ،ما هر ساعت با یک پیام از شما
میخواهیم به تجربه آن لحظه خود از  1تا  10نمره بدهید؛  1به معنای افتضاح است و 10
یعنی فوقالعاده .حال فرض کنید ما  6بار این نمره را از شما خواسته باشیم .آنگاه روز شما
این گونه خواهد بود:
ساعت  9صبح :بچهها را از هتل بیرون میبری .حال و هوای هیجانانگیزی است.
نمره 6
ساعت  10صبح :پدر و مادر و بچهها در این مکان کوچک میچرخند و همه حس
میکنند دارد به بقیه خوش میگذرد .نمره 5
ساعت  11صبح :سوار ترن هوایی کوهستان فضایی شدهاید و دوپامین خونتان حسابی
باال میزند .بچهها اصرار میکنند که یک بار دیگر سوار شوید .نمره 10
ظهر :در رستورانهای گرانقیمت پارک دارید خوش میگذارنید و چرا بد بگذرد وقتی
این خرید را با هزینه دانشگاه انجام دادهاید .نمره 7
12
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ساعت  1ظهر 45 :دقیقه است در گرمای سوزان فلوریدا در صف منتظر ایستادهاید و
حواستان بوده که پسرتان الی نردهها نماند .نمره 3
ساعت  :2در راه خروجی پارک برای بچهها کاله موشی میخرید .خیلی بامزه شدهاند.
نمره 8
با یک جمعبندی از روز شما ،ما راحت به میانگین  6.5میرسیم .روز خیلی خوبی
داشتهاید.
حال تصور کنید چند هفته بعد دوباره به شما پیام میدهیم و میخواهیم به تجربه دیزنی
لند خود یک نمره کلی بدهید .قاعدتا باید جواب شما  6.5باشد تا همه فرازها و فرودهای آن
روز را شامل بشود.
اما از نظر روانشناسان این جواب بسیار از واقعیت دور است و پیشبینی میکنند با مرور
آن روز در دیزنی ،نمره کلی شما باید  9باشد! زیرا تحقیقات نشان میدهد که در یادآوری
یک تجربه ،ما بیشتر اتفاقات را نادیده گرفته و به جای آن روی لحظات به خصوصی تمرکز
میکنیم .به طور مشخص ،دو گروه از لحظاتی که ماندگار میشوند عبارتند از ترن هوایی و
خریدن کاله موشی .حال برای درک این که چرا این دو مورد اهمیت بیشتری از سایر
لحظات پیدا میکنند باید کمی در مبانی روانشناسی جست و جو کنیم.
آزمایشی را در نظر بگیرید که در آن از شرکت کنندگان خواسته میشود سه آزمون
دردناک را پشت سر بگذارند .در اولی آنها باید برای  60ثانیه دستهای خود را در سطل آب
سرد با دمای  14درجه سانتیگراد بگذارند( .این را هم به خاطر داشته باشید که آب 14
درجه بسیار سردتر از هوای  14درجه به نظر میرسد).
آزمایش دوم شبیه آزمایش اول است با این تفاوت که شرکت کنندگان به جای  60ثانیه
باید  90ثانیه دست خود را در آن سطل نگه دارند و در  30ثانیه آخر هم دمای آب تا 15
درجه افزایش مییابد .نیم دقیقه آخر هنوز حس نامطبوعی دارد اما به شکل قابل توجهی
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این حس برای اغلب شرکت کنندگان کاهش مییابد( .توجه داشته باشید که پژوهشگران بر
زمان نظارت داشتند اما به شرکت کنندگان نگفته بودند که چه مدتی گذشته است).
در تجربه سوم ،یک حق انتخاب داده شد :آیا ترجیح میدهند آزمایش اول را تکرار کنند
یا دوم را؟
سوال آسانی بود :هر دو آزمایش شامل  60ثانیه درد مشابهی بود اما در دومی 30
ثانیهای اضافه شده بود که درد آهسته آهسته کاهش مییافت .بنابراین این سوال مثل این
بود که بپرسند دوست دارید  60ثانیه سیلی بخورید یا  90ثانیه .با این حال  %69شرکت
کنندگان ،آزمایش طوالنیتر را انتخاب کردند.
روانشناسان برای این نتیجه گیج کننده ،دالیلی پیدا کردند .وقتی افراد تجربهای را
مورد ارزیابی قرار میدهند ،مایلند مدت آن را فراموش کرده یا نادیده بگیرند – پدیدهای که
«نادیدهگیری مدت زمان» نامیده میشود – و در مقابل به نظر میرسد بر اساس دو دسته از
لحظات کلیدی به آن تجربه نمره میدهند .1 :بهترین یا بدترین لحظات که به عنوان
«لحظات اوج» شناخته شده است و  )2پایان آن تجربه .روانشناسان این اصل را «قاعده
اوج – پایان »1مینامند.
بنابراین در حافظه شرکت کنندگان تفاوت میان  60ثانیه و  90ثانیه محو میشود.
موضوع مدت زمان نادیده گرفته شده و آنچه باقی میماند این است که پایان آن آزمایش
طوالنیتر راحت از آزمایش کوتاهتر بود (البته هر دو آزمایش لحظات اوج مشابهی از درد
داشتند :حدود  60ثانیه).
این تحقیق به ما میگوید که چرا در بازتاب تجربه دیزنی لند ،شما ترن هوایی
کوهستان فضایی (لحظه اوج) و کاله موشی (لحظه پایان) را به یاد میآورید و مابقی چیزها

 1قاعده اوج – پایان ( )Peak-End Ruleمیگوید ،قضاوت ما درباره تجاربمان مستقل از ارزیابی ما از تجربه
(لذتبخش یا دردآور بودن) بوده و تقریبا بطور کامل به نقطه اوج و پایان تجربه بستگی دارد .سایر اطالعات
گم نمیشوند ،بلکه استفاده نمیشوند.
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رنگ میبازند .در نتیجه ،خاطره شما از آن روز مطلوبتر از آن نمرههای ساعت به ساعتی
است که ارائه کرده بودید.
قاعده اوج – پایان در مورد انواع فراوانی از تجربیات صدق میکند .بسیاری از مطالعات
مرتبط ،به تمرکز بر تجربیات کوتاه مدت و آزمایشگاهی گرایش دارند :تماشای ویدیوهای
کوتاه ،تحمل صداهای آزاردهنده و غیره .در بازههای زمانی بلندمدتتر ،لحظات اوج
همچنان اهمیت خود را حفظ میکنند .اما تا حدی از اهمیت نسبی پایان کاسته میشود.
شروع تجربه نیز حائز اهمیت هستند :وقتی از فارغالتحصیالن کالج در مورد خاطرات
کالجشان پرسیده میشود %40 ،از آن خاطرات کامال متعلق به ماه سپتامبر است! و ابتدا و
انتها میتواند محو شود .حال اگر به خاطر یک شغل جدید ،از این شهر به آن شهر بروید آیا
یک شروع است یا پایان و یا هر دو؟ به همین خاطر بهتر است که در مورد گذار صحبت
کرد که در بردارنده آغاز و پایان باشد.
آنچه بالمنازع است این است که ما برای ارزیابی تجربیات خود میانگینی از احساسات
دقیقه به دقیقه خود نمیگیریم .بلکه بیشتر مایلیم آن لحظات برجسته را به یاد بیاوریم:
فرازها ،فرودها و گذارها.
برای افرادی که در عرصههای خدماتی فعالند ،این درس ،درس حساسی است – از
رستوران تا درمانگاه ،از مرکز تلفن تا باشگاه  -زیرا موفقیت این مشاغل منوط به تجربه
مشتریان است .هتل مجیک کاسل را در نظر بگیرید که یکی از سه هتل برتر لس آنجلس
از میان هزاران هتل آنجاست .این هتل توانست همچون هتل فورسیزنز در بورلی هیلز و
ریتزکالتون لس آنجلس ،پیروز میدان رقابت باشد .در بخش نظرهای کاربران سایت
راهنمای سفر 1نتایج مجیک کاسل خیره کننده بود .از  2.900نظری که در این سایت وجود
دارد ،بیش از  %93ازمهمان رتبه «عالی» و «بسیار خوب» به این هتل دادهاند.
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با این حال در رتبهبندی هتل چیز عجیبی وجود دارد و آن این که اگر عکسهای این
هتل را در اینترنت ببینید ،هرگز به این نتیجه نمیرسید که با یکی از بهترین هتلهای لس
آنجلس سروکار دارید .در فضای باز آن استخری دیده میشود که اگر بنا بود المپیک را در
حیاط پشتی شما برگزار کنند ،اندازههای آن بسیار المپیکی بود .اتاقها قدیمی ،مبلها
مستعمل و دیوارها لخت هستند .در واقع حتی واژه هتل هم انگار برای آن زیادی است .زیرا
مجیک کاسل در واقع یک مجتمع آپارتمانی دو طبقه است که از دهه  1950تغییر کاربری
داده و آن را به رنگ زرد قناری درآوردهاند.
منظور این نیست که اینجا یک مکان بدقیافه است؛ جای خوبی است و شبیه یک متل
با بودجهای آبرومند .اما هتل فورسیزنز این طور نیست .مخصوصا قیمت آن نیز ارزان نبوده و
با هتلهای هیلتون و ماریوت قابل قیاس است .پس چه طور توانسته یکی از باالترین
رتبههای هتل در لس آنجلس را از آن خود کند؟
بیاید از آن تلفن آلبالویی شروع کنیم که به دیوار نزدیک استخر نصب است که وقتی
آن را بردارید کسی آن سوی خط جواب میدهد« :سالم ،خط مستقیم یخمک بفرمایید؟»
سفارشتان را میگذارید و چند دقیقه بعد خدمهای با دستکشی سفید ،یخمک گیالس ،پرتقال
یا انگور شما را روی یک سینی نقرهای برایتان میآورد کنار استخر .بدون آنکه پولی بابت
آن پرداخت کنید.
بعد نوبت به منوی اسنکها میرسد ،لیستی از تنقالت – از کیت و کت و آبجو گرفته تا
چیپس و پفک – که میتوان رایگان سفارش داد .ضمن آنکه منویی هم برای بازیهای
فکری و کامپیوتری وجود دارد که تمام گزینههای آن مجانی هستند .سه بار در هفته نیز در
وقت صبحانه ،شعبدهبازها به اجرای ترفندهای خود میپردازند .این را هم از قلم نیندازیم که
میتوانید بدون هیچ هزینه و محدودیتی لباسهای خود را به رختشورخانه بسپارید و بعد از
چند ساعت ،لباسها کاغذپیچ شده با یک روبان و یک شاخه بنفشه برایتان برمیگردد.
درواقع تشریفات و آداب این کار بیشتر از زمانی است که دکتر بچه اولتان را به دستتان
میدهد.
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نظراتی که مهمانان برای هتل مجیک کاسل نوشتهاند ،واقعا هیجانانگیز است .آنچه
این هتل فهمیده ،این است که برای جلب رضایت مشتریان ،الزم نیست مته به خشخاش
تمام جزئیات گذاشت .مشتریان میتوانند استخر کوچک و اتاقی که دکوراسیونش چنگی به
دل نمیزند را ببخشند ،مادامی که لحظاتی جادویی وجود داشته باشند .حال آنکه نکته
شگفتآور در مورد تجربه سرویسهای سطح باال آن است که اغلب آنها از یاد میروند و
بسیار به ندرت به خاطر میمانند.
سوال اینکه ،آیا لحظهای که دارید به «خط مستقیم یخمک» زنگ میزنید ،لحظه
تعیین کنندهای است؟ در کل عمر ،مسلما نه (خیلی بعید است حسرت دم مرگ کسی این
باشد که ای کاش آن روز یخمک انگور را انتخاب کرده بودم )...
اما در زمینه تعطیالت ،البته که لحظه تعیین کنندهای است .وقتی گردشگران در مورد
تعطیالت خود در جنوب کالیفرنیا با دوستانشان صحبت میکنند ،خواهند گفت« :ما به دیزنی
لند و پیادهروی مشاهیر رفتیم ،به هتلی به اسم مجیک کاسل رفتیم و باور نمیکنی که آنجا
کنار استخرش تلفنی داشت که  » ...درواقع خط مستقیم یخمک ،یکی از لحظههای تعیین
کننده سفر بوده است؛ لحظهای مهندسی شده – یعنی نوعی از لحظات که سایر هتلها قادر
به ساختش نبودند – (مثال فضای باز هتل ماریوت ،محل زیبایی است اما میتوانید تصور
کنید که برای یک دوست ،با شور و شوق از آن صحبت کنید؟)
منظور این بحث بسیار ساده است :بعضی لحظات ،بسیار معنادارتر از بعضی دیگر است.
برای گردشگران تلفن مستقیم یخمک ،یک تجربه  15دقیقهای است که تمام آن دو هفته
تعطیالت اثرش میماند .برای دانشآموزان مدرسه یس پراپ ،روز امضای فارغالتحصیالن،
صبحی است که از دل یک سفر  7ساله برخاسته است.
اما ما مایلیم این حقیقت را نادیده بگیریم .چندان برای بررسی چنین لحظاتی خوب
نیستیم .برای مثال یک معلم ،برنامه یک ترم درس تاریخ را تنظیم میکند اما تمامی
کالسهایش کم و بیش به یک اندازه مورد توجه قرار میگیرند ،بدون آنکه تالش کند
لحظات اوجی بسازد .یا یک مدیر شرکت خود را وارد یک دوره رشد سریع میکند اما میان
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این هفته تا هفته بعد فرق چندانی به چشم نمیخورد .یا این که ما تمام آخر هفتهها را با
فرزندان خود سر میکنیم اما در خاطرمان تمام این روزها از یک جنس هستند.
چطور میتوان با یکنواختی مبارزه کرد و لحظاتی حائز اهمیت ساخت؟ بیاید با دو
موضوع ابتدایی شروع کنیم :تعریف ما از «لحظات تعیین کننده» چیست؟ این اصطالح در
کاربرد عام به اشکال مختلفی استفاده میشود .مثال بعضی از آن برای توصیف لحظات
ویژهای استفاده میکنند که منش آنها مورد امتحان قرار بگیرد مانند سربازی که در میدان
نبرد رشادت خود را نشان میدهد.
از منظر این کتاب ،یک لحظه تعیین کننده تجربهای کوتاه است که هم به یادماندنی
باشد و هم معنادار (واژه «کوتاه» در اینجا مفهومی نسبی است – مثال یک ماه ،در کل مدت
یک عمر ممکن است زمان کوتاهی باشد و یک دقیقه در تماس یک مشتری با یک مرکز
پشتیبانی ،زمانی بلند.
در زندگی شما لحظات فراوانی وجود دارد که آنچه هستید را به تسخیر خود در میآورد
– اینها ،لحظات تعیین کننده بزرگی هستند .اما تجربیات کوچکتری ،مانند تلفن مستقیم
یخمک ،هم وجود دارند که در بستر یک تعطیالت ،یک ترم در خارج از کشور یا سیکل
توسعه یک محصول ،تعیین کننده میشوند .حال این لحظات از چه ساخته شدهاند و چگونه
خلق شدهاند؟ ما در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدهایم که لحظات تعیین کننده از یکی یا
بیش از یکی از عناصر زیر ساخته شدهاند:
تعالی :لحظات تعیین کننده از دل روزها برمیخیزند و فقط شادیهای گذرا ایجاد
نمیکنند؛ شادیهایی چون خندیدن به شوخیهای یک دوست .بلکه مسبب لذتهایی به
یاد ماندنی هستند (تلفن قرمز را برمیدارید ،کسی از آن سوی خط میگوید :خط مستقیم
یخمک ،در خدمتتان هستیم) برای ساختن لحظات متعالی ،ما باید لذتهای حسی را تقویت
کنیم ،یخمک را باید کنار استخر در یک سینی نقرهای سرو کرد و البته – اگر جا داشت –
یک سورپرایز کوچک هم به آن اضافه شود .بعدا توضیح خواهم داد که چطور این سورپرایز
میتواند درک ما از زمان را به شکل دیگری در بیاورد و چرا تجربیات به یاد ماندنی اغلب
18

یک) لحظات تعیین کننده

مردم در سالهای نوجوانی و دهه بیستم زندگی آنها قرار میگیرد .لحظات متعالی ،از سطح
عادی رویدادها فراتر میروند و به معنای واقعی کلمه غیرمعمولی هستند.
بینش :لحظات تعیین کننده راه را برای درک ما از خودمان باز میکنند .عرض چند
ثانیه یا چند دقیقه ،چیزی میفهمیم که تا دهها سال بر زندگیمان تاثیر میگذارد :اکنون
وقت شروع یک کسب و کار جدید است .یا این همان آدمی است که میخواهم با او ازدواج
کنم .روانشناسی به نام روی بامیستر روی تغییراتی در زندگی مطالعه کرده است که نوعی
از «تبلور ناخشنودی» موجب آن میشود؛ لحظاتی که در آن آدمها چیزی را آن طور که
بوده میبینند ،مانند عضو فرقهای که روزی ناگهان واقعیت رهبر خود را تشخیص میدهد.
این لحظات بینش ،اگرچه اغلب از سر اتفاق است اما میتوانیم آنها را مهندسی کنیم – یا
حداقل زمینهسازی نماییم .در ماجرایی ناخوشانید اما به یادماندنی خواهیم دید که چطور
امدادگران با ایجاد انجمن «لغزیدن به سمت حقیقت» آغازگر یک تغییر اجتماعی شدند.
غرور :لحظات تعیین کننده ،بهترین حالت ما را ثبت میکنند – لحظات موفقیت،
لحظات شجاعت .اما برای خلق چنین لحظاتی باید معماری غرور را درک کنیم – چگونه
میتوان برای نقاط عطف برنامهریزی کرد که خشت به خشت روی هم چیده میشوند تا به
هدفی بزرگتر برسند .بررسی خواهیم کرد که چرا برنامه «از کاناپه تا  5کیلومتر» 1تا این حد
موفق بود .چطور توانست بیشتر آغازگر فعالیتهای ورزشی باشد تا این که صرفا دستور
بدهد «بیشترتحرک داشته باشید ».همچنین مواردی مافوق انتظار در اقدامات شجاعانه و اثر
موجی که میآفرینند میآموزیم.
ارتباط :لحظات تعیین کننده ،لحظاتی اجتماعی هستند .ازدواج ،مراسم فارغالتحصیلی،
غسل تعمید ،تعطیالت ،موفقیتهای کاری ،جشن تکلیف ،سخنرانیها و رویدادهای ورزشی.
این لحظات ،قدرت بیشتری دارند زیرا ما آنها را با دیگران سهیم میشویم .اما محرک

 :Couch to 5K 1نام یک برنامه پرطرفدار است که کمک میکند افراد از بیتحرکی کامل به رکورد 30
کیلومتر دویدن در  9هفته برسند و میتوان اپلیکیشن آن را هم روی گوشی تلفن همراه نصب کرد .مترجم
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لحظههای ارتباط چیست؟ اینجا از یک رویه آزمایشی خواهیم گفت که در آن دو نفر بیگانه
با یکدیگر وارد اتاق شده و  45دقیقه بعد مثل دو دوست نزدیک از آن بیرون میروند .و
تحلیلی خواهیم داشت از باور یک دانشمند علوم اجتماعی به نظریه یکپارچهای در مورد
عامل ثبات روابط ،حال چه این پیوند بین زن و شوهر باشد ،چه بین یک دکتر و بیمار و یا
حتی خریدار و فروشنده.
لحظات تعیین کننده معموال احساسی مثبت ایجاد میکنند  -در این کتاب «لحظات
تعیین کننده مثبت» و «لحظات اوج» به جای هم استفاده میشوند – اما بعضی انواع
احساسات تعیین کننده منفی هم وجود دارند مانند لحظات رنجیدن :تجربه شرم و تلخکامی
که باعث میشود آدمها عهدی با خود ببندند« :نشانش خواهم داد!» نوع دیگری هم هست
که بسیار شایع است؛ لحظات آسیب که ما را دل شکسته و محزون به حال خود رها میکند.
در صفحات پیش رو به داستان آدمهایی میپردازیم که با چنین آسیبهایی دست و پنجه
نرم میکنند اما چندان وارد جزئیات این نوع از لحظات نخواهیم شد؛ به این دلیل ساده که
تمرکز اصلی ما روی خلق لحظات مثبت است .هیچ کس دوست ندارد که لحظات فقدان را
بیشتر تجربه کند .با این حال در پیوست منابعی را قید میکنیم که برای آنهایی که متحمل
آسیب شدهاند ،مفید خواهد بود.
لحظات تعیین کننده حداقل یکی از عناصر باال را دارند اما نیازی به حضور هر چهار
بخش نیست .مثال بعضی لحظات بینش خصوصی بوده و شامل ارتباطی نمیشوند .یا
لحظات سرگرم کنندهای مانند تماس با خط مستقیم یخمک ادارک یا غرور چندانی با خود
نمیآورند.
البته بعضی لحظات تعیین کننده قدرتمند هر چهار عنصر را شامل میشوند .روز امضای
فارغالتحصیالن در مدرسه یس پرپ را در نظر بگیرید :تعالی دانشآموزانی که لحظاتی
روی صحنه قرار میگیرند .بینش کالس ششمیهایی که با خود میگفتند من هم باید
روی این سکو بایستم .غرور پذیرفته شدن در کالج و ارتباط برای سهیم شدن آن روز در
فضایی با هزاران آدم حامی.
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گاهی بعضی از این عناصر بسیار فردی هستند .گاهی در خانه شما صندوقچه گنجی
است که محتویات آن برای خودتان قیمتی است و برای دیگری کم بها .چیزهایی مانند یک
دفترچه خاطرات .کشویی در یک کمد یا جعبهای زیر شیروانی .شاید بعضی از این
عالقهمندیها را به در یخچال چسپانیده باشید تا هر روز ببینید .حال این صندوقچه را هر
جا که گذاشته باشید ،محتویات آن احتماال شامل یکی از همین چهار عنصری میشود که
شرح آن رفت:
تعالی :یک نامه عاشقانه ،یک ته بلیط ،تی شرتی کهنه یا نقاشی کودکانه فرزندتان که
لبخندی از سر لذت روی لبهای شما مینشاند.
بینش :نقلقولها یا مطالبی که شما را تکان داده است ،کتابهایی که نگاهتان به
جهان را عوض کرده و روزنوشتهایی که افکارتان را ثبت کرده است.
غرور :روبانها ،کارنامهها ،تقدیرنامهها ،گواهینامهها ،کارتهای آفرین ،جوایز (که
خیلی ناراحت کننده است اگر اشتباها دور ریخته شوند).
ارتباط :عکسهای عروسی ،تعطیالت ،خانوادگی ،عکس کریسمس با لباسهای
کریسمسی و عکسهای زیادی از این دست که احتماال اگر روزی خانه آتش بگیرد اولین
چیزی هست که نجاتش میدهید.
تمام این اقالمی که میخواهید نجات دهید ،در اصل ،اثراتی از لحظات تعیین کننده
زندگی شماست .حال وقتی به محتویات این صندوقچه نگاه میکنید ،چه احساسی دارید؟
حال چه میشود اگر همین احساسات را به کودک ،دانشآموز ،همکاران و مشتریان خود
بدهید؟
لحظهها مهم هستند و چه فرصتی از دست میدهیم آنگاه که آنها را به شانس و اقبال
واگذار میکنیم .معلمین میتوانند الهامبخش باشند ،پرستارها ،میتوانند آسایش ایجاد کنند،
نیروهای خدمات ،شادی بیافرینند ،سیاستمداران متحد کنند و مدیران انگیزهبخش باشند.
تمام اینها تنها کمی درک و دور اندیشی الزم دارند.
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این کتاب در مورد قدرت لحظات است و خرد ایجاد این لحظات.
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2
تفکر در لحظات

.1
در شغل فعلی (یا آخرین شغلی که داشتید) ،روز اول شما چگونه بود؟
آیا منصفانه است که بگوییم آن روز ،یک لحظه تعیین کننده نبود؟
با پیگیری ماجراهایی که از کارمندان سرخورده شنیدهایم به یک توصیف بسیار معمول
از روز اول میرسیم .شما در محل کار حاضر میشوید ،پذیرش فکر میکرد که از هفته دیگر
شروع به کار میکنید .یک میز کار به شما نشان میدهند .یک مانیتور و یک کابل اینترنت
روی آن قرار دارد بی آنکه خبری از کامپیوتر باشد .یک زونکن آنجا به چشم میخورد .و
روی صندلی هنوز رد نشمینگاه نفر قبلی مانده است.
مدیرتان هنوز نیامده است .اساسنامه را به دستتان میدهند تا مطالعه کنید .پذیرش
میگوید« :چرا نگاهی به این نمیاندازید؟ من چند ساعت دیگر برمیگردم پیشتان ».بخش
سیاستهای مربوط به آزارهای جنسی ،طول و تفصیل زیادی دارد و این کمی فکر شما را از
بابت همکارانتان درگیر میکند.
دست آخر یک خانم خوش برخورد از همان طبقه خودش را معرفی میکند و شما را
میبرد تا چرخی در دفتر بزنید و کار  11آدم مختلف را قطع میکند تا شما را معرفی کند .در
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نتیجه نگران میشوید که نکند در اولین ساعت شروع به کارتان بنای آزار همکارانتان را
گذاشتهاید .بالفاصله اسم آنها را فراموش میکنید .به جز یک اسم (لستر) که شاید به دلیل
سیاستهای مربوط به آزارهای جنسی باشد؟ آیا این درست است؟
کم توجهی به کارمند در روز اول ،ذهن را مشغول میکند و فرصتی برای آنکه یک
عضو جدید احساس اهمیت و احترام کند ،از دست میرود .حال تصور کنید که با کسی در
قرار اول برخوردی شبیه برخورد با آن کارمند تازه وارد داشته باشید« :یک عالمه جلسه روی
سرم ریخته است ،شما در ماشین بنشین من بعد از چند ساعت میآیم سراغت».
برای پرهیز از چنین اشتباهی ،باید بفهمیم که چه زمانی به لحظات ویژه نیاز است .باید
یاد بگیریم که در لحظه بیاندیشیم تا موقعیتهایی را که ارزش سرمایهگذاری دارند کشف
کنیم.
این عادت «کشف لحظهها» میتواند غیرعادی باشد .مثال در سازمانها تمام هم و غم
ما صرف اهداف میشود و زمان تنها تا جایی معنادار است که اهداف را روشن کرده و
اندازهگیری نماید .در واقع مسئله ،هدف است.
اما برای انسانها ،مسئله ،لحظات است .این لحظههاست که به یاد میسپاریم و گرامی
میداریم  .شکی نیست که رسیدن به یک هدف ،مانند اتمام یک ماراتن یا به سرانجام
رساندن کار یک ارباب رجوع را جشن میگیریم .اما این دستاوردها در دل لحظات قرار
گرفتهاند.
هر فرهنگ ،لحظات بزرگ تجویز شده خود را دارد :تولدها ،ازدواجها و فارغالتحصیلیها
که جای خود را دارند اما عالوه بر آن ،اعیاد و تعطیالت ،مراسم تشییع جنازه و رسوم سیاسی
هم هستند که برای ما «طبیعی» به نظر میرسند .اما توجه داشته باشید که تک تک آنها را
سازندگانی گمنام تصور و خلق کردهاند که میخواستند شکلی به زمان بدهند و این همان
چیزی است که «تفکر در لحظات» مینامیم :تشخیص این که انشای زندگی کِی به
نشانهگذاری نیاز دارد.
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ما به کاوش سه موقعیت خواهیم پرداخت که سزاوار این نشانهگذاری هستند :دورههای
گذار ،نقاط عطف و فرودها .دورههای گذار ،موقعیتهای کالسیکی برای لحظات تعیین
کننده هستند .بسیاری از فرهنگها آیین «بلوغ» خود را دارند مانند جشن تکلیف یهودیان و
جشن کویینسنارا در قبیلهای برزیلی که در آن پسران در  13سالگی به سن بلوغ میرسند و
باید دستکشهایی پر از مورچههای وحشی نیشدار بپوشند تا دستهایشان پر از تاول شود.
زیرا مشخص است که روزی کسی از خودش پرسیده است «چگونه میتوانیم سن بلوغ را
سختتر کنیم؟»
مناسک بلوغ ،نوعی مرزگذاری است ،تالشی است برای آنکه سایر مراحل رشد را از
دوره گذار نوجوانی به بزرگسالی جدا کند .تا قبل از این روز من یک بچه بودم و از این روز
به بعد یک مرد هستم (مردی با دستهای متورم).
دورههای گذار نیز همچون نقاط عطف و فرودها ،لحظات تعیین کننده طبیعی هستند.
گذار از تجرد به تاهل ،صرف نظر از آنکه جشنی برای آن گرفته شود یا نه ،یک لحظه
تعیین کننده در زندگی است .اما با تشخیص اهمیت این لحظات تعیین کننده ،میتوانیم به
آنها شکل دهیم – و آنها را پرمعناتر و خاطرهانگیزتر کنیم.
النی لورنز فرای ،این فرصت را درک کرده بود .فرای که در بخش استراتژی و بازاریابی
برند جهانی در شرکت جان دیر 1کار میکرد ،شنیده بود که رهبران شرکت در آسیا درگیر
جذب و نگهداری نیرو هستند .او گفت« :در آنجا ،جان دیر برند شناخته شدهای نیست،
برخالف غرب میانه در آمریکا که شاید پدربزرگ شما هم یکی از تراکتورهای این شرکت را
داشته است ».بنابراین کارمندان پیوندهای عاطفی کمتری با این برند دارند.
فرای و کارکنانش در تیم برند ،فرصتی برای ساخت این ارتباط پیدا کردند که باید از
روز اول کاری کارمندها آغاز میشد .با همکاری یک مشاور امور مشتریان ،لوییس کاربن،
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تیم برنامهای طراحی کرد که تجربه روز اول نام گرفت .شیوهای که آنها برای شروع روز در
نظر داشتند به این شرح بود (شاید تفاوتهایی با روز اول داستان باال ببینید):
کمی پس از آنکه نامه پذیرش استخدام جان دیر را دریافت کردید ،ایمیلی از یکی از
دوستان در شرکت دریافت میکنید که فرض کنید مثال نامش آنیکاست .او خودش را
معرفی میکند و بعضی اصول را با شما در میان میگذارد :محل پارک کجاست ،لباس
استاندارد چیست و الی آخر .همچنین میگوید که برای خوشامدگویی در اولین روز کاری
شما ،ساعت  9صبح در البی منتظر شماست.
با رسیدن روز اول ،ماشین را در جای درستش پارک میکنید و راهی البی میشوید،
جایی که آنیکا منتظر شماست .او را از عکسش میشناسید .به مانیتوری در البی اشاره
میکند – که یک تیتر بزرگ روی آن نقش بسته است« :خوش آمدی آرجون»
آنیکا اتاقک شما را نشانتان میدهد .یک بنر شش فوتی کنار آن نصب شده است که به
سایرین اطالع میدهد یک نیروی جدید آمده است ،یک وقت در روز اینجا بایستند و به شما
سالم کنند.
همین که پشت میزتان مستقر میشوید ،متوجه تصویر زمینه کامپیوتر خود میشوید:
عکسی فوقالعاده از تجهیزات جان دیر در غروب یک مزرعه با این جمله« :به مهمترین
کاری که تاکنون انجام دادهاید خوش آمدید».
بعد میفهمید که از قبل ،اولین ایمیل خود را دریافت کردهاید ،ایمیلی از طرف سام آلن،
مدیر اجرایی جان دیر که در ویدیویی کوتاه ،کمی درباره ماموریت شرکت صحبت میکند:
«تامین غذا ،مسکن و زیرساختارهای الزم برای جمعیت رو به رشد جهان» و سپس
حرفهایش را این طور تمام میکند« :از ادامه روز اول خود لذت ببرید و امیدوارم ،به عنوان
بخشی از تیم جان دیر ،کاری بلندمدت ،موفق و پربار داشته باشید».
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حال چشمتان به هدیهای روی میز میافتد ،ماکتی از یک گاوآهن دستی از جنس
استیل ضدزنگ که در سال  1837ساخته شده است ،به همراه کارتی که توضیح میدهد چرا
کشاورزان به این ابزار عالقه داشتند».
در میانه روز ،آنیکا شما را برای ناهار با گروهی کوچک ،بیرون از دفتر میبرد .آنها از
پیشینه شما میپرسند و راجع به پروژههایی که در دست دارند حرف میزنند .کمی بعد مدیر
کل بخش (یعنی رییس رییس شما) سر میرسد و برای هفته آینده برنامه یک ناهار با شما
میچیند.
در پایان روز وقتی دفتر را ترک میکنید ،با خود فکر میکنید که من به اینجا تعلق دارم
.مسئله ،کاری است که انجام میدهیم و من به آنها اهمیت میدهم.
بعد از آنکه تیم برند جان دیر برنامه خود برای «تجربه روز اول» را به سرانجام رساندند.
چند دفتر در آسیا شروع به اجرای آن کردند .در دفتر پکن ،این کار چنان تاثیرگذار بود که
کارمندان قدیمیتر به شوخی میگفتند« :میشود ما کار را ترک کنیم و دوباره استخدام
شویم؟» در هندوستان ،برنامه زمینهساز تمایز جان دیر در آن بازار کار رقابتی شدید شد.
آیا هر سازمانی در جهان نباید نسخهای از این «تجربه روز اول» را داشته باشد؟

.2
«تجربه روز اول» در جان دیر ،یک لحظه اوج است که در دوره گذار به دست میآید.
اگر در گذارهای زندگی ،جای چنین لحظاتی خالی باشد ،این دورهها بیشکل میشوند .ما
اغلب اضطراب داریم چون نمیدانیم باید چه کرد و چه قانونی به کار میآید .داستانی که
کنت دوکا ،مشاور سالمت روانی ،مطرح میکند را در نظر بگیرید.
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زنی پیش او آمده بود که شوهر خود را در اثر بیماری ایالاس (فلج پیشرونده
عضالنی) از دست داده بود .آنها ازدواج خوبی داشتند و زن میگفت که او شوهر و پدر خوبی
بوده است .اما ایالاس بیماری بیرحم و نابودگری است و وقتی مریضی شوهرش پیشرفته
شد ،به مراقبت بیشتری نیاز داشت .این برای هر دوی آنها بسیار سخت بود .مرد ،آدم
مغروری بود – که یک شرکت کوچک ساخت و ساز داشت – و آنطور که زن میگفت
«خوب با مریضی کنار نیامد» و آنها بیش از هر زمان دیگری جنگیدند.
اما این دو کاتولیکهای متدینی بودند و ایمان سرشاری به ازدواجشان داشتند .زن
میگفت هر شب بعد از گذراندن یک روز سخت ،در رختخواب دستهای همدیگر را
میگرفتند تا حلقههایشان به هم بخورد و این گونه پیمان ازدواج را هر روز با هم تکرار
میکردند.
وقتی به دیدن دوکا آمد ،شش سال از فوت شوهرش میگذشت و میگفت که دوباره
آماده آشنا شدن با افراد دیگر است« :اما نمیتوانم حلقهام را دربیاورم ،نه میتوانم با حلقه
سر قرار بروم و نه میتوانم آن را دربیاورم» .زن معتقد بود این ازدواج متعلق به دوران حیات
آنها بوده است اما این را هم میدانست که به تعهدش افتخار میکرده است .سردرگم شده و
حیران مانده بود.
دوکا در مورد قدرت «مناسک درمانگر» بسیار نوشته است تا به افراد سوگوار کمک کند.
او به این زن« ،مناسک گذار» را پیشنهاد کرد تا بتواند حلقه را از دستش دربیاورد و زن این
پیشنهاد را پسندید .بنابراین با اجازه او ،دوکا با همکاری کشیش زن یک مراسم جدید
درست کردند.
این جشن یک بعد از ظهر یک شنبه بعد از مراسم عشای ربانی ،در کلیسای محل
ازدواج آنها برگزار شد .کشیش گروهی از دوستان نزدیک و اعضای کلیسا را دور هم جمع
کرده بود که بسیاری از آنها قبال در مراسم ازدواج حاضر بودند .او حاضرین را به اطراف
محراب دعوت کرد و آنگاه چند سوال از زن پرسید:
«آیا شما در اوقات تلخ و شیرین وفادار بودهاید؟»
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زن پاسخ داد« :بله»
«در خوشی و ناخوشی؟»
«بله!»
کشیش با او از پیمانهای ازدواج گفت اما با افعال ماضی ،و زن در حضور شاهدان تایید
کرد که وفادار بوده و شوهرش را دوست داشته و به او افتخار میکرده است.
آنگاه کشیش گفت« :لطفا حلقه خود را به من بدهید؟» زن حلقه را از دستش خارج کرد
و در دست او گذاشت و بعدها به دوکا گفت که «انگار جادویی حلقه را از دستش خارج
کرد ».کشیش حلقه را گرفت و با دوکا برنامهریزی کردند که حلقههای زن و شوهر را در
هم انداخته و مقابل عکس عروسی آنها بچسبانند.
این مراسم به او اجازه داد تا به خود و آدمهای مورد عالقهاش شهادت دهد که عهد
خود را انجام داده است .به حضار نشان میداد که هویت او در آستانه تغییر است؛ لحظهای
که به او اجازه شروعی نو را میداد.
در دل داستان «ازدواج معکوس» بینش عمیقی جا گرفته است .بیوهای به مالقات دوکا
میرود ،او آماده است تا دوباره با مردها قرار بگذارد و روشن است که حتی اگر این دیدار
صورت نمیگرفت ،باالخره خودش این قرارها را شروع میکرد .شاید این کار یک ماه زمان
می برد یا یک سال و یا شاید پنج سال .و در این مدت عدم اطمینان ،احساس اضطراب
میکرد :آیا آمادهام؟ آیا درست است که آماده باشم؟آنچه بیوه داستان دوکا نیاز داشت یک
لحظه شاخص بود تا گذار او را ثبت کند .بعد از آن مراسم بعد از ظهر یکشنبه ،من آمادهام.
ما برای چنین اتفاقهای برجستهای در زمان ،عطشی طبیعی داریم .ببینید قرارهایی که
اول هر سال جدید با خود میگذاریم چه قدر شایع است! از نظر استاد دانشگاه وارتن ،ماترین
میلکمان ،این خیلی تاثیرگذار است که «در ابتدای هر سال جدید حس میکنیم که یک لوح
سفیدیم .این اثر «شروع تازه» هست  ...تمام شکستها متعلق به سال گذشته هستند و
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میتوان فکر کرد که «این اشتباهات ،من نیستم .منِ قدیمی بود ،نه منِ جدید و من جدید
چنین خطاهایی نمیکند»».
به عبارت دیگر ،موضوع قول و قرارهای اول سال ،قول و قرار نیست .از همه گذشته،
برای بسیاری از افراد ،این قرارها عوض نشدهاند .اغلب مردم میخواهند تا پایان آن سال
وزن کم کنند و پول ذخیره کنند .آنچه ما در روز سال نو انجام میدهیم بیشتر شبیه نوعی
ترفند در حسابرسی روانی است .به این ترتیب که شکستهای گذشته در دفتر حساب «من
قدیم» جا میماند و از امروز من جدید آغاز میشود.
قول و قرارهای اول سال را باید به واقع ،بخشودگی اول سال نامید .به تشخیص
میلکمان اگر تئوری «شروع تازه» او درست بود ،پس اثر لوح سفید نباید محدود به روز سال
نو میشد بلکه باید در مورد سایر تاریخهای شاخصی که بهانه پاک کردن سوابق ما میشوند
هم صدق میکرد ،تاریخهایی مانند اول هر ماه و یا حتی اول هر هفته.
میلکمان و همکارش هنگن دای دادههای مربوط به مراجعان باشگاه بدنسازی یک
دانشگاه را زیر نظر گرفته و مدارک محکمی برای فرضیه «شروع تازه» خود پیدا کردند.
احتمال استفاده از باشگاه در ابتدای هر هفته (تا  ،)%33ابتدای هر ماه (تا  )%14و هر ترم
جدید (تا  )%47افزایش مییابد.
بنابراین «شروع تازه» نه فقط در روز سال نو ،بلکه در تمام تاریخهای شاخص اتفاق
میافتد .اگر در حال تالش برای ایجاد یک گذار هستید ،لحظهای تعیین کننده بسازید که
میان شمای قدیمی و جدید ،مرزی بکشد.
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.3
بعضی تاریخهای شاخص تقریبا جهانی هستند .دو محقق با نامهای آدام آلتر و هال
هرش فیلد در پژوهشی از شرکت کنندگان خواستند تا در طول عمر یک فرد روزهای تولد
خاص را مشخص کنند .جوابهای برنده (به ترتیب آرا) عبارتند از:
18
21
30
40
50
60
100
این سالگرد تولدها ،نقاط عطف هستند که برای هر یک جشنی برگزار میشود یا در
مورد تولد  100سالگی ،شکرگذاری غمانگیزی است از بابت آنکه هنوز نفسی میآید 18 .و
 21سالگی ،به ترتیب ،با افزایش حقوق مدنی و مصرف الکل همراه است .این اعداد
قراردادی هستند .رسیدن به  50سالگی همچون یک آستانه واقعی به نظر میرسد اما در
اصل این طور نیست .در تمام روزهای زندگی ،شما فقط یک روز بزرگتر از روز قبل هستید
(البته روزهایی که ساعت را تغییر میدهند ،شبیه جادوی سیاه است) .باال رفتن سن ،یک
روند افزایشی است .اما ما برای معنا بخشی به زندگی خود ،این آستانهها را به هم وصل
میکنیم.
با این حال قراردادی بودن ،چیزی از معناداری این مناسبتها کم نمیکند .نقطه عطف،
نقطه عطف است و همچنان که لحظات تعیین کنندهای وجود دارند که گذارها را نشانهدار
میکنند ،مانند مراسم فارغالتحصیلی ،لحظات تعیین کننده دیگری نیز وجود دارند که نقاط
عطف را گرامی میدارند .مانند جشن تولد چهل سالگی ،سفری برای بیست و پنجمین
سالگرد ازدواج و نشان یا ساعت طال برای سیاُمین سال خدمت.
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ما روی نقاط عطف چندان دقیق نخواهیم شد زیرا به نظر میرسد مردم ،مهارتی طبیعی
در شناخت آنها دارند .اما همانطور که در مورد لحظه گذار دیدیم ،نقاط عطف نیز وجود دارند
که مورد غفلت واقع میشوند .مثال در مورد دانشآموزان کملطفی میشود .درست است که
به کالس باالتر میروند ،اما چرا هیچ وقت برای هزارمین روز حضور آنها در مدرسه یا
پنجاهمین کتابی که میخوانند جشنی گرفته نمیشود ،یا چرا در هزارمین روز آموزش به
دانشآموزان ،برای معلمها مراسمی گرفته نمیشود.
در زمانه اپلیکیشنها و دستگاههای ردیابی فردی ،شرکتها در جست و جوی نقاط
عطف که سابقا به چشم نمیآمد ،هوشیارتر شدهاند .برنامه پاکت 1که مطالب را از اینترنت
در گوشی شما ذخیره میکند تا بعدا مطالعه کنید ،به کاربران اطالع میدهد که کی یک
میلیون واژه خواندهاند .فیت بیت که یک دستبند هوشمند سالمتی است ،به کاربرانش
جوایزی همچون نشان  747برای باال رفتن از  4000راه پله ،هدیه میدهد و نشان دیگری
هم به نام نشان کوچ ملکه وجود دارد که تعریف آن چنین است :همه ساله پروانه ملکه
 2500مایل طی میکند تا به اقلیمی گرمتر برسد .شما با طی کردن همین میزان ،با این
پروانهها وارد یک رقابت سخت شدهاید.
این شرکتها هوشمندانه و با هزینه ناچیز یک ایمیل لحظات تعیین کننده غرورآمیزی
ایجاد میکنند .تمام آنچه مورد نیاز است ،مقداری توجه به نقاط عطف است.
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.4
تفکر در لحظه یعنی خود را با دورههای گذار و نقاط عطف و نیز نوع سومی از تجربیات
تنظیم کنیم :فرود ،که متضاد فراز است .فرودها لحظات تعیین کننده منفی هستند –
لحظات درد و دشواری و تشویش.
فرودها ،چالههایی هستند که باید پر شوند و این یک عرف ساده است .مثال دیزنی
میدانست مردم از صفهای طوالنی بیزارند .پس با ساخت تصاویر سرگرم کننده ،داشتن
بازیگرانی برای تعامل با مهمانها و  ...روشی اختراع کرد که این چاله را پر کند .در زندگی
شخصی ما هم این موضوع کامال واضح است .شما الزم ندارید کتابی در مورد لحظات
تعیین کننده بخوانید تا بفهمید اگر شریک عاطفیتان رنجیده است باید به او توجه کنید.
با این حال ،همانطور که دیدهاید ،مسائل عرفی محدودیتهایی هم دارند .مثال
فارغالتحصیلی در محدوده آن جا میگیرد اما تجربه روز اول کاری نه .جشن تولد چهل
سالگی در این محدوده میگنجد و جشن هزارمین روز مدرسه نه .همین در مورد فرودها هم
صدق میکند .به عنوان یک مثال کوچک ،فردی را در نظر بگیرید که خودرویی را اقساطی
خریداری میکند و قبل از تمام شدن قسطهایش میمیرد .شکی نیست که عرف میگوید
خانواده متوفی میتوانند به راحتی خودرو را بازگردانده و دیگر قسطی پرداخت نکنند .اما این
طور نیست .به جای غنیمت شمردن فرصت انجام کار خیر در روزهای سخت ،بسیاری از
شرکتهای خودروسازی میگویند :پول را تمام و کمال پرداخت کنید .سرویس مالی
مرسدس بنز ،میان رقبایش ،جزء نوادر است که برای خانواده خریدار پیام تسلیتی فرستاده و
پیشنهاد بخشش اقساط را میدهد.
یا بیمارانی را در نظر بگیرید که به تازگی فهمیدهاند سرطان دارند .پزشکان و پرستارها
میدانند باید در چنین لحظات ناخوشایندی ،دلسوز و حامی بود .اما راحتطلبی پیشی
میگیرد؛ در این مواقع ،اقدامات اولیه چه چیزی است؟ در بسیاری از موارد ،بیماران باید چند
هفته و یا حتی بیشتر صبر کنند تا بتوانند زنجیرهای از متخصصانی را که بناست درمانشان
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کنند مالقات کنند .اما مرکز درمانی اینترمانتن 1اینطور نیست .لیونارد بری و دو تن از
همکارانش میگویند ،طی یک هفته بعد از تشخیص سرطان ،بیمار و خانوادهاش دعوت به
مالقات میشوند .آنها در یک اتاق مینشینند و اعضای تیم درمان ،یکی پس از دیگری
میآیند و میروند :جراحان ،متخصصان سرطان ،تغذیه ،مددکاران و پرستارها ،در پایان روز،
بیمار با یک برنامه درمانی کامل و مجموعه ای از قرار مالقاتهای تعیین شده از اتاق خارج
میشود .این کار برای آن نیست که اهمیت تامین راحتی بیمار دست کم گرفته شود .اگرچه
این راحتی حیاتی است .ساده است که بگوییم تامین راحتی ،معقول و منطقی است .اما
برنامهریزی مالقاتی فوری برای تنظیم یک برنامه عمل ،نه مسئلهای عرفی ،که تالشی
است آگاهانه برای پر کردن یک چاله.
آنچه غیرعادی است ،این است که فرودها گاهی با فرازها جا به جا میشوند .در
مطالعهای راجع به تجربیات مشتریان ،از آنها خواسته شد آخرین تعامالت رضایتبخش یا
ناراضیکننده خود با کارکنان هواپیماییها ،هتلها یا رستورانها را به یاد بیاورند .تقریبا %25
تجربیات مثبت قیده شده توسط مشتریان ،در واقع واکنش کارکنان به ضعف خدمات بود:
سرویسدهی کند ،سفارشات اشتباه ،پیدا نشدن اطالعات رزرو ،تاخیرهای پرواز و غیره .وقتی
کارکنان این شرایط را خوب کنترل میکنند ،در واقع میتوانند یک لحظه منفی را به
لحظهای مثبت تبدیل کنند .هر شرکت خدماتی بزرگ ،استاد جبران خدمات است (مدیر
اجرایی شرکتی که خانههای سفارشی میسازد درک خود از دادههای رضایتمندی مشتریان
را این طور بیان میکند که برای به حداکثر رساندن رضایت الزم نیست بینظیر باشید .نیاز
دارید که دو کار را اشتباه انجام دهید و مشتریانی داشته باشید که شما را متوجه اشتباه بکنند
تا سریع بجنبید و آن را اصالح کنید .خوشبختانه او به تیمش یاد نداده که عمدا اشتباه کنند
اما میتوان گفت آنها را وسوسه کرده است.)...
رهبران کسب و کاری که میتوانند لحظات نارضایتی و نقاط آسیبپذیر مشتریان را
کشف کرده  -و با اقدامات قاطع از آنها حمایت کنند – هیچ مشکلی برای تمایز خود از رقبا
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ندارند .پیشنهاد کمک به آدمی که دچار مشکل شده ،هم هدف است و هم پاداش آن هدف.
ضمن آنکه اثرات جانبی خوب بودن را نیز برای آن کار دارد.
داستان داگ دایتز ،طراح فنی جنرال الکتریک را در نظر بگیرید .او دو سال روی یک
دستگاه امآرآی جدید کار کرد و در پاییز  2007برای اولین بار این شانس را پیدا کرد تا
شاهد نصب دستگاه در یک بیمارستان باشد .به گفته خودش ،احساس «یک پدر پرغرور» را
داشت که به مالقات کودکش میرود.
دایتز هنگام ورود به اتاق امآرآی و با دیدن دستگاه جدید تصویربرداری درمانی ،آنطور
که در یکی از برنامههای تد تاک  2012میگوید «رقص شادی» کرد .آنگاه از اتاق بیرون
رفت تا اولین بیمار را از پشت پنجره تماشا کند .در حین انتظار ،یک زن و شوهر و دختر
کوچکشان را دید که از آن طرف راهرو میآمدند و دخترک گریه میکرد .وقتی به اتاق
نزدیکتر شدند ،پدر به سمت دخترش خم شد و گفت« :ما دربارهاش صحبت کردهایم،
میتوانی شجاع باشی».
همین که دخترک وارد اتاق شد ،از ترس خشکش زد و در آن لحظه دایتز توانست اتاق
را از چشمهای او ببیند.
روی دیوار ،با آهنربا ،تابلوی خطر بزرگی با یک عالمت تعجب نصب بود و یک نوار
زرد و مشکی کف زمین قرار داشت که بیشتر به نظر میرسید متعلق به صحنه جرم است .با
آن چراغهای فلورسنت سوسوزن ،اتاق به شکل غریبی کمنور شده و تمام رنگها طیفی از
رنگ بژ مواد ضد عفونی کننده بود .فضا گویی یک مرزبندی استریل تهدیدآمیز داشت.
دایتز میگوید« :و خود دستگاه ،دستگاهی که من طراحی کرده بودم ،در واقع شبیه
آجری بود با یک حفره درونش».
او این را هم میدانست که این تجربه فقط میتواند بدتر شود .دختر در آن داالن
امآرآی دچار ترس از فضاهای بسته میشود و مجبور بود  30دقیقه بیحرکت آنجا دراز
بکشد و به صداهای ماشین ،به آن زوزهها و ترق تروقهای عجیب بیتوجه باشد.
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دایتز دید که پدر و مادر نگاه نگرانی به هم انداختهاند و نمیدانستند چطور میتوانند در
یک ساعت آینده به دخترشان کمک کنند.
درهم شکست .در آنی غرور او جایش را به ترس داد و گفت« :این صحنه قلب مرا
شکست».
او فهمید که خود و همکارن طراحش فقط توجه خود را روی دستگاه گذاشتهاند :این که
چگونه آن را سریعتر ،توانمندتر و براقتر کنند.
حال آنکه بیماران به تجربه خود توجه میکنند و وقتی از دستگاه امآرآی دچار وحشت
شوند ،سالمتیشان متحمل عواقبی خواهد شد %80 :بچههایی که میخواهند امآرآی شوند،
باید آرامبخش بگیرند تا بتوانند این تجربه را تاب بیاورند و هر آرامبخشی خطراتی به همراه
دارد .دایتز پس از حضورش در اتاق امآرآی ،چارچوب ماموریت خود به عنوان طراح را تغییر
داد و با خود فکر کرد چه میشود اگر بتوان تجربهای به معنای واقعی سرگرم کننده طراحی
کرد.
او برای بررسی مجدد این تجربه ،تیمی را دور هم جمع کرد که عبارت بود از :سران
موزه کودکان ،کارشناسان «تفکر طراحی» از استنفورد ،معلمان یک مرکز نگهداری روزانه،
بهیارانی که با بچهها کار میکنند و دیگران .مکالمه بین این افراد به دایتز کمک کرد تا با
قوه تخیل کودک در تغییر شکل یک موقعیت آشنا شود.
او میخواست بداند «سه صندلی آشپزخانه و یک میز چیست؟» برای بچه ها ،این یعنی
یک قلعه ،سفینه و یا یک کامیون.
حال چه میشود اگر دستگاه امآرآی ،یک دستگاه امآرآی نباشد ،سفینه باشد؟ یا
زیردریایی باشد؟ تیم دایتز این بار اسکنر را به عنوان بخشی از یک داستان طوالنی تصور
کرد .یکی از اولین اتاقهایی که آنها برای مرکز درمانی دانشگاه پیتزبورگ طراحی کردند ،به
عنوان ماجراجویی در جنگل شناخته شد .در راهرویی که به این اتاق منتهی میشد ،تیم،
برچسپهایی شبیه به صخره روی زمین چسپانده بود که بچهها خود به خود از یکی روی
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دیگری میپریدند .تمام دیوارهای داخل اتاق با مناظر یک جنگل رنگارنگ نقاشی شده بود
و صخرههای راهرو به نقاشی تاالبی پر از ماهی میرسید که دور تا دور دستگاه را گرفته
بود.
ارتفاع میز امآرآی را هم کم کرده بودند تا بچهها بتوانند از آن باال بروند و طراحی آن
به شکل یک قایق کانوی انجام شده بود .از بچهها میخواستند بیحرکت روی آن بنشینند
تا وقتی قایق در جنگل شناور میشود ،نیفتند .حال آنها آماده رویارویی با چالش حفظ تعادل
قایق بودند .دایتز در صحبتهایش حرکات کودکی را تقلید میکرد که دستهایش را صاف
دو طرفش نگه داشته بود و فقط چشمهایش تکان میخوردند .او گفت« :بچهها مثل
مجسمه بودند ،یخ زده بودند».
تم بعدی ،جزیره دزدان دریایی بود که در آن بچهها باید از روی یک تخته عبور
میکردند تا به دستگاه امآرآی برسند و امآرآی را شبیه کشتی دزدان دریایی نقاشی کرده
بودند .روی دیوار هم میمونی با سربند دزدان دریایی از روی طناب به هوا پریده بود و کمد
وسایل را هم به شکل آالچیقهایی با سقف پوشالی درآورده بودند.
در واقع دایتز و همکارانش تمرکز خود را روی «نقاط اضطرابآور» بچهها گذاشته
بودند ،مثل سروصدایی که دستگاه ایجاد میکرد .در بیمارستان سان فرانسیسکو ،آنها اتاقی
با اسم ماجراهای تراموای برقی درست کردند که در آن بچهها هنگام ورود باید بلیطی برای
سوار شدن تهیه میکردند .یک روز دایتز کارمند بیمارستان را دید که دارد به پسر بچهای
میگوید« :بابی ،ترامواهای داخل شهر را دیدی؟ یادت میآید چه طوری سروصدا دارند؟
خب مال ما هم همین طور است».
روزی دیگر در اتاق جزیره دزدان دریایی ،دایتز با مادر دختربچهای حرف زد که تازه
اسکن شده بود .در حین صحبت دخترک لباس مادر را گرفته بود و میکشید تا اینکه
باالخره مادرش گفت« :جانم بگو؟»
دختر جواب داد« :میشود فردا هم بیایم؟»
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اشک در چشمهای دایتز حلقه زد .او وحشت را به لذت تبدیل کرده بود.
از آن زمان به بعد «سریهای ماجراجویی» برای اتاقهای تصویربرداری که دایتز
پیشتاز آن بود در دهها بیمارستان کودکان اجرا شد و نتیجه آن فوقالعاده بود ،بیمارستان
کودکان پیتزبورگ ،یکی از اولینهایی که طرح دایتز را پذیرفته بود ،متوجه شد که میزان
کودکانی که نیاز به آرامبخش دارند از  %80به  %27افت کرده و برای سیتی اسکنهای
کوتاهتر ،این رقم به  %3رسیده است .لحظه کلیدی اضطراب کودکان  -زمانی که باید روی
میز استریلی دراز بکشند که وارد آن دستگاه ترسناک میشود – حذف شده است .به گفته
دایتز ،بچهها «به جای آنکه دامن مادرشان را بچسپند ،هیجان یک ماجراجویی را دارند...
قبال گذاشتن آنها روی میز  10دقیقه طول میکشید و فرایند اسکن چهار دقیقه .حاال آنها در
عرض یک دقیقه روی میز میروند و چهار دقیقه اسکن میشوند».
برای راحتی بچهها ،هزینههای بیشتر یک طراحی صمیمانه ،هیچ اهمیتی نداشت و از
آنجا که اسکن زودتر پیش میرفت ،بیمارستان میتوانست تعداد بیشتری را در یک روز
انجام دهد.
پیروزی دایتز ،نه تنها داستان یک طراحی هوشمندانه و همدالنه بلکه داستان تفکر در
لحظه بود .او دریافت این دستگاه نیست که نیاز به توجه بیشتری دارد بلکه تجربه استفاده از
دستگاه است که باید مورد توجه قرارگیرد .این طور میشود که لحظه عذاب برای بیماران
جایش را به لحظه اوج میدهد .دایتز یک فرود را به فراز تبدیل کرد.

.5
گذارها را باید با نشانهای مشخص کرد ،نقاط عطف را گرامی داشت و چالهها را باید پر
کرد و این ذات تفکر در لحظه است .البته اگر بخواهیم شفاف باشیم ،تمام لحظات تعیین
کننده در این سه طبقه جا نمیگیرند .بسیاری از این لحظات میتوانند هر زمانی اتفاق
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بیفتند .مثال خط مستقیم یخمک ،منبع یک لذت درخواستی است .مثل این است که شما
یک روز شنبه را انتخاب کنید تا بچههای خود را به باغ وحش ببرید و آنها هم احتماال
شکایتی نخواهند داشت.
برای اغلب لحظاتی که در این کتاب میآید – لحظات اوج ،ارتباط و غرور – تقریبا هر
زمانی مناسب است و چه بهتر که بتوانید آنها را بیشتر کنید .نکتهای که در این کتاب مورد
تاکید قرار میگیرد این است که شرایط معین نیازمند توجه ویژه هستند .به خصوص آنکه در
سازمانها ،همان طور که به تجربه روز اول کاری اهمیت نمیدهند ،از این دست شرایط هم
غافل میشوند .حال با هم چند نمونه دیگر از لحظات بالقوه در سازمانها را خواهیم دید که
گفته میشود باید به آنها شکل داد:

دورههای گذار
ارتقا :طبیعی است که ارتقا گرفتن احساس خوبی دارد و یک لحظه کالسیک پرغرور
است .اما در عین حال ،میتواند برای بعضی مدیران ،دوره گذار دشواری باشد .آدمهای
زیادی را بدون آنکه هیچ آموزشی در مورد ارایه بازخورد یا تیمهای انگیزشی دیده باشند ،سر
اولین پست مدیریتیشان میگذارند در حالی که یک مناسک مدیریتی گذار الزم است تا هم
آن افتخار را جشن بگیرند و هم یک هفتهای مدیر تازه را تحت نظر و مشاوره یک مافوق
باتجربه قرار دهند.
اولین روز مدرسه :مایکل جِی ریمر ،مدیر مدرسه راهنمایی روزولت در سان
فرانسیسکو ،میخواست به دانشآموزان کالس ششمی کمک کند تا از ابتدایی آماده ورود به
سال اول متوسطه شوند .او یک برنامه دو روزه آشنایی با مدرسه 1تدراک دیده بود که در آن
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مفاهیم اصلی ریاضی و علوم مرور میشد و از آن مهمتر با گشت و گذار در ساختمان
مدرسه و برنامه پیچدهتر تحصیلی ،به دانشآموزان احساس راحتی میداد .او حتی «مسابقه
کمدها» را ترتیب داده بود که باعث میشد دست بچهها در باز کردن کمدهای رمزدارشان
(که برای اغلب آنها تکنولوژی جدیدی بود) سریعتر شود .ریمر میگوید ،بعد از دو روز وقتی
دانشآموزان کالس هفتم و هشتم حضور پیدا میکردند« ،ششمی احساس میکردند که
مالک مدرسه هستند».
پایان پروژهها :در اغلب سازمانها ،پایان یک پروژه را با شروع بالفاصله پروژه جدید
جشن میگیرند ،اما الزم است که خاتمهای تدارک دیده شود .میتوان از داستان استیو جابز
الهام گرفت که برای سیستم عامل  9مک ،یک تشییع جنازه ساختگی گرفت و در آن اعالم
کرد« :سیستم عامل  9دوست همه ما بود .او خستگیناپذیر برای ما کار میکرد و میزبان
برنامههایمان بود .هیچ وقت از هیچ دستوری سرپیچی نمیکرد ،همیشه در رکاب ما بود،
مگر مواقع استثنایی که فراموش میکرد کیست و دوباره باال میآمد ».در طول زمان ،این
کار ،اتفاق بزرگی احمقانه اما پرمعنا بود.

نقاط عطف
بازنشستگی  :لحظهای که آدمی پس از سالها خدمت ،بازنشسته میشود ،پیوندی
است از یک گذار و یک نقطه عطف – و برای بعضی حتی یک فرود (زیرا هدف و رسیدن
به آن از بین میرود) .با این حال جشن بازنشستگی بیشتر ماللآور میشود :یک کیک
تختهای در سالن کنفرانس با همکاران شتابزدهای که دور هم جمع شدهاند .اما این لحظه
الیق بیشتر از اینهاست .در گروه حسابرسی دلویت ،از شریکی که در آستانه بازنشستگی
است ،در نشست ساالنه گروه تقدیر میشود .بدین ترتیب که یکی از همکاران روی صحنه
میرود و داستان زندگی و کار فرد بازنشسته را تعریف میکند .در پایان ،همه شرکا به
سالمتی او مینوشند ،بعد دوباره این فرصت را پیدا میکند که طرف صحبت گروه قرار
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گیرد .این لحظه ترکیبی از مراسم نوشیدن به سالمتی عروس و داماد و مراسم گرامیداشت
است( .توجه کنید که میدانیم آدمهای درونگرا ممکن است طاقت آن را نداشته باشند و
گوشهای خود را پنهان کنند اما بیشک راههایی کمتر عمومی هم برای تحقق این ذهنیت
وجود دارد .مثال میتوان دفترچهای از خاطرات دستنویس همکاران تهیه کرد).
موفقیتهای غیر منتظره :ما انتصاب کارمندان در سازمان را جشن میگیریم اما
دستاوردهای آنها را چطور؟ آیا درآمد  10میلیون دالری یک فروشنده ،ارزش گرامیداشت
ندارد؟ یا مدیر با استعدادی که باعث ارتقای  10نفر از زیردستان خود شده است چطور؟

فرودها
مواجهه با بازخوردهای منفی :سازمان شما ممکن است نظرات  360را به مدیران
پیشنهاد کند ( 360ابزاری است برای گردآوری بازخوردهایی از کارمندان ،همردیفان و
مدیران یک رهبر .بنابراین که دیدی  360درجهای از درکی که در مورد فرد وجود دارد به
دست میدهد ).اما اگر چنین باشد ،چه اتفاقی خواهد افتاد اگر از یک نفر گزارشهای
ناخوشایندی بدهند؟ آیا آمادهاید تا با یک برنامه عملی به او کمک کنید تا از چاله بیرون
آید؟
از دست دادن فرد مورد عالقه :کارمندان ممکن است فرد مورد عالقه خود را از
دست بدهند و در چنین مواقعی مستحق حمایتند .آیا سازمان نباید برنامهای برای چنین
لحظات غیر مترقبهای داشته باشد .تصور کنید بتوان سریعا تیمی ترتیب داد تا پشتیبانی الزم
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برای مرخصی را به عمل آورد ،یک هیئت یکدست برای انجام کارهای فوری و در صورت
نیاز ،حمایتهای فردی از قبیل (وعدههای غذایی ،نگهداری از بچهها و ارسال پیام).
کار و زندگی پر است از لحظاتی که آماده سرمایهگذاری هستند و در صفحات پیش رو
ما هنر برنامهریزی برای این لحظات را میآموزیم.
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ــــــــــ کلینیک  1ــــــــــ
لحظات از دست رفته در بانکداری

قابل توجه خوانندگان :در پایان هر قسمت ،ما یک بخش با نام «کلینیک» قرار
دادهایم تا به شما نشان دهد چگونه با استفاده از ایدههای این کتاب میتوانید مسائل جهان
واقعی را حل کنید .کلینیک این قسمت بر هنر «تفکر در لحظه» تمرکز دارد.

شرح وضعیت :بانکهای خرد مهم از قبیل سیتی بانک ،ولز فارگ ،.پی ان سی
بانک و دیگران میلیاردها دالر خرج میکنند تا برند قابل اطمینانی برای خود بسازند .ضمن
آنکه برای تکنولوژی و محیط فیزیکی خود سرمایهگذاریهای بیحد و مرزی انجام میدهند
تا «تجربه مشتری» را بهبود بخشند .اما تکاندهنده است که حتی بانکهایی که این طور
برای وفاداری مشتریان در تب و تاب رقابتند ،لحظات مهم در زندگی آنها را نمیبینند.
رابطه مشتریان با یک بانک میتواند دههها طول بکشد و فکر کنید که چه لحظات شاخصی
میتواند در این زمان اتفاق بیفتد که مشخصا در بسیاری از آنها بانک دخیل است .خرید
خانه ،تغییر شغل ،پسانداز برای تحصیل ،ازدواج ،بازنشستگی و غیره.
آرمان :آیا بانکها میتوانند یاد بگیرند که «در لحظات تفکر کنند؟»
بانکها میتوانند خالق چه لحظاتی باشند؟
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همانطور که در این فصل دیدیم ،در سه وضعیت ،لحظات تعیین کننده طبیعی شکل
میگیرد و جا دارد به آن توجه ویژه کنیم )1( :دوران گذار؛ ( )2نقاط عطف و ( )3فرودها.
حال بیاید هر یک از این گروهها را تا آنجا که به بانکداری مربوط میشود ،بررسی کنیم.
دوران گذار )1( :خرید خانه :آیا چنین تغییر بزرگی شایسته یک جشن نیست؟ اغلب
دالالن معامالت ملکی به مشتریان خود هدیهای به عنوان شیرینی خانه جدید میدهند.
حال بانک که وام شش رقمی خانه را داده است ،چطور؟ او چه هدیهای میفرستد؟ اظهاریه
اولین قسط ماهانه .عجب فرصتی از دست میرود )2( .اولین چک حقوق از یک شغل
جدید .چه میشود اگر بانک یک یادداشت تبریک بفرستد؟ یا کارت هدیهای برای یک
کتاب صوتی که در مسیر کار بتوان به آن گوش داد؟ ( )3فرد جوانی که اولین حساب
خود را افتتاح کرده است .در یک بانک کانادایی ،پسربچهای قلک خود را آورد تا
حسابی با پولش باز کند .پسانداز او چیزی در حدود (فرض کنید)  13.62دالر بود.
تحویلدار به او گفت« :ما به تو افتخار میکنیم که میخواهی پولت را پسانداز کنی اما چرا
آن را به  20دالر نرسانیم؟» پسرک و خانوادهاش حسابی هیجانزده شدند و این لحظه فقط
چند دالر خرج برداشت .چه میشد اگر تحویلداران اجازه داشتند اغلب چنین ژستی بگیرند
تا کار خود را لذتبخشتر ومعنادارتر کنند؟ (میتوانید از داستان مدیر پرت آ در فصل چهار
ایده بگیرید)  -4ازدواج :تصور کنید یک مشتری به بانک زنگ بزند تا اسم همسرش را
هم به حساب اضافه کند و بعد از چند روز بفهمد که بانک یکی از هزینههای مربوط به
دفترخانه ثبت ازدواج آنها را پرداخت کرده است! و یا چه میشود اگر بانک مشاوره مالی
رایگان برای تازه عروس و دامادها بگذارد.
نقاط عطف :یادتان میآید که فیت بیت و پاکت چه لحظههایی را جشن میگرفتند
که در غیر این صورت ممکن بود ،فراموش شود (جشن یک میلیون واژه خوانده شده!).
بانکها هم میتوانند به راحتی و به شیوههای فراوانی همین کار را انجام دهند .کارهایی از
قبیل فرستادن پیام تبریک  )1وقتی ترازبانکی شما به یک نقطه عطف مانند  1000دالر یا
 10.000دالر میرسد )2 .وقتی برای شش ماه یا یک سال توانستید تراز «هزینههای
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اضطراری» خود را حفظ کنید )3 .وقتی توانستید  100دالر یا  1000دالر از سود بانکی،
درآمد داشته باشید )4.زمانی که  50 ،25یا  75درصد وام خود را پرداختهاید و باالخره زمانی
که کامال آن را تسویه کردهاید .آیا تاثیرگذار نیست که کسی از بانک ،شخصا سند خانه شما
(حاال دیگر خانه شما شده است) را تحویلتان دهد و با هم دست بدهید؟ (مدیران یک بانک
استرالیایی به ما اذعان کردند که نه تنها هیچ سندی را به دست مشتری نسپردهاند بلکه در
اصل ،مبلغی هم برای انتقال از آنها گرفتهاند!)
فرودها )1 :طالق یا برکناری از کار :چه میشود اگر بانکها امکان وقفه سه ماهه
در بازپرداخت اقساط وام را به مشتریانشان بدهند تا بتوانند دوباره به شرایط عادی برگردند؟
در این حالت مبلغ بازپرداخت تغییری نخواهد کرد ،فقط قسط آخر ،سه ماه به تاخیر خواهد
افتاد تا آن وقفه انجام گیرد .همین گزینه «وقفه» را میتوان به تازه پدر و مادرها هم
پیشنهاد داد  -میتوان به آنها گفت« :ما فکر کردیم شاید بخواهید برای خانه چیزهای جدید
بخرید و خوشحال شوید اگر یک استراحت چندماهه برای بازپرداخت اقساطتان بدهیم)2 ».
کمک برای رسیدگی به امور مربوط به مرگ و ناتوانی والدین .آدمهای زیادی با
این شرایط دست و پنجه نرم میکنند – تالش میکنند تا به قبضها ،بدهیها و داراییها
سروسامانی دهند – در این شرایط بانکها موقعیت منحصر به فردی برای ارایه خدمات
مشاوره و پشتیبانی دارند.

سخن پایانی :ممکن است بعضی از این پیشنهادات بیش از حد پرهزینه و بیربط
باشند (شاید بعضی آدمها از پیام بانک برای شغل یا همسر جدید خوشحال نشوند) اما نکته
اینجاست که بانکها فرصتهای بیشماری را برای تقویت وفاداری مشتریان از طریق خلق
لحظات تعیین کننده ،از دست میدهند و بیتوجهی به این لحظات با ادعای آنها مبنی بر
ایجاد روابط محکم با مشتریان ،در تناقض است .رابطهای که در آن یک نفر به عمیقترین
لحظات زندگی طرف دیگر بیتوجه است ،اصال رابطه نیست.
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شاید کسب و کار شما مانند بانک نباشد که نقش محوری در زندگی افراد دارد .اما آیا
فرصت پیشنهاد کمک ،تبریک و مشاوره در شرایط حساس را از دست میدهید؟ آیا شما در
لحظات تفکر میکنید.
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مقدمهای بر لحظات تعالی
تا اینجا ما به سه سوال اساسی جواب دادهایم :لحظات تعیین کننده چیست؟ چرا
میخواهیم آنها را بسازیم؟ و کی باید آماده تفکر در لحظه بود؟ اما هنوز به مهمترین سوال
نپرداختهایم :چطور میتوان لحظات تعیین کننده را خلق کرد؟
همانطور که دیدیم رهبران مدرسه یس پرپ روز امضا را ایجاد کردند ،یک لحظه تعیین
کننده برای فارغالتحصیالن مدرسه .داج دایتز و همکارانش« ،سریهای ماجراجویی» را
برای دستگاه امآرآی درست کردند که تجربه یک فرود را برای بیماران خردسال به لحظه
اوج تبدیل میکرد .پس میدانیم که لحظات تعیین کننده را میتوان آگاهانه خلق کرد .شما
میتوانید معمار لحظههای حائز اهمیت باشید.
در بخشهای پیش رو ،ما با استفاده از چهار اصل کلیدی تجربیات به یاد ماندنی،
استراتژیهایی کاربردی برای خلق لحظات خاص پیشنهاد میکنیم.
ما با تعالی شروع میکنیم ،تجربیات تعالی از دل روزها برمیخیزد .زمانی که طعم آن را
میچشیم .لحظاتی که حس پیوند ،سرخوشی و سرگرمی و انگیختگی داریم.
لحظات تعالی میتوانند موقعیتهایی اجتماعی باشند که دورههای گذار را نشانهگذاری
میکنند :مهمانیهای تولد ،بازنشستگی ،جشن تکلیف ،جشنهای بلوغ دختران و ازدواج همه
از این دست هستند.
لحظات تعالی دیگری هم هستند که ما به لطف حضور و سخنرانی روی صحنه ،متعالی
بودن را تجربه میکنیم :رقابت در یک رویداد ورزشی ،ارائه شفاهی یک موضوع ،ایفای نقش
در یک نمایشنامه .جایی که خطرها باالتر است و ما در لحظات حل شدهایم.
و در نهایت ،بعضی لحظات تعالی ،فیالبداهه پیش میآیند :یک سفر جادهای
برنامهریزی نشده .پیادهروی در یک روز آفتابی که لبخند روی لبتان میآورد و یا اولین لمس
دستهای کسی که عاشقش هستید.
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حال آیا میتوانیم لحظات تعالی بیشتری خلق کنیم؟ صدالبته! ما حتی میتوانیم یاد
بگیریم که لحظات اوج را «اوجتر» کنیم – .تا مثال یک جشن تولد یا ارائه کار به مشتری را
به یاد ماندنیتر کنیم .دستور ساخت لحظات تعالی ساده است و ما به زودی با جزییات در
مورد آن توضیح خواهیم داد .اما با این حال که لحظات تعالی را آسان میشود درک کرد،
تحقق آنها در زندگی به شکل دیوانهواری دشوار است( .در این باره ،یک پیچیدگی عجیب
پیش روی داستان «تجربه روز اول» شرکت جان دیر قرار دارد ).فقدان یا بیتوجهی به
لحظات اوج ،به خصوص در سازمانها بیشتر به چشم میآید – حال چه این سازمان کلیسا
باشد ،چه مدرسه و چه یک کسب و کار -زیرا جریان بیامان روزمرگی در یک سازمان ،آنها
را از اوج به دستانداز میاندازد.
در دو فصل پیش رو ،خواهید دید که چگونه لحظات تعالی را پیدا کرده و افزایش دهید
و میفهمید که چنین تالشی گاهی میتواند چقدر سخت باشد .همچنین خواهید دید که چرا
چنین لحظاتی ارزش آن را دارند که برایشان بجنگید .هیچ کس نیست که در عمرش آرزو
کند ای کاش کمتر از این لحظهها داشت.
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.1
شما دانشآموز سال دوم در دبیرستان هیلزدال هستید ،مدرسهای عمومی در سن ماتیو،
کالیفرنیا .در کالس تاریخ از ظهور فاشیسم ،جنگ جهانی دوم و هولوکاست خواندهاید.
حال در درس زبان انگلیسی مشغول خواندن ساالر مگسها اثر ویلیام گلدینگ هستید.
این کتاب ،داستان گروهی از پسران است که در جزیرهای رها شدهاند؛ و در اثر دوری از
تاثیرهای ثباتبخش فرهنگ و جامعه ،به توحش بازگشتهاند .گلدینگ گفته بود که این
رمان را در واکنش به بیرحمیهایی نوشته است که در طول خدمتش در جنگ جهانی دوم
شاهد آن بود .این کتاب «تالش او برای ردیابی کاستیهای جامعه در کاستیهای طبیعت
بشر» بود.
روزی سر درس زبان ،کالس شما در مورد بخشی از رمان حرف میزند که خشونت بین
پسران رواج پیدا کرده است ،اما بعد مکالمه متوقف میشود و در کمال تعجب ،یک شکایت
حقوقی با ظاهری کامال رسمی به دست شما میرسانند( .شکل زیر را نگاه کنید).

