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 لحظات تعیین کننده یک(

1 

 تعیین کنندهحظات ل

1. 

د از تند بعداش کریس باربیک و دونالد کامنتز در یک کافه در هوستون نشسته بودند و

اندازی مدرسه همشغول را تمام روز را آنهاکردند، ساعته تجدید قوا می 14یک روز کاری 

دند. بو زیونیتلومه برنایک  سرگرم نوشیدن و تماشایو حاال در کافه  هدولتی نوپای خود بود

شب ماه  آنخوردند. شریکی می بود، که تنها پیشنهاد موجود کافهرا  ییپیتزا درحالی که

یدار گر چیزی پددیدانست که تنها چند لحظه هیچ یک از این دو نفر نمی، 2000اکتبر سال 

 ران نفر را تحت تاثیر قرار دهد.خواهد زندگی هزاخواهد شد که می

که داد، اولین روزی را نشان می 1هایی از روز ملی امضاداشت بخش تلوزیون

 قراردادص، اخ دانشگاهیک  توانند برای پیوستن بهمی التحصیالن فوتبالیست دبیرستانفارغ

 روز بزرگی است. دانشگاهفوتبال آمریکایی امضا کنند. این روز برای طرفداران 

                                                 

1 National Signing Day :تواند در این روز با شکاری میاولین چهارشنبه ماه فوریه در آمریکا که هر ورز
 مترجم امضا کند. این مناسبت محبوبیت زیادی در آمریکا دارد. قراردادمدرسه ورزشی آینده خود یک 
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اصال » فت:گو  فکری به ذهن کامنتز خطور کرد ناگهان شکوه،ا دیدن این مراسم باب

ای قت برواما هیچ برخوردارند  چنین مراسمی از توانم قبول کنم که ورزشکاراننمی

ه خصوص ب –آموزان مدرسه آنها دانش «.شودبرگزار نمی هاجشن از این نوع محصلین

 یاری ازودند. بسشایسته چنین جشنی ب – التینآمریکای درآمد های کمهایی از خانوادهبچه

 شدند.التحصیل میآنها، در خانواده خود اولین کسی بودند که از دبیرستان فارغ

در یک او . خدمت کندآموزان دانشدسته از ای ساخته بود که به همین باربیک مدرسه

ی مواجه شده بود: و با سرخوردگی زیاد معلم کالس ششم بود ،مدرسه ابتدایی محلی

به دنبال و  نسبت به مدرسه دیدم که با شور و اشتیاق زیادآموزانم را میبسیاری از دانش»

گرفتند اما بعد از چند ماه دوباره به سمت های محلی فاصله میاز دار و دستهخود رویاهای 

آنها  «شد.نمیهایشان آن برق امید دیده گشتند، در حالی که دیگر در چشمها برمیاین گروه

گفتند. این برای او می هاآمدند و از باندها، مواد مخدر و حاملگیدیدن معلم خود می هب

دانست که تنها دو راه دارد: یا معلمی را رها کند و خود داد و میرا عذاب می ماجراها باربیک

به همین خاطر  .بسازد آموزاناین دانش مناسبای ها کنار بکشد، یا مدرسهرا از این داستان

اولین کسانی بود که  وو کامنتز جز را تاسیس کرد 1پرپیسمدرسه  وی، 1998در سال 

 .استخدام نمود

 ه آنهازی ب، ناگهان چیمراسم روز امضاآن شب در آن کافه، حین دیدن تصاویری از 

ن ه در آک خودمان را داشته باشیمی «روز امضا»شود اگر ما هم چه می»الهام شد: 

 ا اجازهه آنهباین مراسم  «خواهند پیوست؟ دانشگاهکنند به کدام آموزان اعالم میدانش

شرط  افتخار کنند، زیرا یکخود  ن دبیرستانالتحصیالدهد که به تمام فارغمی

در  پذیرش ی درخواستآموزاین است که هر دانش پرپیسالتحصیلی در مدرسه فارغ

  برود. اهدانشگه بکه حتی اگر در نهایت نخواهد شود،  پذیرفتهدرخواستش  و بدهد دانشگاه

                                                 

نمونه دولتی، عمومی و بدون شرط ثبت نام در سرتاسر هوستون  مدارسای از شبکه YES Prep مدارس 1
  است
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با شکل دادن به این ایده، هیجان این دو مرد بیشتر هم شد. آنها اسم این جشن را 

یک روز به خصوص با  در آن طیگذاشتند که  «التحصیالنفارغروز امضای »

 .شدیبا همان عزت و احترام ورزشکاران برخورد م ن سال آخر دبیرستانالتحصیالفارغ

برگزار شد و  التحصیالنفارغ، اولین روز امضای 2001آوریل  30بعد از شش ماه، در 

 17دند از که عبارت بو ندجمع شدمدرسه  نزدیکنفر در یک سالن اجتماعات  450حدود 

ز ا – پرپ یسشی محصلین نظام آموز همههای آنها و نیز التحصیل، خانوادهآموز فارغدانش

 – میازدهتا  ششمکالس 

 به زییکردند که پامی ن روی سکو آمده و اعالمالتحصیالفارغدر این مراسم تک تک 

لت وندربی انشگاهاسم من ادی زاپاتاست و پاییز به د»خواهند رفت. مثال:  دانشگاهکدام 

 ننشاان با عالمت دانشگاه مورد نظرششرت یا پرچمی بعد هر یک، تی «خواهم رفت.

گه ن شان پنهانستانتصمیم نهایی خود را از دو روزان تا آن آموزشدانبسیاری از  .دادندمی

ر عد از هبزد. اما می تعلیق و کنجکاوی در فضا موج نوعی داشته بودند، به همین خاطر

 خود سر با خانواده آموزدانشبعد هر  رفت.می اعالمی صدای تشویق و شادی جمع به هوا

 تایید راش میلی، ثبت نام ترم پاییزالت تکنشست و با امضای مدارک تحصیمی یک میز

چیزی » :رو بردفوجود داشت، باربیک را به این فکر  «امضا»لحظه  احساسی که در کرد.می

 .رسندقطه بنهایشان به آن تا بچه کنندمی فداکاریکه همه  این است شود فهمیدمی که

ست هم به د زیادی دستهای آدم بلکههیچ کس به تنهایی این کار را انجام نداده است 

 د.کمتر کسی بود که اشک به چشمانش نیامده باش ،در پایان جشن «.اندداده

ترین رویداد ساالنه م، تبدیل به مهالتحصیالنفارغاز آن زمان به بعد روز امضای 

امی ه این اتفاق، یک جشن بود، حسن ختمدرس التحصیالنفارغشد. برای  یس پرپمدارس 

. در سومین جشن معانی متفاوتی داشتتر ان جوانآموزدانشان. اما برای هایشبرای موفقیت

شد، می و در تاالر دانشگاه هستون برگزارتر هایی بزرگکه در اندازه التحصیالنفارغامضای 

که اولین تجربه حضور  کالس ششمی بود به نام مایرا واله آموزدانشمیان تماشاگران یک 

آید که می یادشای که تاثیر ماندگاری گذاشت. او ذراند، تجربهگمی در این جشن را از سر
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این جمع باشم. هیچ کس در  التحصیالنفارغگفته بود من هم باید یک روز از  دروزی به خو

 خواهم روی آن سکو بایستم.می نرفته اما من دانشگاهخانواده من به 

مراسم  ورسیده  حصیلالتفارغ 126به  دوازدهم، کالس 2010شش سال بعد، در سال 

فر ن 5000 حضور سالن بسکتبال دانشگاه رایس و درروز امضا آنقدر بزرگ شده بود که به 

ی ودند که راهبن آن سال اولین عضو خانواده التحصیالفارغدرصد از  90نقل مکان کرد. 

 شدند.می دانشگاه

ز که ا آموزش و پرورش آمریکا، آرنه دونکن بود وزیرسخنگوی اصلی این جشن، 

زادانه آذاشت و ار گدید منقلب شده بود. او متنی که آماده کرده بود را کنمی تماشای آنچه

ز در چه امرویت آنهیچ مسابقه بسکتبال یا فوتبالی در اندازه و اهم»شروع به صحبت کرد: 

ان آموزانشدود و ختنها برای خواهران و برادران نه اینجا جریان دارد نبود. ممنونم که 

 «بخش بودید.بلکه برای تمام کشور الهامتر های پایینهرد

ن سکو وی ایرن مایرا واله بود. شش سال پس از آنکه خود را التحصیالفارغیکی از 

بخند به ل «هستم واله عصر همگی به خیر من مایرا». تصور کرده بود، حاال امروز، روز او بود

این  «.اهم رفتات خوککانکتی دانشگاهسال به و پاییز ام»لب مکثی کرد و دوباره ادامه داد: 

 برتر هنر آزاد در کشور بود. دانشگاه 50، یکی از دانشگاه

 فریاد اشتیاق جمعیت به هوا رفت.

2. 

به حافظه  تجربیاتی معنادار که –ای داریم همه ما در زندگی لحظات تعیین کننده

برخوردی شانسی با عشق آینده . بسیاری از آنها مدیون شانس و اقبال است مثل نشینندمی

خودتان از  استعدادی که ،کندمی تان، معلمی جدید که استعدادی در شما کشفزندگی

کند و می تان را زیر و روفقدان یا خسارتی ناگهانی که حقایق زندگی ؛خبر بودیدوجودش بی
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لحظات خواهید حتی یک روز دیگر سر کارتان بمانید. این نمی یا تشخیص این که دیگر

از کنترل ما خارج و  دنی بزرگتر باشهانیروشاید تقدیر، اقبال و یا شانس، شاید حاصل 

 .هستند

ظر یک اید منتبما باید فقط ، لحظات تعیین کنندهبرای اما آیا این درست است؟ آیا 

لد و دونا اربیکبن فقط اتفاق نیفتاد بلکه کریس التحصیالفارغاتفاق باشیم؟ روز امضای 

ای خلق شان یک چنین لحظهانآموزدانشرا باال زدند و خود برای ها خود آستینکامنتز 

در  ذاشتند،نه گآموخته دیگر آن مدرسه پا روی صحکردند. وقتی مایرا واله و صدها دانش

داخته ته و پرریزی، ساخشدند که به دقت برنامهمی ایواقع داشتند وارد لحظه تعیین کننده

 هرگز فراموش نخواهند کرد. ای که؛ لحظهشده بود

ا انیم تر بمدهند اما مجبور نیستیم منتظمی لحظات تعیین کننده به زندگی ما شکل

سی در ،علمشود اگر یک ممی . چهاشیمسازنده آنها ب یمتوانمیخودمان  اتفاق بیفتند بلکه

ا یر دقیقدشود اگر یک ممی ؟ چهان بماندآموزدانشدر خاطر ها بعد طراحی کند که تا سال

 هرد؟ و چیل کتوان لحظات شکست یک کارمند را به لحظه بالندگی او تبدمی بداند چطور

 شید؟شود اگر درک بهتری از خلق خاطرات ماندگار برای کودک خود داشته بامی

 کننده عیینکنیم: نخست، به بررسی لحظات تمی در این کتاب، ما دو هدف را دنبال

تجربه  ی یکشناسیم. این که دقیقا چه چیزمی ترک آنها راهای مشپردازیم و ویژگیمی

عیین تلحظات  در هککند؟ تحقیقات ما گواه از آن دارد می ص را به یادماندنی و معناداراخ

 د.نشومی یافتکننده، عناصر مشترکی 

 ناصرین عاتوان با استفاده از می هدف دوم آن است که به شما نشان دهیم چگونه

ربار پ؟ برای باشد چرا کسی باید خواهان خلق این لحظات کننده آفرید. اصاللحظاتی تعیین 

مار یا ، بیکردن زندگی، نزدیکی به دیگران، ساختن خاطرات و بهبود تجربیات مشتری

 کارمند.
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ه به کستند شوند و لحظات تعیین کننده، لحظاتی همی سنجیدهها زندگی ما با لحظه

از  یبیشتراد تعدتوان می دهیم چگونهمی رو، به شما نشان مانند. در صفحات رو بهمی خاطر

 ساخت.ها این لحظه

3. 

مضا، اوز د؟ در مثال رشونمی مانند و بعضی فراموشمی چرا بعضی تجربیات به یاد

ی تعجب س جاواضح است. زیرا این جشن بزرگ است و آکنده از احساسات. پ جواب کامال

های تجربه سایر  درس ضرب اعشاری باشد. اما در مورداز مثالتر نیست که به یاد ماندنی

ا آنچه درست مشخص نیست که چر –های کاری از تعطیالت گرفته تا پروژه –زندگی 

 ماند.می دهیم به یاد مامی انجام

 ر کنیدتصواند. هایی غیرشهودی رسیدهشناسان برای این معمای حافظه به جوابروان

 م از شمایک پیا عت باو در حین گردش، ما هر سااید زنی لند بردهخانواده خود را به دی مثال

 10فتضاح است و ابه معنای  1نمره بدهید؛  10تا  1 خواهیم به تجربه آن لحظه خود ازمی

ما اشیم. آنگاه روز شب خواستهشما  ازبار این نمره را  6العاده. حال فرض کنید ما یعنی فوق

 این گونه خواهد بود:

 انگیزی است.. حال و هوای هیجانیبرمی را از هتل بیرونها بح: بچهص 9ساعت 
 6نمره 

 چرخند و همه حسمی کوچک مکاندر این ها صبح: پدر و مادر و بچه 10ساعت 
 5گذرد. نمره می کنند دارد به بقیه خوشمی

ابی نتان حسو دوپامین خواید صبح: سوار ترن هوایی کوهستان فضایی شده 11ساعت 
 10 کنند که یک بار دیگر سوار شوید. نمرهمی اصرارها زند. بچهمی باال

وقتی  گذردبو چرا بد  گذارنیدمی دارید خوش پارکقیمت های گرانرستوران ظهر: در
 7ید. نمره اهانجام داد دانشگاهاین خرید را با هزینه 
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ید و اهتادیسدقیقه است در گرمای سوزان فلوریدا در صف منتظر ا 45ظهر:  1ساعت 
 3نماند. نمره ها حواستان بوده که پسرتان الی نرده

اند. هامزه شدخرید. خیلی بمی کاله موشیها : در راه خروجی پارک برای بچه2ساعت 
 8نمره 

رسیم. روز خیلی خوبی می 6.5بندی از روز شما، ما راحت به میانگین با یک جمع

 اید.داشته

دیزنی  تجربه خواهیم بهمی دهیم ومی وباره به شما پیامال تصور کنید چند هفته بعد دح

و فرودهای آن  هارازفباشد تا همه  6.5واب شما جباید  د خود یک نمره کلی بدهید. قاعدتالن

 .روز را شامل بشود

رور مکنند با می بینیاست و پیش بسیار از واقعیت دورشناسان این جواب رواناز نظر اما 

که در یادآوری  دهدمی باشد! زیرا تحقیقات نشان 9 مره کلی شما بایدروز در دیزنی، نآن 

 رکزصوصی تمخبه  ، ما بیشتر اتفاقات را نادیده گرفته و به جای آن روی لحظاتیک تجربه

 وهوایی  ز ترنا ندد عبارتنشومی لحظاتی که ماندگاردو گروه از کنیم. به طور مشخص، می

ایر ی از ساین که چرا این دو مورد اهمیت بیشترکاله موشی. حال برای درک خریدن 

 شناسی جست و جو کنیم.مبانی روان کنند باید کمی درلحظات پیدا می

 زمونآشود سه می کنندگان خواسته شرکتکه در آن از  آزمایشی را در نظر بگیرید

سطل آب های خود را در ثانیه دست 60آنها باید برای  دردناک را پشت سر بگذارند. در اولی

 14اشید که آب ببگذارند. )این را هم به خاطر داشته گراد سانتیدرجه  14با دمای  سرد

 رسد.(می درجه به نظر 14درجه بسیار سردتر از هوای 

ثانیه  60اول است با این تفاوت که شرکت کنندگان به جای  آزمایشه یشبآزمایش دوم 

 15ثانیه آخر هم دمای آب تا  30و در  ثانیه دست خود را در آن سطل نگه دارند 90باید 

اما به شکل قابل توجهی  ردحس نامطبوعی دا یقه آخر هنوز. نیم دقیابدمی درجه افزایش
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. )توجه داشته باشید که پژوهشگران بر یابدمیاین حس برای اغلب شرکت کنندگان کاهش 

 شته است.(زمان نظارت داشتند اما به شرکت کنندگان نگفته بودند که چه مدتی گذ

نند کرار کرا ت اول آزمایشدهند می سوم، یک حق انتخاب داده شد: آیا ترجیح تجربهدر 

 یا دوم را؟

 30ر دومی دثانیه درد مشابهی بود اما  60شامل  آزمایشسوال آسانی بود: هر دو 

این  وال مثلین سیافت. بنابراین امی ای اضافه شده بود که درد آهسته آهسته کاهشثانیه

شرکت  %69ن حال ثانیه. با ای 90ثانیه سیلی بخورید یا  60بپرسند دوست دارید ود که ب

 را انتخاب کردند.تر طوالنی آزمایش کنندگان،

ای را برای این نتیجه گیج کننده، دالیلی پیدا کردند. وقتی افراد تجربه انشناسروان

ای که پدیده –یا نادیده بگیرند  دهند، مایلند مدت آن را فراموش کردهمی مورد ارزیابی قرار

از  دستهرسد بر اساس دو می و در مقابل به نظر – شودمی نامیده «زمان گیری مدتنادیده»

. بهترین یا بدترین لحظات که به عنوان 1دهند: می لحظات کلیدی به آن تجربه نمره

قاعده »صل را شناسان این ا( پایان آن تجربه. روان2شناخته شده است و  «لحظات اوج»

 نامند.می «1پایان –اوج 

شود. می حومثانیه  90ثانیه و  60بنابراین در حافظه شرکت کنندگان تفاوت میان 

 شآزماین آیان ماند این است که پامی موضوع مدت زمان نادیده گرفته شده و آنچه باقی

د ی از درج مشابهبود )البته هر دو آزمایش لحظات اوتر کوتاه آزمایشراحت از تر طوالنی

 .ثانیه( 60داشتند: حدود 

گوید که چرا در بازتاب تجربه دیزنی لند، شما ترن هوایی می این تحقیق به ما

آورید و مابقی چیزها می کوهستان فضایی )لحظه اوج( و کاله موشی )لحظه پایان( را به یاد

                                                 

، قضاوت ما درباره تجاربمان مستقل از ارزیابی ما از تجربه گویدمی( Rule End-Peakپایان ) –قاعده اوج  1
تجربه بستگی دارد. سایر اطالعات  پایان و اوج بطور کامل به نقطه تقریبا بوده و (بودن بخش یا دردآور)لذت

 .شوندشوند، بلکه استفاده نمیگم نمی
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های ساعت به ساعتی رهاز آن نمتر . در نتیجه، خاطره شما از آن روز مطلوببازندمی رنگ

 ه کرده بودید.ئاست که ارا

العات از مط کند. بسیاریمی پایان در مورد انواع فراوانی از تجربیات صدق –قاعده اوج 

های ی ویدیوماشاآزمایشگاهی گرایش دارند: ت و به تمرکز بر تجربیات کوتاه مدت ،مرتبط

ات اوج تر، لحظمانی بلندمدتهای زکوتاه، تحمل صداهای آزاردهنده و غیره. در بازه

شود. می استهکنند. اما تا حدی از اهمیت نسبی پایان کمی همچنان اهمیت خود را حفظ

طرات ورد خان کالج در مالتحصیالفارغ: وقتی از هستند ز اهمیتئشروع تجربه نیز حا

دا و بتر است! و امتعلق به ماه سپتامب از آن خاطرات کامال %40، شودمی کالجشان پرسیده

آیا وید شهر بر ه آنخاطر یک شغل جدید، از این شهر ب تواند محو شود. حال اگر بهمی انتها

 ار صحبتد گذیک شروع است یا پایان و یا هر دو؟ به همین خاطر بهتر است که در مور

 کرد که در بردارنده آغاز و پایان باشد.

سات ز احساانی ت خود میانگیبرای ارزیابی تجربیا ما آنچه بالمنازع است این است که

اوریم: یاد بی ا بهگیریم. بلکه بیشتر مایلیم آن لحظات برجسته رنمی دقیقه به دقیقه خود

 .فرازها، فرودها و گذارها

از  –درس، درس حساسی است  نی فعالند، ایهای خدماتبرای افرادی که در عرصه

وفقیت این مشاغل منوط به تجربه زیرا م - رستوران تا درمانگاه، از مرکز تلفن تا باشگاه

برتر لس آنجلس  یکی از سه هتل مشتریان است. هتل مجیک کاسل را در نظر بگیرید که

در بورلی هیلز و  فورسیزنزاز میان هزاران هتل آنجاست. این هتل توانست همچون هتل 

 کاربران سایت بخش نظرهایریتزکالتون لس آنجلس، پیروز میدان رقابت باشد. در 

نظری که در این سایت وجود  02.90مجیک کاسل خیره کننده بود. از  نتایج 1هنمای سفررا

 اند.به این هتل داده «بسیار خوب»و  «عالی»مهمان رتبه از %93بیش از  دارد،

                                                 

1 TripAdvisor.com 
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این های عکس بندی هتل چیز عجیبی وجود دارد و آن این که اگربا این حال در رتبه

های لس ن هتلبهتری رسید که با یکی ازنمی به این نتیجه، هرگز ببینیدرا در اینترنت  هتل

در  مپیک راود البکه اگر بنا  شودمی آن استخری دیده فضای بازآنجلس سروکار دارید. در 

ها ی، مبلقدیمها اتاق .المپیکی بودهای آن بسیار حیاط پشتی شما برگزار کنند، اندازه

. زیرا ادی استن زیواژه هتل هم انگار برای آ ند. در واقع حتیهست مستعمل و دیوارها لخت

غییر کاربری ت 1950مجیک کاسل در واقع یک مجتمع آپارتمانی دو طبقه است که از دهه 

 اند.داده و آن را به رنگ زرد قناری درآورده

ک متل یه ی؛ جای خوبی است و شبمنظور این نیست که اینجا یک مکان بدقیافه است

وده و رزان نبانیز  قیمت آن . مخصوصااین طور نیست فورسیزنزاما هتل ای آبرومند. با بودجه

الترین ز باهای هیلتون و ماریوت قابل قیاس است. پس چه طور توانسته یکی ابا هتل

 های هتل در لس آنجلس را از آن خود کند؟رتبه

تی قکه و تب اسبیاید از آن تلفن آلبالویی شروع کنیم که به دیوار نزدیک استخر نص

 «د؟رماییسالم، خط مستقیم یخمک بف»دهد: می آن را بردارید کسی آن سوی خط جواب

قال س، پرتگیال ای با دستکشی سفید، یخمکگذارید و چند دقیقه بعد خدمهمی سفارشتان را

ی بابت نکه پولون آآورد کنار استخر. بدمی ای برایتانیا انگور شما را روی یک سینی نقره

  .آن پرداخت کنید

 رفته تاگبجو آ از کیت و کت و –رسد، لیستی از تنقالت ها میبعد نوبت به منوی اسنک

های ازیبرای ب هم توان رایگان سفارش داد. ضمن آنکه منوییمی که –چیپس و پفک 

در یز نر هفته ر دسه با های آن مجانی هستند.که تمام گزینه دفکری و کامپیوتری وجود دار

 ندازیم کهقلم نی از مپردازند. این را همی بازها به اجرای ترفندهای خودوقت صبحانه، شعبده

د از ید و بعبسپار شورخانهرختهای خود را به توانید بدون هیچ هزینه و محدودیتی لباسمی

گردد. یبرم ها کاغذپیچ شده با یک روبان و یک شاخه بنفشه برایتانچند ساعت، لباس

 تانتا به دسرتان کار بیشتر از زمانی است که دکتر بچه اول درواقع تشریفات و آداب این

 دهد.می
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ه ت. آنچانگیز اسهیجان اند، واقعانظراتی که مهمانان برای هتل مجیک کاسل نوشته

خاش ه خشبمته  ، الزم نیستمشتریان جلب رضایتاین هتل فهمیده، این است که برای 

ه چنگی ب یونشر کوچک و اتاقی که دکوراستوانند استخمی . مشتریانیات گذاشتئتمام جز

ه نکه نکتل آند. حاه باش، مادامی که لحظاتی جادویی وجود داشتزند را ببخشندنمی دل

روند و می ادآن است که اغلب آنها از ی های سطح باالسرویسآور در مورد تجربه شگفت

 مانند.می بسیار به ندرت به خاطر

 زنید، لحظهمی زنگ «خط مستقیم یخمک»ید به ای که دارآیا لحظه سوال اینکه،

ی این گ کسنه )خیلی بعید است حسرت دم مر است؟ در کل عمر، مسلما ایتعیین کننده

 ...( باشد که ای کاش آن روز یخمک انگور را انتخاب کرده بودم

رد در مو شگرانست. وقتی گردا ایتعطیالت، البته که لحظه تعیین کننده زمینهاما در 

یزنی ما به د»فت: کنند، خواهند گمی الت خود در جنوب کالیفرنیا با دوستانشان صحبتتعطی

کنی که آنجا ینم ورهتلی به اسم مجیک کاسل رفتیم و با بهروی مشاهیر رفتیم، لند و پیاده

های تعیین ظهدرواقع خط مستقیم یخمک، یکی از لح «کنار استخرش تلفنی داشت که ... 

قادر ها یر هتلیعنی نوعی از لحظات که سا –ای مهندسی شده ؛ لحظهتاس کننده سفر بوده

 توانید تصوریم فضای باز هتل ماریوت، محل زیبایی است اما )مثال –نبودند  به ساختش

 با شور و شوق از آن صحبت کنید؟( ،برای یک دوست کنید که

. یگر استدبعضی  ازتر منظور این بحث بسیار ساده است: بعضی لحظات، بسیار معنادار

ن دو هفته ست که تمام آا ایدقیقه 15مستقیم یخمک، یک تجربه  تلفنبرای گردشگران 

ن، التحصیالغفاران مدرسه یس پراپ، روز امضای آموزدانشماند. برای می تعطیالت اثرش

 ساله برخاسته است. 7صبحی است که از دل یک سفر 

م. چندان برای بررسی چنین لحظاتی خوب اما ما مایلیم این حقیقت را نادیده بگیری

کند اما تمامی می برنامه یک ترم درس تاریخ را تنظیم ،نیستیم. برای مثال یک معلم

آنکه تالش کند  دون، بدنگیرمی یک اندازه مورد توجه قرار هایش کم و بیش بهکالس

ند اما میان کمی لحظات اوجی بسازد. یا یک مدیر شرکت خود را وارد یک دوره رشد سریع
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را با ها خورد. یا این که ما تمام آخر هفتهنمی این هفته تا هفته بعد فرق چندانی به چشم

 روزها از یک جنس هستند.کنیم اما در خاطرمان تمام این می فرزندان خود سر

 با دو یایدز اهمیت ساخت؟ بئتوان با یکنواختی مبارزه کرد و لحظاتی حامی چطور

الح در ن اصطچیست؟ ای «لحظات تعیین کننده»روع کنیم: تعریف ما از موضوع ابتدایی ش

حظات وصیف لبعضی از آن برای تمثال شود. می کاربرد عام به اشکال مختلفی استفاده

دان ه در میکبازی مانند سر مورد امتحان قرار بگیرد آنها منشکنند که می ای استفادهویژه

 دهد.می نبرد رشادت خود را نشان

 ماندنیه یادب که هم ستا کوتاه ایمنظر این کتاب، یک لحظه تعیین کننده تجربهاز 

ت ر کل مددک ماه، ی مثال –در اینجا مفهومی نسبی است  «کوتاه»باشد و هم معنادار )واژه 

رکز م کی یک عمر ممکن است زمان کوتاهی باشد و یک دقیقه در تماس یک مشتری با

 ، زمانی بلند.پشتیبانی

آورد می در خود ی شما لحظات فراوانی وجود دارد که آنچه هستید را به تسخیردر زندگ

م ن مستقیند تلفهستند. اما تجربیات کوچکتری، مان، لحظات تعیین کننده بزرگی هااین –

سیکل  ر یایخمک، هم وجود دارند که در بستر یک تعطیالت، یک ترم در خارج از کشو

ه و چگوناند هوند. حال این لحظات از چه ساخته شدشمی توسعه یک محصول، تعیین کننده

کی یا ینده از ین کنکه لحظات تعیایم اند؟ ما در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدهخلق شده

 :ندابیش از یکی از عناصر زیر ساخته شده

 های گذرا ایجادد و فقط شادینخیزلحظات تعیین کننده از دل روزها برمی :تعالی

هایی به سبب لذتمبلکه  .های یک دوستهایی چون خندیدن به شوخیادیند؛ شنکنمی

گوید: خط مستقیم می دارید، کسی از آن سوی خط)تلفن قرمز را برمی هستندیاد ماندنی 

های حسی را تقویت ( برای ساختن لحظات متعالی، ما باید لذتهستیم تانخدمتدر یخمک، 

 –اگر جا داشت  –ای سرو کرد و البته سینی نقرهکنیم، یخمک را باید کنار استخر در یک 

 م داد که چطور این سورپرایزخواه توضیح . بعدایک سورپرایز کوچک هم به آن اضافه شود

دیگری در بیاورد و چرا تجربیات به یاد ماندنی اغلب شکل را به تواند درک ما از زمان می
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گیرد. لحظات متعالی، از سطح می ارهای نوجوانی و دهه بیستم زندگی آنها قرمردم در سال

 د و به معنای واقعی کلمه غیرمعمولی هستند.نرومی رویدادها فراتر عادی

ض چند کنند. عرمی لحظات تعیین کننده راه را برای درک ما از خودمان باز: بینش

ون کنا گذارد:می مان تاثیرسال بر زندگیها فهمیم که تا دهمی ثانیه یا چند دقیقه، چیزی

 ازدواج واخواهم با می وقت شروع یک کسب و کار جدید است. یا این همان آدمی است که

 وعیست که نارده نام روی بامیستر روی تغییراتی در زندگی مطالعه ک هشناسی بکنم. روان

ر که طو ها چیزی را آن؛ لحظاتی که در آن آدمشودمی موجب آن «تبلور ناخشنودی» از

دهد. می یصتشخ ای که روزی ناگهان واقعیت رهبر خود رانند عضو فرقه، مابینندمی بوده

یا  –کنیم  هندسیمتوانیم آنها را می ، اگرچه اغلب از سر اتفاق است امابینش این لحظات

طور که چ یددهیم خوا به یادماندنی ماجرایی ناخوشانید اما م. درسازی نماییحداقل زمینه

 شدند. جتماعیآغازگر یک تغییر ا «زیدن به سمت حقیقتلغ»با ایجاد انجمن  امدادگران

لحظات موفقیت،  –کنند می لحظات تعیین کننده، بهترین حالت ما را ثبت غرور:

 چگونه –لحظات شجاعت. اما برای خلق چنین لحظاتی باید معماری غرور را درک کنیم 

شوند تا به می دهریزی کرد که خشت به خشت روی هم چیبرنامه نقاط عطفتوان برای می

تا این حد  1«کیلومتر 5تا  کاناپهاز »برنامه  برسند. بررسی خواهیم کرد که چرا هدفی بزرگتر

دستور  های ورزشی باشد تا این که صرفاموفق بود. چطور توانست بیشتر آغازگر فعالیت

و اثر  مواردی مافوق انتظار در اقدامات شجاعانههمچنین  «بیشترتحرک داشته باشید.» بدهد

 آموزیم.می آفرینندمی موجی که

ی، التحصیلفارغاج، مراسم ولحظات تعیین کننده، لحظاتی اجتماعی هستند. ازد :ارتباط

و رویدادهای ورزشی. ها های کاری، جشن تکلیف، سخنرانیغسل تعمید، تعطیالت، موفقیت

شویم. اما محرک می این لحظات، قدرت بیشتری دارند زیرا ما آنها را با دیگران سهیم

                                                 

1 K5Couch to 30به رکورد  کاملتحرکی کند افراد از بیمی مک: نام یک برنامه پرطرفدار است که ک 
 توان اپلیکیشن آن را هم روی گوشی تلفن همراه نصب کرد. مترجمهفته برسند و می 9در کیلومتر دویدن 
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اینجا از یک رویه آزمایشی خواهیم گفت که در آن دو نفر بیگانه  چیست؟ ارتباطهای لحظه

و روند. می دقیقه بعد مثل دو دوست نزدیک از آن بیرون 45با یکدیگر وارد اتاق شده و 

 در موردای نظریه یکپارچهبه یک دانشمند علوم اجتماعی  باورتحلیلی خواهیم داشت از 

روابط، حال چه این پیوند بین زن و شوهر باشد، چه بین یک دکتر و بیمار و یا  امل ثباتع

 حتی خریدار و فروشنده.

ظات لح» در این کتاب -د نکنمی احساسی مثبت ایجاد لحظات تعیین کننده معموال

 ضی انواعاما بع –شوند می به جای هم استفاده «لحظات اوج»و  «تعیین کننده مثبت

کامی و تلخ شرم د مانند لحظات رنجیدن: تجربهنت تعیین کننده منفی هم وجود داراحساسا

م هست گری هنوع دی «نشانش خواهم داد!»ها عهدی با خود ببندند: شود آدممی که باعث

. کندمی اود رهما را دل شکسته و محزون به حال خلحظات آسیب که  است؛ که بسیار شایع

پنجه  وهایی دست پردازیم که با چنین آسیبمی هاییآدم در صفحات پیش رو به داستان

اده که دلیل س این یات این نوع از لحظات نخواهیم شد؛ بهئکنند اما چندان وارد جزمی نرم

ان را فقد تمرکز اصلی ما روی خلق لحظات مثبت است. هیچ کس دوست ندارد که لحظات

متحمل  نهایی کهکنیم که برای آمی قید بیشتر تجربه کند. با این حال در پیوست منابعی را

 اند، مفید خواهد بود.آسیب شده

هار چور هر حض به لحظات تعیین کننده حداقل یکی از عناصر باال را دارند اما نیازی

ند. یا شونمیی ارتباطشامل خصوصی بوده و  بینشبعضی لحظات  بخش نیست. مثال

 با خود ندانیخمک ادارک یا غرور چیم یای مانند تماس با خط مستقلحظات سرگرم کننده

 د.نآورنمی

ای وز امضرد. نشومی البته بعضی لحظات تعیین کننده قدرتمند هر چهار عنصر را شامل

حظاتی انی که لآموزدانش تعالین در مدرسه یس پرپ را در نظر بگیرید: التحصیالفارغ

د گفتند من هم بایمی هایی که با خودکالس ششمی بینشگیرند. می روی صحنه قرار

 روز در دن آنبرای سهیم ش ارتباطپذیرفته شدن در کالج و  غرورروی این سکو بایستم. 

  .فضایی با هزاران آدم حامی
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نجی قچه گ. گاهی در خانه شما صندوندستهگاهی بعضی از این عناصر بسیار فردی 

ک یمانند  اییچیزه است که محتویات آن برای خودتان قیمتی است و برای دیگری کم بها.

ن ایز اای زیر شیروانی. شاید بعضی دفترچه خاطرات. کشویی در یک کمد یا جعبه

ا هر دوقچه رین صناده باشید تا هر روز ببینید. حال یرا به در یخچال چسپانها مندیعالقه

شود که می یچهار عنصرشامل یکی از همین  ذاشته باشید، محتویات آن احتماالجا که گ

 :ن رفتشرح آ

ن که رزندتاانه فیک نامه عاشقانه، یک ته بلیط، تی شرتی کهنه یا نقاشی کودک :تعالی

 نشاند.می های شمالبخندی از سر لذت روی لب

ن به نگاهتاکه هایی یا مطالبی که شما را تکان داده است، کتابها قولنقل: بینش

 ده است.هایی که افکارتان را ثبت کرجهان را عوض کرده و روزنوشت

که ) وایز، جهای آفرینکارتها، نامه، گواهیهاها، تقدیرنامههها، کارنامروبانغرور: 

 د(.ندور ریخته شو اشتباهاخیلی ناراحت کننده است اگر 

های کریسمس با لباس ، عکستعطیالت، خانوادگی ،های عروسیعکس: ارتباط

اولین  گیردروزی خانه آتش ب اگر دست که احتماال از این زیادی یهاکریسمسی و عکس

  دهید.می چیزی هست که نجاتش

ده ین کننتعی خواهید نجات دهید، در اصل، اثراتی از لحظاتمی تمام این اقالمی که

ارید؟ داسی کنید، چه احسمی زندگی شماست. حال وقتی به محتویات این صندوقچه نگاه

خود  تریان، همکاران و مشموزآدانششود اگر همین احساسات را به کودک، می حال چه

 بدهید؟

دهیم آنگاه که آنها را به شانس و اقبال می مهم هستند و چه فرصتی از دستها لحظه

توانند آسایش ایجاد کنند، می بخش باشند، پرستارها،توانند الهاممی . معلمینکنیممی واگذار

بخش باشند. دیران انگیزهمداران متحد کنند و منیروهای خدمات، شادی بیافرینند، سیاست

 د.نتنها کمی درک و دور اندیشی الزم دارها تمام این
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 این کتاب در مورد قدرت لحظات است و خرد ایجاد این لحظات.

 



 تفکر در لحظات دو(

2 

 اتفکر در لحظت

1. 

 در شغل فعلی )یا آخرین شغلی که داشتید(، روز اول شما چگونه بود؟ 

 ؟آن روز، یک لحظه تعیین کننده نبودآیا منصفانه است که بگوییم 

ول ار معمبسی به یک توصیفایم با پیگیری ماجراهایی که از کارمندان سرخورده شنیده

فته دیگر هاز که کرد می شوید، پذیرش فکرمی . شما در محل کار حاضررسیممیاز روز اول 

ینترنت ک کابل او ی دهند. یک مانیتورمی نشانبه شما کار  میزیک  کنید.می شروع به کار

خورد. و یم چشم باشد. یک زونکن آنجا به کامپیوترروی آن قرار دارد بی آنکه خبری از 

 قبلی مانده است. نفرگاه صندلی هنوز رد نشمین روی

 رش. پذیدکنی مطالعهدهند تا می نامه را به دستتانمدیرتان هنوز نیامده است. اساس

 بخش «.نگردم پیشتامن چند ساعت دیگر برمی ؟اندازیدنمی چرا نگاهی به این»گوید: می

از  شما را فکر های مربوط به آزارهای جنسی، طول و تفصیل زیادی دارد و این کمیسیاست

 کند.می بابت همکارانتان درگیر

 و شما را کندمی دست آخر یک خانم خوش برخورد از همان طبقه خودش را معرفی

کند تا شما را معرفی کند. در می آدم مختلف را قطع 11د و کار برد تا چرخی در دفتر بزنیمی
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بنای آزار همکارانتان را  شوید که نکند در اولین ساعت شروع به کارتانمی نتیجه نگران

دلیل به . به جز یک اسم )لستر( که شاید کنیدمی اید. بالفاصله اسم آنها را فراموشگذاشته

 باشد؟ آیا این درست است؟ آزارهای جنسیمربوط به های سیاست

ه یک آنک کند و فرصتی برایمی کم توجهی به کارمند در روز اول، ذهن را مشغول

کسی در  باه رود. حال تصور کنید کمی عضو جدید احساس اهمیت و احترام کند، از دست

ی رو هسیک عالمه جل» قرار اول برخوردی شبیه برخورد با آن کارمند تازه وارد داشته باشید:

 «آیم سراغت.می سرم ریخته است، شما در ماشین بنشین من بعد از چند ساعت

ید ت. بایاز اسژه نبه لحظات ویبرای پرهیز از چنین اشتباهی، باید بفهمیم که چه زمانی 

شف کدارند  گذاریهایی را که ارزش سرمایهیاد بگیریم که در لحظه بیاندیشیم تا موقعیت

 کنیم.

و غم  همتمام ها در سازمان تواند غیرعادی باشد. مثالمی «هاکشف لحظه»این عادت 

و رده وشن کجایی معنادار است که اهداف را ر شود و زمان تنها تامی ما صرف اهداف

 واقع مسئله، هدف است.  گیری نماید. دراندازه

 یامم و گرسپاریمی هاست که به یادها، مسئله، لحظات است. این لحظهاما برای انسان

انجام ه سر. شکی نیست که رسیدن به یک هدف، مانند اتمام یک ماراتن یا بداریممی

قرار  لحظات اما این دستاوردها در دل .گیریممی اب رجوع را جشنبیک ارکار رساندن 

 .نداگرفته

ها یالتحصیلفارغو ها ازدواج فرهنگ، لحظات بزرگ تجویز شده خود را دارد: تولدها، هر

سوم سیاسی ازه و رجن ییعد اما عالوه بر آن، اعیاد و تعطیالت، مراسم تشنرا دار که جای خود

ا رک آنها ه تک تکرسند. اما توجه داشته باشید می به نظر «طبیعی»هم هستند که برای ما 

 ین هماناند و خواستند شکلی به زمان بدهمی کهاند سازندگانی گمنام تصور و خلق کرده

به  ینامیم: تشخیص این که انشای زندگی کِمی «اتر لحظتفکر د»است که چیزی 

 گذاری نیاز دارد.نشانه
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 یهاهدور :ندستهگذاری ما به کاوش سه موقعیت خواهیم پرداخت که سزاوار این نشانه

ین ظات تعیهای کالسیکی برای لحهای گذار، موقعیتدوره ها.فرودو  نقاط عطفگذار، 

ن و یهودیا ن تکلیفخود را دارند مانند جش «بلوغ»آیین ها کننده هستند. بسیاری از فرهنگ

رسند و می ن بلوغسالگی به س 13پسران در ای برزیلی که در آن جشن کویینسنارا در قبیله

. اول شودپر از ت انهایشدست تاد ندار بپوشهای وحشی نیشهایی پر از مورچهباید دستکش

را  توانیم سن بلوغچگونه می»است  دهزیرا مشخص است که روزی کسی از خودش پرسی

 «تر کنیم؟سخت

ا از شد ررمناسک بلوغ، نوعی مرزگذاری است، تالشی است برای آنکه سایر مراحل 

ز این روز ودم و اچه بدوره گذار نوجوانی به بزرگسالی جدا کند. تا قبل از این روز من یک ب

 .های متورم()مردی با دستهستم به بعد یک مرد 

د. یعی هستنلحظات تعیین کننده طب ،فرودهاو  نقاط عطفای گذار نیز همچون هدوره

ک لحظه ه، ینگذار از تجرد به تاهل، صرف نظر از آنکه جشنی برای آن گرفته شود یا 

توانیم به یم ده،تعیین کننده در زندگی است. اما با تشخیص اهمیت این لحظات تعیین کنن

 کنیم.تر انگیزو خاطرهتر او آنها را پرمعن –آنها شکل دهیم 

این فرصت را درک کرده بود. فرای که در بخش استراتژی و بازاریابی  ،النی لورنز فرای

 کرد، شنیده بود که رهبران شرکت در آسیا درگیرمی کار 1برند جهانی در شرکت جان دیر

ای نیست، در آنجا، جان دیر برند شناخته شده»گفت:  داری نیرو هستند. اوجذب و نگه

برخالف غرب میانه در آمریکا که شاید پدربزرگ شما هم یکی از تراکتورهای این شرکت را 

 بنابراین کارمندان پیوندهای عاطفی کمتری با این برند دارند. «.است داشته

پیدا کردند که باید از  ارتباطفرای و کارکنانش در تیم برند، فرصتی برای ساخت این 

لوییس کاربن،  ،شد. با همکاری یک مشاور امور مشتریانمی آغاز هاکارمندروز اول کاری 

                                                 

1 John Deere 
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که آنها برای شروع روز در ای ای طراحی کرد که تجربه روز اول نام گرفت. شیوهتیم برنامه

 با روز اول داستان باال ببینید(:هایی )شاید تفاوت نظر داشتند به این شرح بود

ز یکی ا لی از، ایمیرا دریافت کردیدن دیر استخدام جا نامه پذیرشکمی پس از آنکه 

ا رودش کنید که فرض کنید مثال نامش آنیکاست. او خمی شرکت دریافت در دوستان

باس ت، لگذارد: محل پارک کجاسمی کند و بعضی اصول را با شما در میانمی معرفی

 وز کاریین ردر اول گوید که برای خوشامدگوییمی همچنین استاندارد چیست و الی آخر.

 صبح در البی منتظر شماست. 9شما، ساعت 

شوید، می یکنید و راهی البمی جای درستش پارکدر با رسیدن روز اول، ماشین را 

 هبی اشارر الشناسید. به مانیتوری دمی آنیکا منتظر شماست. او را از عکسش که اییج

 «ونآرج خوش آمدی»: است که یک تیتر بزرگ روی آن نقش بسته –کند می

ه ت که به اسنصب شد یک بنر شش فوتی کنار آن دهد.می شما را نشانتان اتاقک آنیکا

ما شد و به ایستندهد یک نیروی جدید آمده است، یک وقت در روز اینجا بمی اطالع سایرین

 سالم کنند. 

: شویدمی دشوید، متوجه تصویر زمینه کامپیوتر خومی همین که پشت میزتان مستقر

ترین همبه م» ر در غروب یک مزرعه با این جمله:العاده از تجهیزات جان دیعکسی فوق

 «خوش آمدید.اید کاری که تاکنون انجام داده

م آلن، طرف سا اید، ایمیلی ازاولین ایمیل خود را دریافت کرده قبل، فهمید که ازمی بعد

کند: می حبتصکت که در ویدیویی کوتاه، کمی درباره ماموریت شر دیر مدیر اجرایی جان

 سپس و «تامین غذا، مسکن و زیرساختارهای الزم برای جمعیت رو به رشد جهان»

عنوان  ارم، بهامیدو از ادامه روز اول خود لذت ببرید و»کند: می این طور تمام هایش راحرف

 «بخشی از تیم جان دیر، کاری بلندمدت، موفق و پربار داشته باشید.
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 ز جنساز یک گاوآهن دستی ا ماکتی افتد،می روی میزای حال چشمتان به هدیه

دهد چرا می حساخته شده است، به همراه کارتی که توضی 1837که در سال  زنگاستیل ضد

 «کشاورزان به این ابزار عالقه داشتند.

برد. آنها از یم فترددر میانه روز، آنیکا شما را برای ناهار با گروهی کوچک، بیرون از 

دیر می بعد زنند. کممی هایی که در دست دارند حرفپرسند و راجع به پروژهمی پیشینه شما

 ماار با شناه رسد و برای هفته آینده برنامه یکمی کل بخش )یعنی رییس رییس شما( سر

 چیند.می

لق دارم ینجا تعاکنید که من به می کنید، با خود فکرمی در پایان روز وقتی دفتر را ترک

 دهم.می دهیم و من به آنها اهمیتمی است که انجام.مسئله، کاری 

ند. درسان رانجامبه س را «تجربه روز اول»بعد از آنکه تیم برند جان دیر برنامه خود برای 

بود که  رگذاثیران تاپکن، این کار چنچند دفتر در آسیا شروع به اجرای آن کردند. در دفتر 

ستخدام باره اشود ما کار را ترک کنیم و دومی»گفتند: می به شوخیتر کارمندان قدیمی

 د شد.بتی شدیر رقاساز تمایز جان دیر در آن بازار کادر هندوستان، برنامه زمینه «شویم؟

 اشد؟باشته را د «تجربه روز اول» ای از اینآیا هر سازمانی در جهان نباید نسخه

2. 

آید. می ستدگذار به ، یک لحظه اوج است که در دوره جان دیردر  «تجربه روز اول»

ا مشوند. می شکلبیها گذارهای زندگی، جای چنین لحظاتی خالی باشد، این دوره در اگر

ه کاستانی دآید. می قانونی به کار دانیم باید چه کرد و چهنمی اغلب اضطراب داریم چون

 .کند را در نظر بگیریدمی ، مطرحیروان سالمت کنت دوکا، مشاور
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رونده اس )فلج پیشالبود که شوهر خود را در اثر بیماری ای زنی پیش او آمده

ر خوبی هر و پدگفت که او شومی . آنها ازدواج خوبی داشتند و زنعضالنی( از دست داده بود

یشرفته پهرش وقتی مریضی شو رحم و نابودگری است واس بیماری بیالبوده است. اما ای

 رد، آدمود. مبرای هر دوی آنها بسیار سخت ببه مراقبت بیشتری نیاز داشت. این  شد،

گفت می و آنطور که زن –یک شرکت کوچک ساخت و ساز داشت که  –مغروری بود 

 و آنها بیش از هر زمان دیگری جنگیدند. «خوب با مریضی کنار نیامد»

 ن. زندتداش های متدینی بودند و ایمان سرشاری به ازدواجشاناما این دو کاتولیک

 های همدیگر رادر رختخواب دست بعد از گذراندن یک روز سخت، شب گفت هرمی

 رارا هم تکبروز  هایشان به هم بخورد و این گونه پیمان ازدواج را هرحلقه گرفتند تامی

 کردند.می

ه گفت که دوبارمی گذشت ومی به دیدن دوکا آمد، شش سال از فوت شوهرش وقتی

توانم با حلقه یم ، نهمبیاوررا درام توانم حلقهنمی اما» است: آشنا شدن با افراد دیگرآماده 

وران حیات لق به دج متعاین ازدوازن معتقد بود . «توانم آن را دربیاورممی سر قرار بروم و نه

و  رگم شده. سرداست کردهمی دانست که به تعهدش افتخارمی این را هماما آنها بوده است 

 حیران مانده بود.

. مک کندکوگوار سبسیار نوشته است تا به افراد  «مناسک درمانگر»قدرت  دوکا در مورد

زن این  وبیاورد ستش دررا پیشنهاد کرد تا بتواند حلقه را از د «مناسک گذار» ،او به این زن

د اسم جدیک مریپیشنهاد را پسندید. بنابراین با اجازه او، دوکا با همکاری کشیش زن 

 درست کردند.

 ای محلظهر یک شنبه بعد از مراسم عشای ربانی، در کلیس از این جشن یک بعد

ع ر هم جما دورگروهی از دوستان نزدیک و اعضای کلیسا  کشیش .ازدواج آنها برگزار شد

طراف ارا به  ضرینحااو  در مراسم ازدواج حاضر بودند. کرده بود که بسیاری از آنها قبال

 :یدمحراب دعوت کرد و آنگاه چند سوال از زن پرس

 «اید؟آیا شما در اوقات تلخ و شیرین وفادار بوده»
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 «بله»زن پاسخ داد: 

 «در خوشی و ناخوشی؟»

 «بله!»

ایید تاهدان شور و زن در حض ،های ازدواج گفت اما با افعال ماضیکشیش با او از پیمان

  کرده است.می کرد که وفادار بوده و شوهرش را دوست داشته و به او افتخار

 رج کردستش خادزن حلقه را از  «حلقه خود را به من بدهید؟ لطفا»یش گفت: آنگاه کش

ش خارج ز دستانگار جادویی حلقه را ا»و در دست او گذاشت و بعدها به دوکا گفت که 

 ر را درهای زن و شوهریزی کردند که حلقهرفت و با دوکا برنامهگحلقه را  کشیش «کرد.

 انند. با بچسهم انداخته و مقابل عکس عروسی آنه

هد د که عاش شهادت دههای مورد عالقهخود و آدم هاین مراسم به او اجازه داد تا ب

ای حظهاست؛ ل غییرداد که هویت او در آستانه تمی خود را انجام داده است. به حضار نشان

 داد.می که به او اجازه شروعی نو را

 دوکا ای به مالقات. بیوهاستعمیقی جا گرفته  بینش «ازدواج معکوس»در دل داستان 

ن دیدار اگر ای حتی رود، او آماده است تا دوباره با مردها قرار بگذارد و روشن است کهمی

 انماه زم ر یککرد. شاید این کامی گرفت، باالخره خودش این قرارها را شروعنمی صورت

 ضطرابس اسابرد یا یک سال و یا شاید پنج سال. و در این مدت عدم اطمینان، احمی

ت یک یاز داشوکا ندآنچه بیوه داستان ام؟ آیا درست است که آماده باشم؟آیا آمادهکرد: می

 ام.ن آمادهم، کشنبهی ظهر از بعدبعد از آن مراسم لحظه شاخص بود تا گذار او را ثبت کند. 

که . ببینید قرارهایی ای در زمان، عطشی طبیعی داریمهای برجستهاتفاقما برای چنین 

استاد دانشگاه وارتن، ماترین از نظر گذاریم چه قدر شایع است! می اول هر سال جدید با خود

کنیم که یک لوح می سال جدید حس هردر ابتدای »این خیلی تاثیرگذار است که میلکمان، 

 متعلق به سال گذشته هستند وها هست ... تمام شکست «شروع تازه». این اثر سفیدیم
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جدید و من جدید  قدیمی بود، نه منِ م. منِیستاین اشتباهات، من ن»رد که توان فکر کمی

 «.«کندنمی چنین خطاهایی

ه، ه گذشتز همقول و قرار نیست. ا ،به عبارت دیگر، موضوع قول و قرارهای اول سال

سال  ایان آنپخواهند تا می اند. اغلب مردمبرای بسیاری از افراد، این قرارها عوض نشده

نوعی  تر شبیهدهیم بیشمی کنند و پول ذخیره کنند. آنچه ما در روز سال نو انجام وزن کم

من »اب ر حسهای گذشته در دفتترفند در حسابرسی روانی است. به این ترتیب که شکست

 شود.می ماند و از امروز من جدید آغازمی جا «قدیم

خیص ه تشنامید. بقول و قرارهای اول سال را باید به واقع، بخشودگی اول سال 

ال ه روز سبحدود مید نباید فاو درست بود، پس اثر لوح س «شروع تازه»میلکمان اگر تئوری 

شوند می ما وابقسهای شاخصی که بهانه پاک کردن شد بلکه باید در مورد سایر تاریخمی نو

 هایی مانند اول هر ماه و یا حتی اول هر هفته.کرد، تاریخمی هم صدق

ک ازی یهای مربوط به مراجعان باشگاه بدنسهمکارش هنگن دای دادهمیلکمان و 

. ردندکپیدا  خود «شروع تازه»مدارک محکمی برای فرضیه دانشگاه را زیر نظر گرفته و 

( و هر ترم %14اه )تا (، ابتدای هر م%33از باشگاه در ابتدای هر هفته )تا  استفادهاحتمال 

 یابد.می ( افزایش%47جدید )تا 

 اتفاق شاخص هایدر روز سال نو، بلکه در تمام تاریخ فقطنه  «شروع تازه»براین بنا

 سازید کهبای تعیین کننده یک گذار هستید، لحظهایجاد افتد. اگر در حال تالش برای می

 میان شمای قدیمی و جدید، مرزی بکشد.
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3. 

 و هال آلتر های آدامدو محقق با نام جهانی هستند. های شاخص تقریبابعضی تاریخ

ولد توزهای راز شرکت کنندگان خواستند تا در طول عمر یک فرد در پژوهشی هرش فیلد 

 عبارتند از:)به ترتیب آرا(  های برندهجوابخاص را مشخص کنند. 
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در  شود یامی ند که برای هر یک جشنی برگزارهست نقاط عطفاین سالگرد تولدها، 

و  18آید. می یانگیزی است از بابت آنکه هنوز نفسسالگی، شکرگذاری غم 100لد مورد تو

د ن اعدااست. ای همراه الکلمدنی و مصرف سالگی، به ترتیب، با افزایش حقوق  21

رسد اما در می واقعی به نظر آستانهیک سالگی همچون  50قراردادی هستند. رسیدن به 

 تیدقبل هس روز ، شما فقط یک روز بزرگتر ازاصل این طور نیست. در تمام روزهای زندگی

یک  فتن سن، ر. باالدهند، شبیه جادوی سیاه است(می )البته روزهایی که ساعت را تغییر

 وصل را به همها روند افزایشی است. اما ما برای معنا بخشی به زندگی خود، این آستانه

 کنیم.می

، طفنقطه ع کند.نمی کمها ن مناسبتای داریبا این حال قراردادی بودن، چیزی از معنا

 دارانهرا نش گذارهاکه  وجود دارند ایلحظات تعیین کننده همچنان کهاست و  نقطه عطف

قاط ن ند کهود دارلحظات تعیین کننده دیگری نیز وج ،یالتحصیلفارغکنند، مانند مراسم می

نجمین پبیست و جشن تولد چهل سالگی، سفری برای مانند . دارندمی گرامیرا  عطف

 مین سال خدمت.اُطال برای سی عتسالگرد ازدواج و نشان یا سا
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بیعی ط، مهارتی مردمرسد می زیرا به نظرنخواهیم شد  چندان دقیق نقاط عطفروی  ما

 ود دارندوج نیز عطف نقاط. اما همانطور که در مورد لحظه گذار دیدیم، آنها دارند ر شناختد

ست که شود. درست امی لطفیان کمآموزدانشدر مورد  مثالد. شونمی که مورد غفلت واقع

ا یمدرسه  ا درروند، اما چرا هیچ وقت برای هزارمین روز حضور آنهمی به کالس باالتر

وزش به وز آمرد، یا چرا در هزارمین شونمی جشنی گرفته خوانندمی پنجاهمین کتابی که

 شود.نمی مراسمی گرفتهها ان، برای معلمآموزدانش

نقاط در جست و جوی ها های ردیابی فردی، شرکتو دستگاهها زمانه اپلیکیشن در

که مطالب را از اینترنت  1پاکتاند. برنامه شدهتر آمد، هوشیارنمی به چشم که سابقا عطف

دهد که کی یک می ، به کاربران اطالعمطالعه کنید کند تا بعدامی در گوشی شما ذخیره

به کاربرانش اند. فیت بیت که یک دستبند هوشمند سالمتی است، اندهمیلیون واژه خو

نشان دیگری  و دهدمی ، هدیهپلهراه  4000برای باال رفتن از  747جوایزی همچون نشان 

 ملکهکه تعریف آن چنین است: همه ساله پروانه وجود دارد  کوچ ملکهبه نام نشان هم 

برسد. شما با طی کردن همین میزان، با این ر تکند تا به اقلیمی گرممی مایل طی 2500

 اید.وارد یک رقابت سخت شدهها پروانه

 ورآمیزیغرده لحظات تعیین کنن و با هزینه ناچیز یک ایمیل هوشمندانهها این شرکت

 .تاس نقاط عطفتمام آنچه مورد نیاز است، مقداری توجه به  .کنندمی ایجاد

                                                 

1 Pocket 
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4. 

 یاتز تجربومی او نیز نوع س نقاط عطفهای گذار و ورهتفکر در لحظه یعنی خود را با د

 –تند فی هسفراز است. فرودها لحظات تعیین کننده منتنظیم کنیم: فرود، که متضاد 

 .لحظات درد و دشواری و تشویش

 یزنید ثالمیک عرف ساده است. هایی هستند که باید پر شوند و این ها، چالهفرود

داشتن  ،ندهویر سرگرم کنای بیزارند. پس با ساخت تصهای طوالندانست مردم از صفمی

ر زندگی . دکند ه را پرروشی اختراع کرد که این چال ...و ها بازیگرانی برای تعامل با مهمان

ظات رد لحواضح است. شما الزم ندارید کتابی در مو هم این موضوع کامالشخصی ما 

 نید.توجه ک ه اوبرنجیده است باید  تانتعیین کننده بخوانید تا بفهمید اگر شریک عاطفی

 ال. مثدنهایی هم دارمحدودیت مسائل عرفیاید، با این حال، همانطور که دیده

 ولد چهلشن تگیرد اما تجربه روز اول کاری نه. جمی ی در محدوده آن جاالتحصیلفارغ

 دها هموورد فرو جشن هزارمین روز مدرسه نه. همین در مگنجد می دودهحمسالگی در این 

ی ا اقساطی رکه خودروی کند. به عنوان یک مثال کوچک، فردی را در نظر بگیریدمی صدق

گوید یم رفمیرد. شکی نیست که عمی هایشکند و قبل از تمام شدن قسطمی خریداری

. اما این ت نکنندرداخپتوانند به راحتی خودرو را بازگردانده و دیگر قسطی می خانواده متوفی

ز اسیاری فرصت انجام کار خیر در روزهای سخت، ب غنیمت شمردنبه جای  طور نیست.

 مالی گویند: پول را تمام و کمال پرداخت کنید. سرویسمی خودروسازیهای شرکت

ستاده و لیتی فرم تسمرسدس بنز، میان رقبایش، جزء نوادر است که برای خانواده خریدار پیا

 دهد.می پیشنهاد بخشش اقساط را

 سرطان دارند. پزشکان و پرستارهااند رانی را در نظر بگیرید که به تازگی فهمیدهیا بیما

 طلبی پیشیناخوشایندی، دلسوز و حامی بود. اما راحت دانند باید در چنین لحظاتمی

بیماران باید چند  ،موارداز در بسیاری  ؟اولیه چه چیزی استاقدامات در این مواقع،  ؛گیردمی

که بناست درمانشان را ای از متخصصانی شتر صبر کنند تا بتوانند زنجیرهحتی بییا هفته و 
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. لیونارد بری و دو تن از اینطور نیست 1کنند مالقات کنند. اما مرکز درمانی اینترمانتن

اش دعوت به گویند، طی یک هفته بعد از تشخیص سرطان، بیمار و خانوادهمی همکارانش

 نشینند و اعضای تیم درمان، یکی پس از دیگریمی قشوند. آنها در یک اتامی مالقات

روند: جراحان، متخصصان سرطان، تغذیه، مددکاران و پرستارها، در پایان روز، می آیند ومی

 های تعیین شده از اتاق خارجبیمار با یک برنامه درمانی کامل و مجموعه ای از قرار مالقات

م گرفته شود. اگرچه دست کمین راحتی بیمار آن نیست که اهمیت تااین کار برای  شود.می

معقول و منطقی است. اما  ،ساده است که بگوییم تامین راحتیاین راحتی حیاتی است. 

، که تالشی ای عرفیمسئلهمالقاتی فوری برای تنظیم یک برنامه عمل، نه  ریزیبرنامه

 است آگاهانه برای پر کردن یک چاله.

ر دد. نشومی فرودها گاهی با فرازها جا به جا این است کهاست،  غیرعادیآنچه 

بخش یا یتت رضامشتریان، از آنها خواسته شد آخرین تعامال تجربیاتای راجع به مطالعه

 %25 قریبات. یاورندبرا به یاد ها یا رستورانها ها، هتلکننده خود با کارکنان هواپیماییناراضی

ت بود: خدما واقع واکنش کارکنان به ضعف تجربیات مثبت قیده شده توسط مشتریان، در

. وقتی و غیره رواز، پیدا نشدن اطالعات رزرو، تاخیرهای پدهی کند، سفارشات اشتباهسرویس

ا به نفی رمتوانند یک لحظه می واقع کنند، درمی کارکنان این شرایط را خوب کنترل

مدیر ت )دمات اسای مثبت تبدیل کنند. هر شرکت خدماتی بزرگ، استاد جبران خلحظه

یان مندی مشترهای رضایتدرک خود از داده سازدمی یهای سفارشاجرایی شرکتی که خانه

نیاز . نظیر باشیدیکند که برای به حداکثر رساندن رضایت الزم نیست بمی را این طور بیان

د نتباه بکنتوجه اشما را مو مشتریانی داشته باشید که ش انجام دهیداشتباه را دو کار  دارید که

باه کنند تاش مداعکه  ش یاد ندادهخوشبختانه او به تیم .تا سریع بجنبید و آن را اصالح کنید

 .توان گفت آنها را وسوسه کرده است...(می اما

پذیر مشتریان را توانند لحظات نارضایتی و نقاط آسیبمی که یرهبران کسب و کار

هیچ مشکلی برای تمایز خود از رقبا  –ت کنند و با اقدامات قاطع از آنها حمای -کشف کرده 
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ندارند. پیشنهاد کمک به آدمی که دچار مشکل شده، هم هدف است و هم پاداش آن هدف. 

 . داردبرای آن کار را نیز ضمن آنکه اثرات جانبی خوب بودن 

ک یل روی و سادداستان داگ دایتز، طراح فنی جنرال الکتریک را در نظر بگیرید. او 

نس را پیدا کرد تا برای اولین بار این شا 2007جدید کار کرد و در پاییز  آرآیام دستگاه

 را «رورپرغ یک پدر»شاهد نصب دستگاه در یک بیمارستان باشد. به گفته خودش، احساس 

 رود.می داشت که به مالقات کودکش

نطور آ ،انیاری درمدستگاه جدید تصویربردو با دیدن  آرآیامهنگام ورود به اتاق دایتز 

 . آنگاه از اتاق بیروندرک «رقص شادی» گویدمی 2012 های تد تاکیکی از برنامه که در

ختر وهر و دشن و زتا اولین بیمار را از پشت پنجره تماشا کند. در حین انتظار، یک  فتر

تاق ا. وقتی به کردمی گریه کآمدند و دخترمی د که از آن طرف راهرودی را کوچکشان

 یم،اهاش صحبت کردما درباره»: فتگ شد و شدند، پدر به سمت دخترش خمتر نزدیک

 «توانی شجاع باشی.می

اق ات ستوانت در آن لحظه دایتززد و  از ترس خشکششد،  همین که دخترک وارد اتاق

 های او ببیند.را از چشم

 ک نوارید و خطر بزرگی با یک عالمت تعجب نصب بو یربا، تابلوروی دیوار، با آهن

ا بم است. ه جررسید متعلق به صحنمی زرد و مشکی کف زمین قرار داشت که بیشتر به نظر

طیفی از ها و تمام رنگ نور شده، اتاق به شکل غریبی کمهای فلورسنت سوسوزنآن چراغ

 داشت. آمیزرنگ بژ مواد ضد عفونی کننده بود. فضا گویی یک مرزبندی استریل تهدید

بیه شاقع وودم، در دستگاهی که من طراحی کرده ب دستگاه، و خود»گوید: می دایتز

 «آجری بود با یک حفره درونش.

آن داالن  دختر در .تواند بدتر شودمی دانست که این تجربه فقطمی او این را هم

حرکت آنجا دراز دقیقه بی 30شود و مجبور بود می دچار ترس از فضاهای بسته آرآیام

 توجه باشد.عجیب بی یهاروقو ترق تها ماشین، به آن زوزه یبکشد و به صداها
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توانند در می طورچدانستند نمی ند واهدایتز دید که پدر و مادر نگاه نگرانی به هم انداخت

 یک ساعت آینده به دخترشان کمک کنند. 

ا لب مراین صحنه ق»: گفتدرهم شکست. در آنی غرور او جایش را به ترس داد و 

 «شکست.

که  اند: اینتهو فهمید که خود و همکارن طراحش فقط توجه خود را روی دستگاه گذاشا

 تر کنند.و براقتر تر، توانمندرا سریع آنچگونه 

 تدچار وحش آرآیام دستگاه ازکنند و وقتی می حال آنکه بیماران به تجربه خود توجه

 شوند، آرآیام خواهندمی کههایی بچه %80شان متحمل عواقبی خواهد شد: شوند، سالمتی

ی به همراه بخشی خطراتمبخش بگیرند تا بتوانند این تجربه را تاب بیاورند و هر آراباید آرام

غییر تراح را وان طآی، چارچوب ماموریت خود به عنآرام دارد. دایتز پس از حضورش در اتاق

راحی طکننده  گرمای واقعی سرای به معنشود اگر بتوان تجربهمی داد و با خود فکر کرد چه

 کرد.

ن ز: سراود اباو برای بررسی مجدد این تجربه، تیمی را دور هم جمع کرد که عبارت 

، داری روزانهگهناز استنفورد، معلمان یک مرکز  «تفکر طراحی»موزه کودکان، کارشناسان 

رد تا با تز کمک کدایه کنند و دیگران. مکالمه بین این افراد بمی کارها بهیارانی که با بچه

 .قوه تخیل کودک در تغییر شکل یک موقعیت آشنا شود

یعنی  ، اینبرای بچه ها «سه صندلی آشپزخانه و یک میز چیست؟»خواست بداند می او

 .یک قلعه، سفینه و یا یک کامیون

نباشد، سفینه باشد؟ یا  آرآیام ، یک دستگاهآرآیام شود اگر دستگاهمی حال چه

باشد؟ تیم دایتز این بار اسکنر را به عنوان بخشی از یک داستان طوالنی تصور  زیردریایی

هایی که آنها برای مرکز درمانی دانشگاه پیتزبورگ طراحی کردند، به کرد. یکی از اولین اتاق

شد، تیم، می جنگل شناخته شد. در راهرویی که به این اتاق منتهی جویی درعنوان ماجرا

خود به خود از یکی روی ها صخره روی زمین چسپانده بود که بچه هایی شبیه بهبرچسپ
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پریدند. تمام دیوارهای داخل اتاق با مناظر یک جنگل رنگارنگ نقاشی شده بود می دیگری

رسید که دور تا دور دستگاه را گرفته می های راهرو به نقاشی تاالبی پر از ماهیو صخره

 .بود

راحی آن طوند و اال بربتوانند از آن بها ده بودند تا بچهرا هم کم کر آرآیامارتفاع میز 

د بنشینن حرکت روی آنخواستند بیها میبه شکل یک قایق کانوی انجام شده بود. از بچه

فظ تعادل چالش ح ی باشود، نیفتند. حال آنها آماده رویارویمی تا وقتی قایق در جنگل شناور

هایش را صاف کرد که دستمی کودکی را تقلید هایش حرکاتقایق بودند. دایتز در صحبت

مثل ها بچه» گفت: خوردند. اومی تکانهایش دو طرفش نگه داشته بود و فقط چشم

 «ند، یخ زده بودند.بود مجسمه

 بورخته عتباید از روی یک ها تم بعدی، جزیره دزدان دریایی بود که در آن بچه

ده قاشی کریایی نرا شبیه کشتی دزدان در آرآیمابرسند و  آرآیامکردند تا به دستگاه می

د و کمد ریده بووا پهدریایی از روی طناب به  انبودند. روی دیوار هم میمونی با سربند دزد

 هایی با سقف پوشالی درآورده بودند.وسایل را هم به شکل آالچیق

ذاشته گها بچه «آورنقاط اضطراب»در واقع دایتز و همکارانش تمرکز خود را روی 

اتاقی  و، آنهاسیسککرد. در بیمارستان سان فرانمی بودند، مثل سروصدایی که دستگاه ایجاد

برای  د بلیطیبای هنگام ورودها با اسم ماجراهای تراموای برقی درست کردند که در آن بچه

 ایچهه پسر بارد بکارمند بیمارستان را دید که د کردند. یک روز دایتزمی سوار شدن تهیه

ارند؟ دوصدا آید چه طوری سرمی بابی، ترامواهای داخل شهر را دیدی؟ یادت»گوید: یم

 «خب مال ما هم همین طور است.

ازه د که تزای حرف روزی دیگر در اتاق جزیره دزدان دریایی، دایتز با مادر دختربچه

 ینکهکشید تا امی اسکن شده بود. در حین صحبت دخترک لباس مادر را گرفته بود و

 «جانم بگو؟»باالخره مادرش گفت: 

 «شود فردا هم بیایم؟می»دختر جواب داد: 



 قدرت لحظات

38 

 ل کرده بود.یبدتهای دایتز حلقه زد. او وحشت را به لذت اشک در چشم

ز ه دایتکهای تصویربرداری برای اتاق «جوییماجرا هایسری»از آن زمان به بعد 

رستان د، بیماالعاده بوو نتیجه آن فوقبیمارستان کودکان اجرا شد ها پیشتاز آن بود در ده

یزان مشد که  توجههایی که طرح دایتز را پذیرفته بود، مکودکان پیتزبورگ، یکی از اولین

های تی اسکنیافت کرده و برای س %27به  %80بخش دارند از کودکانی که نیاز به آرام

 ی که باید رویزمان -ن رسیده است. لحظه کلیدی اضطراب کودکا %3تر، این رقم به کوتاه

ه گفته ست. بحذف شده ا –شود می میز استریلی دراز بکشند که وارد آن دستگاه ترسناک

... ا دارندرجویی به جای آنکه دامن مادرشان را بچسپند، هیجان یک ماجرا»ها دایتز، بچه

در  ال آنهاقیقه. حادکشید و فرایند اسکن چهار می دقیقه طول 10گذاشتن آنها روی میز  قبال

 «شوند.می روند و چهار دقیقه اسکنمی عرض یک دقیقه روی میز

و از  داشتنبیشتر یک طراحی صمیمانه، هیچ اهمیتی  هایها، هزینهبرای راحتی بچه

ک روز یدر  توانست تعداد بیشتری رامی رفت، بیمارستانمی آنجا که اسکن زودتر پیش

 انجام دهد.

کر در تان تفداس تان یک طراحی هوشمندانه و همدالنه بلکهپیروزی دایتز، نه تنها داس

تفاده از جربه اسلکه تبدستگاه نیست که نیاز به توجه بیشتری دارد  لحظه بود. او دریافت این

ران ای بیماب برشود که لحظه عذامی دستگاه است که باید مورد توجه قرارگیرد. این طور

 د.رک فرود را به فراز تبدیلدایتز یک  .دهداوج میجایش را به لحظه 

5. 

را باید پر ها را گرامی داشت و چاله نقاط عطفای مشخص کرد، گذارها را باید با نشانه

کرد و این ذات تفکر در لحظه است. البته اگر بخواهیم شفاف باشیم، تمام لحظات تعیین 

ر زمانی اتفاق نند هتوامی گیرند. بسیاری از این لحظاتنمی کننده در این سه طبقه جا
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، منبع یک لذت درخواستی است. مثل این است که شما یخمکخط مستقیم  بیفتند. مثال

 باغ وحش ببرید و آنها هم احتماالخود را به  هاییک روز شنبه را انتخاب کنید تا بچه

 شکایتی نخواهند داشت.

هر  ریباتق –ور ، ارتباط و غراوجلحظات  –آید می برای اغلب لحظاتی که در این کتاب

تاب مورد ر این کای که دزمانی مناسب است و چه بهتر که بتوانید آنها را بیشتر کنید. نکته

ر د هبه خصوص آنک گیرد این است که شرایط معین نیازمند توجه ویژه هستند.می تاکید قرار

م هت شرایط از این دسدهند، نمی همان طور که به تجربه روز اول کاری اهمیت ها،سازمان

ید که دخواهیم  راها شوند. حال با هم چند نمونه دیگر از لحظات بالقوه در سازمانمی غافل

 شود باید به آنها شکل داد:می گفته

 های گذاردوره

غرور یک پرطبیعی است که ارتقا گرفتن احساس خوبی دارد و یک لحظه کالسارتقا: 

های دمآاشد. بدوره گذار دشواری تواند برای بعضی مدیران، می است. اما در عین حال،

اشند، سر بی دیده انگیزش هایزیادی را بدون آنکه هیچ آموزشی در مورد ارایه بازخورد یا تیم

م ست تا هازم گذارند در حالی که یک مناسک مدیریتی گذار المی شاناولین پست مدیریتی

وق یک ماف ورهر و مشاای مدیر تازه را تحت نظآن افتخار را جشن بگیرند و هم یک هفته

 باتجربه قرار دهند. 

ی ریمر، مدیر مدرسه راهنمایی روزولت در سان مایکل جِاولین روز مدرسه: 

ان کالس ششمی کمک کند تا از ابتدایی آماده ورود به آموزدانشخواست به می فرانسیسکو،

ه بود که در آن تدراک دید 1شوند. او یک برنامه دو روزه آشنایی با مدرسه متوسطهسال اول 
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 با گشت و گذار در ساختمانتر شد و از آن مهممی مفاهیم اصلی ریاضی و علوم مرور

مسابقه »داد. او حتی می ان احساس راحتیآموزدانشتحصیلی، به  تربرنامه پیچدهو مدرسه 

در باز کردن کمدهای رمزدارشان ها شد دست بچهمی را ترتیب داده بود که باعث «کمدها

گوید، بعد از دو روز وقتی می شود. ریمرتر برای اغلب آنها تکنولوژی جدیدی بود( سریع)که 

کردند که می ششمی احساس»کردند، می ان کالس هفتم و هشتم حضور پیداآموزدانش

 «مدرسه هستند. مالک

جدید  پروژه فاصلهپایان یک پروژه را با شروع بال ها،در اغلب سازمانها: پایان پروژه

ابز جن استیو توان از داستامی ای تدارک دیده شود.اما الزم است که خاتمه گیرند،می نجش

در آن اعالم  مک، یک تشییع جنازه ساختگی گرفت و 9الهام گرفت که برای سیستم عامل 

کرد و میزبان می ناپذیر برای ما کاردوست همه ما بود. او خستگی 9سیستم عامل »کرد: 

ا بود، مکاب رکرد، همیشه در نمی . هیچ وقت از هیچ دستوری سرپیچیمان بودهایبرنامه

ین زمان، ا در طول «آمد.می کرد کیست و دوباره باالمی مگر مواقع استثنایی که فراموش

 ه اما پرمعنا بود.احمقان اتفاق بزرگیکار، 

 نقاط عطف

پیوندی  شود،می ها خدمت، بازنشستهای که آدمی پس از ساللحظه بازنشستگی :

و برای بعضی حتی یک فرود )زیرا هدف و رسیدن  – نقطه عطفیک است از یک گذار و 

شود: یک کیک می آوربا این حال جشن بازنشستگی بیشتر مالل .رود(می به آن از بین

اند. اما این لحظه ای که دور هم جمع شدهای در سالن کنفرانس با همکاران شتابزدهتخته

نهاست. در گروه حسابرسی دلویت، از شریکی که در آستانه بازنشستگی الیق بیشتر از ای

شود. بدین ترتیب که یکی از همکاران روی صحنه وه تقدیر میاست، در نشست ساالنه گر

کند. در پایان، همه شرکا به رود و داستان زندگی و کار فرد بازنشسته را تعریف میمی

 کند که طرف صحبت گروه قرارمی صت را پیدادوباره این فر نوشند، بعدسالمتی او می
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داشت گرامی مراسم و از مراسم نوشیدن به سالمتی عروس و داماد ترکیبیگیرد. این لحظه 

ممکن است طاقت آن را نداشته باشند و  گراهای دروندانیم آدممی)توجه کنید که  است.

تحقق این ذهنیت  هم برایی کمتر عمومی هایشک راهای خود را پنهان کنند اما بیگوشه

 نویس همکاران تهیه کرد.(ای از خاطرات دستتوان دفترچهمی وجود دارد. مثال

ما گیریم امی ما انتصاب کارمندان در سازمان را جشنغیر منتظره:  هایموفقیت

داشت رزش گرامیمیلیون دالری یک فروشنده، ا 10دستاوردهای آنها را چطور؟ آیا درآمد 

 چطور؟ شده است نفر از زیردستان خود 10 باعث ارتقای مدیر با استعدادی کهندارد؟ یا 

 

 

 فرودها

مدیران  را به 360سازمان شما ممکن است نظرات  مواجهه با بازخوردهای منفی:

ردیفان و ، همابزاری است برای گردآوری بازخوردهایی از کارمندان 360پیشنهاد کند )

رد وجود دارد به از درکی که در مورد ف ایدرجه 360 یدمدیران یک رهبر. بنابراین که دی

 هایارشر گزاز یک نف دهد.( اما اگر چنین باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد اگرمی دست

ه بیرون از چال ید تابه او کمک کن یتا با یک برنامه عملاید ناخوشایندی بدهند؟ آیا آماده

 ؟آید

ممکن است فرد مورد عالقه خود را از کارمندان از دست دادن فرد مورد عالقه: 

ای برای چنین دست بدهند و در چنین مواقعی مستحق حمایتند. آیا سازمان نباید برنامه

پشتیبانی الزم  تا تیمی ترتیب داد شته باشد. تصور کنید بتوان سریعاای دالحظات غیر مترقبه
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ی فوری و در صورت برای مرخصی را به عمل آورد، یک هیئت یکدست برای انجام کارها

 و ارسال پیام(.ها غذایی، نگهداری از بچه هایفردی از قبیل )وعده هاینیاز، حمایت

و پیش ر فحاتگذاری هستند و در صکار و زندگی پر است از لحظاتی که آماده سرمایه

 آموزیم.می ریزی برای این لحظات راما هنر برنامه
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 کداری: لحظات از دست رفته در بان1کلینیک 

 ــــــــــ 1کلینیک ــــــــ ــ

 لحظات از دست رفته در بانکداری

 

 ارقر «کلینیک»: در پایان هر قسمت، ما یک بخش با نام قابل توجه خوانندگان

ئل جهان توانید مسایم این کتاب هایتا به شما نشان دهد چگونه با استفاده از ایدهایم داده

 د.تمرکز دار «تفکر در لحظه»مت بر هنر واقعی را حل کنید. کلینیک این قس

 

سی  خرد مهم از قبیل سیتی بانک، ولز فارگ.، پی ان هایبانکشرح وضعیت: 

ند. ضمن ود بسازای خکنند تا برند قابل اطمینانی برمی بانک و دیگران میلیاردها دالر خرج

دهند می مانجاحد و مرزی بی هایگذاریآنکه برای تکنولوژی و محیط فیزیکی خود سرمایه

ین طور ای که هایدهنده است که حتی بانکرا بهبود بخشند. اما تکان «تجربه مشتری»تا 

بینند. نمی راها برای وفاداری مشتریان در تب و تاب رقابتند، لحظات مهم در زندگی آن

 ت شاخصیلحظا طول بکشد و فکر کنید که چهها تواند دههمی رابطه مشتریان با یک بانک

د ست. خریاخیل ددر بسیاری از آنها بانک  ر این زمان اتفاق بیفتد که مشخصاتواند دمی

 انداز برای تحصیل، ازدواج، بازنشستگی و غیره.خانه، تغییر شغل، پس

 «فکر کنند؟ت اتدر لحظ»توانند یاد بگیرند که ها می: آیا بانکآرمان

 توانند خالق چه لحظاتی باشند؟می هابانک
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 کلشیعی ه در این فصل دیدیم، در سه وضعیت، لحظات تعیین کننده طبهمانطور ک

فرودها.  (3)و  طفنقاط ع (2)دوران گذار؛  (1رد به آن توجه ویژه کنیم: )گیرد و جا دامی

 یم.ررسی کنبشود، می را تا آنجا که به بانکداری مربوطها حال بیاید هر یک از این گروه

یست؟ اغلب نا چنین تغییر بزرگی شایسته یک جشن : آیخرید خانه (1) دوران گذار:

دهند. یم دیدای به عنوان شیرینی خانه جدالالن معامالت ملکی به مشتریان خود هدیه

یه فرستد؟ اظهارمی ایحال بانک که وام شش رقمی خانه را داده است، چطور؟ او چه هدیه

شغل  ک حقوق از یکاولین چ (2)رود. می اولین قسط ماهانه. عجب فرصتی از دست

ک یای برای شود اگر بانک یک یادداشت تبریک بفرستد؟ یا کارت هدیهمی چه جدید.

ولین حساب فرد جوانی که ا (3)کتاب صوتی که در مسیر کار بتوان به آن گوش داد؟ 

تا  آورد ای قلک خود رادر یک بانک کانادایی، پسربچه خود را افتتاح کرده است.

الر بود. د 13.62انداز او چیزی در حدود )فرض کنید( کند. پس حسابی با پولش باز

ما چرا انداز کنی اسخواهی پولت را پمی کنیم کهمی ما به تو افتخار»دار به او گفت: تحویل

ه فقط زده شدند و این لحظاش حسابی هیجانپسرک و خانواده «دالر نرسانیم؟ 20آن را به 

 ندتی بگیرین ژسداران اجازه داشتند اغلب چناگر تحویلشد می چند دالر خرج برداشت. چه

هار چدر فصل  پرت آ توانید از داستان مدیرکنند؟ )میتر ومعنادارتر بخشتا کار خود را لذت

سم همسرش را تصور کنید یک مشتری به بانک زنگ بزند تا اازدواج:  -4ایده بگیرید( 

 های مربوط بهیکی از هزینهد که بانک هم به حساب اضافه کند و بعد از چند روز بفهم

الی ممشاوره  شود اگر بانک! و یا چه میدفترخانه ثبت ازدواج آنها را پرداخت کرده است

 رد.ارایگان برای تازه عروس و دامادها بگذ

گرفتند می ی را جشنهایآید که فیت بیت و پاکت چه لحظهمی یادتان :نقاط عطف

، فراموش شود )جشن یک میلیون واژه خوانده شده!(. که در غیر این صورت ممکن بود

فراوانی همین کار را انجام دهند. کارهایی از  هایتوانند به راحتی و به شیوهمی همها بانک

دالر یا  1000مانند  نقطه عطف( وقتی ترازبانکی شما به یک 1قبیل فرستادن پیام تبریک 

 هایهزینه» یک سال توانستید تراز وقتی برای شش ماه یا (2رسد. می دالر 10.000
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دالر از سود بانکی،  1000دالر یا  100( وقتی توانستید 3خود را حفظ کنید.  «اضطراری

و باالخره زمانی اید درصد وام خود را پرداخته 75یا  50، 25که  ( زمانی4درآمد داشته باشید.

سند خانه شما  از بانک، شخصارگذار نیست که کسی اید. آیا تاثیآن را تسویه کرده که کامال

)حاال دیگر خانه شما شده است( را تحویلتان دهد و با هم دست بدهید؟ )مدیران یک بانک 

بلکه در اند استرالیایی به ما اذعان کردند که نه تنها هیچ سندی را به دست مشتری نسپرده

 اند!(اصل، مبلغی هم برای انتقال از آنها گرفته

اهه امکان وقفه سه مها شود اگر بانکمی چه برکناری از کار:طالق یا ( 1 فرودها:

ی برگردند؟ ایط عاده شربدر بازپرداخت اقساط وام را به مشتریانشان بدهند تا بتوانند دوباره 

واهد ختاخیر  ه بهدر این حالت مبلغ بازپرداخت تغییری نخواهد کرد، فقط قسط آخر، سه ما

هم ها مادر پدر و توان به تازهمی را «وقفه»ین گزینه افتاد تا آن وقفه انجام گیرد. هم

جدید  چیزهای ی خانهبخواهید برا ما فکر کردیم شاید»توان به آنها گفت: می - پیشنهاد داد

( 2 «دهیم.ان ببخرید و خوشحال شوید اگر یک استراحت چندماهه برای بازپرداخت اقساطت

ا بهای زیادی . آدموانی والدینکمک برای رسیدگی به امور مربوط به مرگ و نات

ها و داراییها ها، بدهیکنند تا به قبضمی تالش –کنند می این شرایط دست و پنجه نرم

مات رایه خدموقعیت منحصر به فردی برای اها در این شرایط بانک –سروسامانی دهند 

 مشاوره و پشتیبانی دارند.

 

ربط بی بیش از حد پرهزینه و ممکن است بعضی از این پیشنهادات :پایانیسخن 

نکته  ند( امانشو ها از پیام بانک برای شغل یا همسر جدید خوشحالباشند )شاید بعضی آدم

ق خلق ز طریابیشماری را برای تقویت وفاداری مشتریان  هایفرصتها اینجاست که بانک

ر با مبنی نهآ توجهی به این لحظات با ادعایدهند و بیمی لحظات تعیین کننده، از دست

ترین ه عمیقفر بای که در آن یک نایجاد روابط محکم با مشتریان، در تناقض است. رابطه

 رابطه نیست. توجه است، اصاللحظات زندگی طرف دیگر بی
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ا آیا رد. امد داشاید کسب و کار شما مانند بانک نباشد که نقش محوری در زندگی افرا

 شما در دهید؟ آیامی ر شرایط حساس را از دستفرصت پیشنهاد کمک، تبریک و مشاوره د

 کنید.می فکرت اتلحظ

 



 لحظات تعالی

 لحظات تعالی
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 ای بر لحظات تعالیمقدمه

 چرا یست؟یم: لحظات تعیین کننده چاهتا اینجا ما به سه سوال اساسی جواب داد

ترین سوال ه مهمبنوز خواهیم آنها را بسازیم؟ و کی باید آماده تفکر در لحظه بود؟ اما همی

 ؟توان لحظات تعیین کننده را خلق کردمی چطوریم: اهنپرداخت

ین ظه تعیک لحیهمانطور که دیدیم رهبران مدرسه یس پرپ روز امضا را ایجاد کردند، 

را  «یجویماجرا هایسری»ن مدرسه. داج دایتز و همکارانش، التحصیالفارغکننده برای 

ه لحظه ردسال بند که تجربه یک فرود را برای بیماران خدرست کرد آرآیام دستگاهبرای 

 ماشلق کرد. ختوان آگاهانه می دانیم که لحظات تعیین کننده رامی کرد. پسمی اوج تبدیل

 ز اهمیت باشید.ئحا هایتوانید معمار لحظهمی

 اندنی،اد مپیش رو، ما با استفاده از چهار اصل کلیدی تجربیات به ی هایدر بخش

 کنیم.می ی کاربردی برای خلق لحظات خاص پیشنهادهایتژیاسترا

 م آن راکه طع خیزد. زمانیکنیم، تجربیات تعالی از دل روزها برمیمی ما با تعالی شروع

 چشیم. لحظاتی که حس پیوند، سرخوشی و سرگرمی و انگیختگی داریم.می

 گذاریشانهگذار را ن یهاد که دورهنی اجتماعی باشهایند موقعیتنتوامی لحظات تعالی

مه زدواج هو ا بلوغ دختران هایتولد، بازنشستگی، جشن تکلیف، جشن هایکنند: مهمانیمی

 از این دست هستند.

تعالی ه، ملحظات تعالی دیگری هم هستند که ما به لطف حضور و سخنرانی روی صحن

نقش  ، ایفایضوعمو ه شفاهی یکئکنیم: رقابت در یک رویداد ورزشی، ارامی بودن را تجربه

 ایم.ما در لحظات حل شده در یک نمایشنامه. جایی که خطرها باالتر است و

ای هآیند: یک سفر جادمی البداهه پیشو در نهایت، بعضی لحظات تعالی، فی

ولین لمس و یا ا آوردمی روی در یک روز آفتابی که لبخند روی لبتانریزی نشده. پیادهبرنامه

 .عاشقش هستید کسی که هایدست
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اد توانیم ییم توانیم لحظات تعالی بیشتری خلق کنیم؟ صدالبته! ما حتیمی حال آیا

را  ه مشتریبه کار ئایک جشن تولد یا ار تا مثال –کنیم.  «تراوج» بگیریم که لحظات اوج را

 در جزییات دی باکنیم. دستور ساخت لحظات تعالی ساده است و ما به زوتر به یاد ماندنی

رد، شود درک کیم مورد آن توضیح خواهیم داد. اما با این حال که لحظات تعالی را آسان

یب یدگی عجپیچ واری دشوار است. )در این باره، یکتحقق آنها در زندگی به شکل دیوانه

توجهی به بی شرکت جان دیر قرار دارد.( فقدان یا «تجربه روز اول»پیش روی داستان 

یسا ازمان کلحال چه این س –آید می بیشتر به چشمها در سازمانلحظات اوج، به خصوص 

نها زمان، آک ساامان روزمرگی در یجریان بی ازیر -باشد، چه مدرسه و چه یک کسب و کار

 .اندازدمیانداز را از اوج به دست

هید دفزایش و ا در دو فصل پیش رو، خواهید دید که چگونه لحظات تعالی را پیدا کرده

ا د که چرد دیقدر سخت باشد. همچنین خواهیتواند چمی همید که چنین تالشی گاهیفمی و

 رش آرزور عمچنین لحظاتی ارزش آن را دارند که برایشان بجنگید. هیچ کس نیست که د

 داشت.ها کند ای کاش کمتر از این لحظه

 





 لحظات اوج بسازید سه(

3 

 بسازید حظات اوجل

1. 

 ماتیو، ای عمومی در سندبیرستان هیلزدال هستید، مدرسهسال دوم در  آموزدانششما 

 اید.اندهت خوکالیفرنیا. در کالس تاریخ از ظهور فاشیسم، جنگ جهانی دوم و هولوکاس

ستید. دینگ هاثر ویلیام گلها ساالر مگسحال در درس زبان انگلیسی مشغول خواندن 

 از یدور و در اثراند؛ رها شدهای گروهی از پسران است که در جزیره داستان ،این کتاب

ه این ود کباند. گلدینگ گفته به توحش بازگشته بخش فرهنگ و جامعه،ثبات هایتاثیر

وم هانی دجکه در طول خدمتش در جنگ است ی نوشته هایرحمیرمان را در واکنش به بی

طبیعت  هاییکاست درجامعه  هایکاستیردیابی برای  او تالش»شاهد آن بود. این کتاب 

 بود. «بشر

بین  زند که خشونتمی روزی سر درس زبان، کالس شما در مورد بخشی از رمان حرف

یک شکایت  عجب،شود و در کمال تمی ، اما بعد مکالمه متوقفاست پسران رواج پیدا کرده

 نید(.ک)شکل زیر را نگاه رسانند. می حقوقی با ظاهری کامال رسمی به دست شما


