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کتاب «نه براي لقمه اي نان» در دو بخش تنظيم شده که در بخش اول «منابع انساني ،خرد جمعي ،مديريت خلاق ،روحيه
خدمتگذاري ،مسئوليت اجتماعي ،چالش و رشد ،مدير ايده آل عناوين فصل هاي بخش اول هستند و در بخش دوم با سرفصل
هايي چون« :شکستي در کار نيست  ،دردسرهاي شهرت ،شراکت بدفرجام ،اولويت با مشتري است ،دروازه شيطان ،رهبران فردا
و »...مواجه مي شويم.در پشت جلد کتاب عنوان شده که اين کتاب حاصل رويکردي يگانه و عميقا فکرشده به موفقيت مالي و
پيروزي شخصي يکي از ماهرترين مديران کسب و کار در قرن گذشته است .کونوسوکه ماتسوشيتا ،رهبر پيشگام صنعت ژاپن و
دنيا که اصول موفقيت وي بي زمان است و آموزه هايش منبع گرانبهايي براي مديران امروز و رهبران فرداست.
برخي جملات کليدي او که موسس برند ناسيونال بود و بسياري از محصولات شرکتش با نام پاناسونيک در ميان مردم شناخته مي
شود ،بدين شرح است:
 در مديريت هرگز تنها يک پاسخ وجود ندارد .در برابر يک صد نفر بازرگان ،يک صد راه براي پرداختن به بازرگاني وجود دارد. احساس مسئوليت نسبت به جامعه  ،هسته ي داد و ستد سالم را پديد مي آورد. يک مرد داد و ستد بايد با هر گونه وضع و حالي که در اثر دگرگوني هاي سريع پديد مي آيد رويارويي کند. ا خود مي انديشيدم اين که من صاحب شرکت هستم به اين معني نيست که همه آن به من تعلق دارد ،هر يک از کارمندان بايدخود را به عنوان يک مدير شرکت بداند.
 ما لوازم برقي مي سازيم ،اما مردم مهمترين فراورده هاي ما هستند .شرکت ما بيش از آنکه لوازم برقي بسازد ،آدم مي سازد. مهم است به ياد بسپاريم که يک بازرگان شايسته بايد يک شهروند ارجمند باشد .وفاداري به گروه هنگامي فضيلت به شمار ميآيد که با انديشه مدني و دلبستگي براي همنوعان سازگار باشد.
 مديراني که کارکنانشان را بجاي دارايي به عنوان بدهي در نظر مي گيرند در کارشان شکست مي خورند. يک مدير بايد دست کم شصت درصد وقت خود را به پرورش توانايي هاي کارمندانش اختصاص دهد.هدف اصلي و راستين آگهي بازرگاني نه فشار آوردن براي بالا بردن ميزان فروش که رساندن خبرهاي خوش به آگاهي مردماست.
 بدترين کار بي اعتنايي به شکايت است. -هر زمان که در تنگنا قرار گرفتيم ،بجاي تلف کردن وقت در سخن گفتن ،بايد بي درنگ به يافتن راه حل بپردازيم.
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قسمت  -1منابع انسانی
يک احساس عينی از خويشتن
همه ي موسساتي که در کل سودي به جامعه مي رسانند بنيادي عمومي به کار مي روند احساس عيني از خويشتن وتوانايي واقع
گرايي را يک مدير بايد در کارمندان خود پرورش دهد .شرکتي که از مردماني خود شناس تشکيل شده که مي توانند به گونه اي در
خور هر وضعي روبه رو شوند شاهد کاميابي را در آغوش خواهد کشيد .اين افراد از اختلاف دروني به دورند در ارزيابي خود از
موقعيتها با درستي وباريک بيني عمل ميکند اما در مورد افرادي که اين توانايي ها را پشت گوش مي اندازند غير ممکن است که
به کارمندان بياموزيم که چگونه يک موقعيت را به درستي ارزيابي کنند اما مي توانيم به آنان بياموزيم همواره اهميت داوري درست
را به ياد داشته باشند وبدانند مي توانند از راه تجربه بردانش خود بيافرايند .
به کارمندان خوداعتمادکنيد
زماني که مي خواهم کاري انجام پذيرد به کارمندم ميگويم"من نمي توانم اين کار را انجام دهم اما ميدانم شمامي توانيد"کسي که
پي ببرد مورد اعتماد قرار دارد ،مي کوشد تا بيشترين نيروي خودرابه کارببنددوسرانجام هم کامياب مي شود.امامن
هرگزخودرادرهوش ودانش برآنان برتربه شمارنياورده ام.نگرش"من ازتوبهترهستم"هرگاه ازسوي شخص برجسته وبالاي سازمان
آشکارشودمي تواندهمه ي کسب وکاراورابه خطربيندازدازسوي ديگراحساس فروتني وافتادگي واقعي وبي ريا  ،مي تواندسودهاي
محسوس ونامحسوس فراواني به مديريت بالاي سازمان اعطاکند.
مديريت گشوده
مديريت گشوده  ،به معني اعتمادکردن  ،در واقع بالا بردن روحيه آنها ست .هرعضوي بايدازآنچه دربخش وي رخ مي دهدآگاه
باشد.رئيس گروه بايدآماج هاي کوتاه وبلندمدتي راکه کارمندان بايددرپي رسيدن به آنهاباشندبه روشني آشکارکنددراين صورت
کارمندان باشوق براي رسيدن به اهدافي که درپيش رويشان گذاشته شده است همکاري مي کنند.درورشکستگي شرکتهاي بزرگ
ژاپني دوعامل مهم کارگربوده است نخست آن که شرکت درسازگارکردن شيوه ي عمليات خودوبهره گرفتن ازثمره ي نوآوريهاي
فن شناسي بازمانده است وعامل دوم آن که تدبيروسياست مديريت شرکت باآزمندي وبلندپروازي شخصي که مهم ترازعامل
نخست است آلوده شده است.
عامل انسانی
يک کارمند براي پيشرفت در سازمان بايد دو خصلت مهم شايستي و وفاداري را داشته باشد وشايستگي و توانايي نيز امري نسبي
و پايداري هستند مهارتي که امروز سودمند است ممکن است فردا به سبب شناخت فن تازه يا فنون تازه ي مديريت ،کهنه شود .
اما استعداد از اين دو مهم تر است و پي بردن به استعداد هر کارمند از مسئوليت هاي بزرگ مديريت است .
کيفيت کار يک شرکت را مردمي تعيين مي کنند که در ان به کار مي پردازند انچه دانشگده هاي ما در دسترس قرار مي دهند تنها
مواد خام محسوب مي شود
اين به کارفرما بستگي دارد تا مواد را چگونه پرداخت کند و بيارايد که از درون انها کار منداني ممتاز پديد اورد.
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هر انسان يک سرمايه است
به طور اساسي يک مدير بايد صفات مثبت و برجسته ي افراد را مورد توجه قرار دهد نه اينکه کاستي هاي انها را اشکار گرداند.
زيرا به تنها يي در نظر گرفتن نقاط منفي يک کارمند باعث مي شود تا مدير هيچ وقت نتواند بدون دو دلي کارمند ش را به کار
مسئوليت دار بگمارد.
هميشه توانايي کارمندانم را پيش از انچه هست ارزيابي کنم تا کمتر از انچه هست اگر شما بتوانيد اعتماد کامل خود را به وي
اشکار سازيد اوکوشش مي کند تا برابر چشم داشتهاي شما عمل کند.
براي نان وارزشها
هر شرکتي جدا از دنبال کردن سود  ،بايد جهان روشني داشته باشد .اگر مدير از احساس برخوردار باشد آنگاه مي تواند کارمندانش
را ،از منطق وجودي وارمانهاي شرکت اگاه سازد اگر کارمندان در يابند که براي لقمه اي نان کار نمي کنند انگاه براي دستيابي براي
جهاني همگاني  ،سخت همکاري مي کنند.
تجربه ي ضمن کار
يک بازرگان تا حدي همانند يک پزشک است  .او بايد افزون بر دانش نظري  ،در رشته ي تخصصي خود از دانش و تجربه ي
باليني وسيعي بر خوردار باشد .به همين شيوه يک فرهيخته ي دانشکاهي بازرگاني را نمي توان بازرگان نا اميد مگر ان که ميزاني از
ازموده هاي عملي را به دست اورده باشند .آنچه اهميت دارد اين است که بازرگانان بيشتر به پزشک مانند تا به دانشمندان ونظريه
پردازان

قسمت -2خرد گروهی
دم به دنبال سر می رود
برنامه هاي اموزشي نيک انديشيده شده  ،همراه با مراکز مجهز ارزش وقت وسرمايه اي که براي انها به کار برده مي شود را دارند .
اما بايد بدانيم که اينها اشيايي خنثي وغير شخصي هستند که نمي توانند
با احساس کننده همدردي نماينديا ببينديشند .بنا بر اين فردي بايد به انساني کردن محتواي انها دست بزند.
هر مديري به سبب انسان بودنش داراي کاستي است که اين خود يک ويژگي با ارزش مشترک با افرادي که باوي کار مي کنند.
اما در يک زمينه نمي تواند کوتاه بيايد وبايد نمونه باشد  ،تعهد  ،پايبندي به کار  ،هميشه آموزش عيني مستقيم  ،بسيار کار گر تر از
هر گونه بر نامه ي اموزش رسمي است.
تصميم گيري ازراه همرايی
اگرشما  ،رييس يک شرکت بزرگ باشيد  ،پي مي بريدکه نمي توانيددرهمه ي تصميم هاي درون سازمان شرکت جوييدوبه
ناچاربايدبخشي ازاختيارات رابه مديران وروساي بخشهاي شرکت واگذاريد.شماسياست بنيادي واصولي رابراي آنهاروشن مي
سازيد.مديران نيزاختياراتي رابه زيردستانشان وامي گذارند.به اين شيوه همه ي اعضاي شرکت درتصميم گيري شرکت مي کنند.
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ديوانسالاري مانع ارتباط است
گاهي سلسله مراتب سازماني چنان سخت مي شود که يک کارمند بخت دستيابي به افراد بالاترازخودرابه جزرييس بي واسطه اش
ازدست مي دهد.ديوانسالاري تنهامانع بيان آشکارانديشه هاي کارمندان مي شود وسرانجام رشد شرکت رامتوقف مي کند.ازوظايف
مديراست تافضايي راپديدآوردتاارتباط افرادرادرسراسرپيوندهاي عمودي سازماني برانگيزد وتشويق کند.
واگذاري اختيار
طبق يک دستورکلي هرکار بايد به کسي واگذارشود،که شوق گرفتن آن رادارد.کاررابايد به کارمند واگذارکردامانبايداورابه حال
خودرهاساخت.مديربايدمراقب باشدتاهمواره کارمندان مناسب درجاي مناسب به کارپردازند.
يک انسان درستکار
راستگويي ،نيرويي درخودداردکه هيچگاه ازبرانگيختن ديگران بازنمي ماند.راستگويي باعث شده تاباکمترين دشمني به کسب
وکاربپردازم.درمديريت تردستي هاي زيرکانه راه ندارد.مديرتنهازماني نيرومنداست که بردوستون همزادراستگويي وجلب اعتمادتکيه
داشته باشد.
کارمندان به رويانيازدارند
مدير بايد بخت روياپردازي رابراي همه ي کارمندان خودفراهم آورد .اگر مدير در فراهم آوردن مواد اوليه ي نخستين رويا  ،تنگ
چشمي به کاربندد سرانجام دلبستگي وپيوندکارمند را با آينده ي شرکت ازدست خواهد داد.روياداشتن يعني دلبستگي وانگيزه
داشتن.مردي که بتوانداين هارافراهم کندمديري شايسته است.
مديريت مشارکتی
بهترين نوع مديريت آن است که به کارمندان راه مي دهد تاضمن مشارکت درکاربتوانندبرپايه ي توان وظرفيت خود  ،به تحقق
هدف هاي همگاني ياري دهند.مديربايدبه ميزان بسنده ازخصلت گشادگي وآمادگي ذهن براي شنيدن سخنان هرکارمندي صرف
نظرازپايگاه وي درسلسله مراتب سازماني شرکت،برخوردار باشد.اوبايد فضايي بيافريند که بده وبستان آزادنظرهارا درميان کارمندان
برانگيزاند وبستاند.
گرداندن يک تيم برنده
مديران شايسته زيادي بوده اندکه درکارخود شکست خورده اند،بيشترآنان به گونه اي هستند که زيردستان خودراچون بدهي مي
نگرند تا دارايي .مديرخوب بايدشصت درصدوقت خودرابه پرورش توانايي هاي کارمندانش اختصاص دهدوبه آنان راهنمايي
ودلگرمي بدهد.اوبايددرميان کارمندان شوق کارکردن رابراي بالابردن ميانگين ضربه زدن  ،فزوني بخشد.

قسمت  -3مديريت آفريننده
"خشنودي وازخودرضايي راه پيشرفت را سد مي کند" راهيابي هاي تازه فرآورده هاي نوديروزرانسبت به امروزکهنه جلوه مي
دهند.پيشرفت هنگامي ممکن است که باورداشته باشيم همواره مي توانيم بهترازآنچه هستيم،باشيم.امکانات رشدوبهبودکار پايان
ناپذيرند.به اين دليل توانايي کامياب شدن درکاربه ميزان برانگيخته شدن درکاربه ميزان برانگيخته شدن مادرامرمديريت بستگي دارد.
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بازرگان آفريننده
يک فروشنده ي آفريننده مي تواند درباره ي هرقلم ازکالاهاي خوددرانديشه باشدکه چگونه مي توان آن رادگرگون کردتابه نوآوري
هايي دست يابدو به نيازهاي مصرف کننده بهترپاسخ گويد.شادي واقعي درکاربازرگاني زماني سرچشمه مي گيردکه انسان درمي
يابدبابه کارگرفتن توانايي آفرينش خودبه نيازهاي مهم جامعه پاسخ مي گويد.
تباه کردن و صنعت جديد
درجهان هستي هيچ چيزي بي فايده آفريده نشده ،اگرچيزي تباه مي شودکوتاهي ازماست.وظيفه ي ماست تابه آشکارکردن ذاتي
اشياء  ،پي ببريم وآنهارابراي مقصودي که درآغازبه سبب آن پذيرفته شده اند به کارگيريم.چيزي که خوب نيست دلبستگي
سازندگان براي ساخت کالاهايي است که مصرف کنندگان را به فراخ رفتاري مي کشاند.اين دوره ي جانشيني را کوتاه ميکند و
بدتر از آن کالاهايي که زمان زيادي عمر نخواهند کرد پديد مي آورد.اين کمال پرستي مي تواند راهي به تباهي پيداکند.
زيان هابراي بازندگان است
افرادي درکارخودکامياب هستندکه ازاعتمادومثبت نگري بيشتري برخوردارند.تفاوت بين يک بازرگاني پرجوش وخروش ،ويک
بازرگان بي ثبات ولرزان را مي توان درفلسفه ي مديران آنهايافت.يک مدير براستي مسوول کارخودرابافرض سودآوري آغازمي کند
وبه پايان مي رساند.
به کاميابی هاي پيشين خودخشنودوقانع نباشيد
شهرتي که درسراسرسالهابدست آمده،عاملي مهم است امااگرلطمه اي به آن واردشوديک شبه فرومي ريزد مانندساختماني که
محکوم به فروريختن است.براي ساختن سالهازمان لازم است وبراي ويران کردن تنهاچندروزبسنده خواهدبود.بازرگان کامياب
بايدبامشتريان همگام باشدوبراي تامين هرگونه نيازکوشش کندوروزبه روزاعتباري تازه بدست آورد.
بازرگانی جامعه راشکل می بخشد
مديريت براي تضمين بقابايدهمواره اززمان خودپيشي بگيرد.انسان هاي آينده نگر ،مردمي تحليل گرندوداده هاي گذشته وحال
رابراي پيش بيني آينده به کارمي گيرندولي سياست مداران درحالت آرماني خودجامعه ي بهتري رادرآينده درذهن تصويرمي
کنندومي کوشند تاصورت ذهني خودرادرجهان واقع ازنوبيافرينند.مديران نيزبايدمانندسياست مداران عمل کنند.آنهابايدعوامل
موثردرکاررابسنجندوازاوضاعي که دريک يادوسال آينده مي خواهند تقويمي منطقي فراهم آورند.درروزگار ناآرام ما  ،ميانه روي
مثبت وهمراه بانرمش يک عامل مهم کاميابي به شمارمي رود.

قسمت  -4روحيه خدمت کردن
خدمت به مشتري درآغاز می آيد
فرآورده،فروش وخدمات سه عنصرجدايي ناپذيرند.خدمات پس ازفروش کليدنگهداري مشتريان است وازبسياري جهات خدمات
پس ازفروش ،ازفروش خودفرآورده مهم تر است.اگرتوانايي فراهم کردن خدمات براي کالاهاي خودرانداريد بايدازشمار فرآورده
هايتان بکاهيد.
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خدمات همراه شاد باش گفتن
خدمات پس ازفروش زماني کارگراست که بيش ازشکايت هاي مشتري درباره ي کالاياپيداشدن عيبي درآن عرضه شود .به عنوان
مثال درتابستان قبل ازاينکه مردم بادبزن هاي برقي خودرا به کاربيندازند شمابايدبه آنهاسري بزنيدودرباره ي آن محصول
نظرآنهاراجوياشويدومحصول رامعاينه کنيد.من اين عمل راخدمات همراه شادباش گفتن مي نامم.
ترغيب کردن باز پرداخت خوبی دارد
يک بازرگان شايسته مي داندچگونه ديگران راترغيب کند.بيش ازهرچيزشمابايدبه کيفيت کالاهاوارزش آنهابراي مشتريان
اعتمادداشته باشيد.کالاها بايدبه قيمت معقولي قيممت گذاري شود.دراين شرايط شماازامتيازنيرومندي برخورداريد.اگربااين همه
نتوانستيد درمشتريان خودنفوذ کنيد،آن گاه بدانيد که شما  ،براي بازرگاني ساخته نشده ايد.
شکايت هاراگرامی بداريد
شکايت هاارزشمند هستند.شکايت هابخت آن رافراهم مي آورندتاماپيوندي مستقيم بامشتريان برقرارکنيم.آنان که شکايت مي کنند
ممکن است بر حسب شيوه اي که براي رسيدگي به شکايت آنها پيگيري مي کنيدبه يک دوست وپشتيبان پايداري براي شماتبديل
شوندوبي اعتنايي به شکايت بدترين کاراست بايدازفرصت فراهم شده بيشترين بهره راببريم.

قسمت -5وظيفه اجتماعی
چشم همگانی
من به داوري مردم اعتماد دارم.اين اعتماددربازرگاني امري مهم است.وسبب مي شودتابه گونه اي مثبت وبااطمينان ازيک
معياردرخوراعتمادبه پيش گام برداريد.اگرشمادرتشويش باشيدکه مردم چگونه واکنشي نسبت به فرآورده هاي شرکت شمادارند
آنگاه قادرنخواهيد بودکه همه ي توجه قلبي خودرابه کاربازرگانيتان،که نيازمندآن است،معطوف داريد.اگرشمابه درستي خردهمگاني
ايمان داشته باشيد ،مي توانيداشتباه خودراترميم کنيد.مديريت پوياتنهازماني ممکن است که شما پشتيباني گسترده ي همگان راپشت
سرخود داشته باشيد .
حق بازرگان براي سودبردن
تنهابابدست آوردن سودي معقول  ،بازرگاني مي تواندگسترش يابد.يک بازرگاني کامياب ازراه پرداختن ماليات بخش عمده اي
ازدرآمدهاي خودرابه جامعه بازگرداند.يک سودعادلانه بايدنتيجه ي کوشش هاي پايداري باشدکه براي بالابردن کارايي وکاهش
هزينه هابدست مي آيد.
به دور از سازش
اگر شما درست عمل کنيد هرگز چيزي به نام سازش بوجود نمي ايد بايد به هر کاري که مي پردازيد پيش از انکه از دستتان خارج
شود از کيفيت کامل ان اطمينان پيدا کنيد  .سازش کردن يا نکردن  ،حياتي است  .اين تصميم نقطه اي را نشان مي دهد که از ان
پس عمل شما يا موفق مي شود يا با شکست روبه رو مي گردد
همچشمی عادلانه براي پيشرفت کار
هچشمي عادلانه وسيله ي دستيابي براي جهان پر ارزش است  .همچشمي سالم کاري پسنديده است نواوري را بر مي انگيزد اما
رقابت برون از اندازه بازار را اشفته مي سازد  .در اين صورت مشتريان شرکتها ونهادهايي که بطور مستقيم ويا غير مستقيم با اين
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صفت پيوند دارد زيان خواهند ديد  .مهمترين چيزي که بايد توجه کنيدسعادت همگان است در اين صورت منافع شما در امن
ترين وضع تامين خواهدگرديد.
بقاي شايستگان
رقابت کار سخت را بر مي انگيزد و کا ر سخت هم جامعه اي بهتر را بقا مي کند  .رقابت عادلانه اجازه مي دهد تا حتي شرکت
هاي کوچک با سر مايه اي اندک بر پايه ي شايستگي مديريت وکارايي خود بخت برابري براي کاميابي به دست اورند  .هنگامي
که زورمندي مالي عامل تعيين کننده باشد  ،در بلند مدت هيچکس سود نخواهد برد  ،نه جامعه ونه شرکتهاي دست اندر کار ،
شرکتها بايد همه ي ابتکار خود را براي توليدفراورده ي مرغوب به کار گيرد هزينه ي توليد را پايين اورند تا قيمت کاهش يابد
وسود معقولي هم به جامعه وهم به شرکت برساند اين کار پيشرفت مي اورد وهم چشمي به اين معني را بايد ستود.

قسمت  -6چالش و رشد
زيستن روي طناب بند بازي
در روزگار اشفته وگيج کننده ي ما  ،انساني که داراي انگيزه ي نيرومند باشد به راستي که به چالش فراخوانده مي شود و
برانگيخته مي گردد تا همه ي مهارتهاي خود را براي چيره شدن بر ناهمواريها به کاربرد و در پايان نيرومند تر از پيش از کار برون
ايد  .رئيس يک شرکت بايد امادگي روبه رو شدن با شرايط دشوار را داشته باشد براي يک مدير خواب به اساني فراهم نمي شود .
بااين همه شبها بي خوابي ودلبستگي همان عناصري هستند که زندگي را برايش شيرين مي سازند.
رئيس که دهزار چهره دارد دلبستگي وتوجه وي به انان ده هزار چهره پيدا ميکند
در ازموده شدن به هنگام رکود
هنگامي که همه چيز بخوبي پيش ميرود ماگرايش به سستي وتنبلي پيدا مي کنيم اين گفته را به ياد داشته باشيم "در هواي خوب
به فکر هواي بد باش"
انسانها در زمان دشواري ها پرورش مي يابند  .انان انقدر که در اين دوران رشد مي کنند هرگز در دوران نيک فرجامي پرورش
نمي يابند.براي اموزش کارمند ونيرومند ساختن مديرت مان هيچ زماني بهتر از زمان رکود وکسادي نيست.
جاي ازادي عمل رابراي خود فراهم اوريد
ذخيره ي مديريت براي همه ي کسب وکار نيز لازم است  .شما بايد ذخيره اي براي امور استخدامي  ،يک ذخيره براي تجهيزات ،
يک ذخيره براي موجودي کالا و ذخيره هايي از اين نمونه داشته باشيد ذخيره ي مديريت مستقيما سود اور نيست ولي براي کار
هاي بازرگاني که هدفي ان ثبات وتوسعه ي بلند مدت است يک رويه ي سود بخش به شمار مي ايد همواره بايد بکوشيد تا ميانه
رو باشيد.
رخ دادهاي يک روز عادي وخالی از حادثه
رخ دادهايي که در سراسر پيشه ي بازرگاني ما رخ مي دهند زينت بخش خون حياتي ما است  .در حقيقت چيزي به عنوان
شکست يا کاميابي مطلق وجود ندارد زيرا در نتايج واثار هرشکستي کاميابي هاي نسبي را مي توان يافت ودر هر کاميابي عناصري
از شکست را مي توان ديد در پايان يک روز عادي مدير باريک انديش همه ي کارها وتصميمهاي خود را مورد ارزيابي قرار مي
دهد تادر يابد چه ميزان پيش رفته يا شکست خورده است.
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قسمت -7مدير آرمانی
يک پيشه براي همه عمر
يک مديرخوب بايداعتقادي استوار واحساس ماموريتي درکارش داشته باشد.من اعتقادهاي پايه اي خودرادرباره ي شکلي که
شرکت مابايدداشته باشدپي ريزي کرده ام.وازآن پس بااحساس داشتن يک ماموريت ويژه به کارپرداخته ام.صرف نظرازهرکاري که
انسان درپيش داردبراي خوب انجام دادن به آموزشي پيوسته وشوقي ژرف براي خودسازي نيازداردواين کاري است که درسراسر
عمربايد ادامه داشته باشد.
اعتماد همراه با افتادگی وفروتنی
اگر اعتماد در وجود انسان راه يابد و فروتني رشد کند سرانجام به صورت اصولي مثبت تبلور خواهد يافت و ان شخص را براي
رسيدن به هدفهايش راهنمايي خواهد کرد.

قسمت  -8مدير کارساز
چيزي به نام شکست وجودندارد
اگرشمابخواهيدتصميمي حساس در زندگي بگيريدنمي توانيداين کارراسرسري انجام بدهيد،زيرابرآمدآن  ،برزندگي بسياري
ازکساني که درپيرامون شماهستندکارگرمي باشد.به راه نادرست رفتن ممکن است به همان اندازه که براي شماگران تمام مي شود
به ديگران نيززيان برساند.من گمان دارم که به راستي چيزي به نام شکست وجود ندارد.اين باوري است که درزندگي  ،دليري
واعتمادبه ما مي بخشد.
بازيهاي شگفت سرنوشت
با پي بردن به ژرفاي رخدادهايي که براي من به وقوع پيوسته توانستم به حقيقت اين آگاهي برسم که هرگزدرشتاب تصميمي
نگيرم واشتباهي رابراي خودنخرم.با اين همه نبايد تصميم هاراچنان کند گرفت که فرصت هاي زرين ازدست برود.سرانجام
اگرتنهاتااندازه اي به درستي تصميمي باورداريد،نبايدآن راقطعيت بدهيدتازماني که همه ي نکته هاي ممکن رابررسي نکرده ايد
نبايدتصميم پاياني رابگيريد.يک تصميم هوشمندانه به نگرشي بازوآزادازدل مشغولي هاوبريک ارزيابي منطقي بستگي دارد.رييس
شرکت فرماندهي است که مي تواند تصميم هايي بگيرد تا کارمندانش ازآنها پيروي کنند.اوزماني به کاميابي ميرسدکه
بتواندازهوشمندانه ترين راه حل هابهره جويد.
همه يا هيچ برروي چراغ دوچرخه پايی
هيچ کسب وکاري بي خطرنيست،به طورکلي عاقلانه است که تاسرحد امکان ازخطرکردن بپرهيزيم.اماموقعي فرامي رسدکه
خطرکردن رابايسته مي سازد وبراستي شرايط آن رامي طلبد.بايدبدانيم که اگربي پروايي نکنيم چيزي بدست نمي آوريم.
ايمنی بهتر ازورشکستگی است
آزمندي درسرشت انسان است.درکسب وکارهنگامي که سودي پيش بيني مي شود هرکس مي کوشدتادستي درآن داشته باشد
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پيش بينی تقاضابه عنوان يک شرط براي پرهيزاززيان
من هنوزادعايي نمي کنم که مي دانم چگونه تقاضاي کالايي راپيش بيني کنم،امايک چيزرابه خوبي مي دانم وآن اين است که همه
ي مردم مي خواهندکه سطح زندگي خودرابالا ببرند وبهبود ببخشند.واگرمابتوانيم فرآورده هايي توليدکنيم که درتوان خريدبيشترين
گروه مردم باشد،تقاضابراي خريد آنهابرپايه ي آن چه پيش بيني شده است به عنوان آرزويي انساني فزوني خواهد گرفت.
آشکاراست که مردم با هم تفاوت دارند،امااگرآرزوي بهترزندگي کردن يکي ازغرايزبنيادي همه ي مامردم است تقاضا وهمچنين
فرآورده هاي نو مرز نمي شناسند.اين يک نگرش يااعتقاداست که تصميم هاي مثبت وسازنده رادرباره ي فرآورده هايي که به گمان
توليدکننده بهره اي به جامعه ميرساندوزندگي روزانه ي مردم راباآسودگي بيشترهمراه مي سازد،نيرومي بخشد.
مشارکت نافرجام
هرکسي گهگاه اشتباه مي کند.اين سخني آشکاردرباره ي سرشت انسان است.گرچه آن چه مهم است اشتباه نيست،فقط رفتاري
است که مادرباره ي آن ازخودنشان مي دهيم.ما مي توانيم اشتباه و کاستي خودراوابزنيم ونپذيريم وبکوشيم آن راناديده
بگيريم،امابايدآگاه بودکه براي دست يافتن به رشد ورسيدن به پايه ي انسان مسوول يک نگرش منفي و دفاعي ماراياري نمي
دهد.هنگامي که اشتباهي مرتکب مي شويم بايد نخست به آن اعتراف کنيم،سپس بينديشيم چرااين اشتباه ازآغازرخ داد وباتوجه به
دلايلي که درپيدايش آن کارگر بوده اند  ،بکوشيم تاآن راترميم کنيم يابه جبران آن بپردازيم .اين فرايندي دشواراست امابه ماياري
مي دهد تاازدوباره دست زدن به آن برکنار بمانيم ،درهرزماني که به اشتباه هايي پي مي بريم بايدبه جبران آنها بپردازيم.اين همواره
کارآساني نيست،امابايدبدانيم که ماخود مسوول اشتباه هايمان هستيم.
انبارهاراازکالاپاک کنيد
همواره آسان نيست که انسان به آنچه دريک کاربخصوص به قطع درست است،پايبند بماند.گزينش هايي که بنا به روال روشن
هستند،مي تواننددررويارويي فرض هاي کهنه باموقعيت هاي تازه تيره ونامشخص شوند.مهم آن است که همواره راهي راکه
درپيش داريم بيازماييم تاکه مطمين شويم که راه درستي است.اين منطقي است که بپذيريم هرگاه فروش به نيم رسد  ،آن گاه توليد
ودرنتيجه نيروي کاربايدبه نيم کاهش يابد.اما اين دستورچندان انساني نيست.اين دستوردرست نيست زيرامردم را که قلب يک
شرکت اند،فدا مي سازد .هنگامي که فرآورده هاي يک شرکت به فروش نمي رسند شرکت بايد همه ي منابع خودرادرکار فروش
متمرکز سازدتاکسادي برطرف گردد.شرکت نبايد براي راه حل هاي کوتاه مدت که مي توانندزياني پايدارپديدآورنديکپارچگي
خودرابه عنوان کارفرما يا توليدکننده به سازش بکشاند.
مشتري درمرتبه ي نخست است
مصمم بودن يک چيزاست وپافشاري سرسختانه دريک ديدگاه باريک وتنگ چيزديگري است.چسبيدن به ديدگاه خويش وبه
کناري نهادن ديدگاه هاي ديگران مي تواندبسيار زيان بارباشدو تاسف انگيزاست که چنين وضعي بيشتر از اوقات پيش
ميايد.هنگامي که ناسازگاري بين تصميم شما ومنافع ديگران بسيار سخت مي شود.آن گاه احساس همتايي خودراازدست مي دهد
سپس اشتباه پديد مي آيد بسيار مهم است که به منافع ديگران نيز توجه بکنيم اما اين سخن در گفتن آسان تر است تادرانجام دادن
آن.
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رهبران آينده
ما اغلب مي گوئيم از بس درخت هست نمي توانيم جنگل را ببينيم  .به راستي ما همچنان که زندگي خود را پي مي گيريم و با
مسايل دنيايي روزانه خود دل مشغول هستيم  ،بسياري از چيزهايي را که درست و استوارند و در برابر ما قرار دارند نمي بينيم يا به
آنها بي اعتنا مي مانيم  .زندگي معنايي فراتر از کارهاي روزانه آن دارد  .اما ما همچنان در ماه آينده  ،سال آينده و سالهاي ديگري
که فرا مي رسند به اين شيوه رفتار مي کنيم.
زندگي در آينده چه شکلي خواهد داشت ؟ آيا بهتر يا برتر از امروز خواهد بود ؟ کسي اين را نمي داند  .ولي همه آرزوي آينده
بهتر را دارند  .البته تنها اميد داشتن کاري سترون است  ،ما بايد عمل کنيم  ،اما چگونه ؟
به داشتن پندار و تصويري از آينده و به اهميت افراد و گروه ها که براي دست يابي به يک زندگي با ارزشتر مي کوشند  ،سخت
باور دارم .اين بدان معني نيست که تنها دربند پيشه هايمان بمانيم يا انديشيدن و خود جوشيمان را سخت محدود کنيم  .اين بيشتر
بدان معني است که هر يک از ما تا جايي که ممکن است به گونه اي آزاد و خلاق تواناييها و ويژگي هاي خود را بکار گيرد .آينده
از آن ماست  .ما بايد براي بنا نهادن سازنده ترين و پايدارترين پيرامون ممکن در سده آينده تصويري در ذهن داشته باشيم  .ما بايد
پيشروي به سوي آينده را از هم اکنون شروع کنيم.
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