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منابع انساني، خرد جمعي، مديريت خلاق، روحيه »در دو بخش تنظيم شده که در بخش اول « نه براي لقمه اي نان» کتاب

ش اول هستند و در بخش دوم با سرفصل مسئوليت اجتماعي، چالش و رشد، مدير ايده آل عناوين فصل هاي بخ خدمتگذاري،

، دردسرهاي شهرت، شراکت بدفرجام، اولويت با مشتري است، دروازه شيطان، رهبران فردا نيستشکستي در کار » هايي چون:

مواجه مي شويم.در پشت جلد کتاب عنوان شده که اين کتاب حاصل رويکردي يگانه و عميقا فکرشده به موفقيت مالي و « و...

رهبر پيشگام صنعت ژاپن و  شخصي يکي از ماهرترين مديران کسب و کار در قرن گذشته است. کونوسوکه ماتسوشيتا، پيروزي

 .دنيا که اصول موفقيت وي بي زمان است و آموزه هايش منبع گرانبهايي براي مديران امروز و رهبران فرداست

محصولات شرکتش با نام پاناسونيک در ميان مردم شناخته مي  برخي جملات کليدي او که موسس برند ناسيونال بود و بسياري از

 :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 -

 .ورداحساس مسئوليت نسبت به جامعه ، هسته ي داد و ستد سالم را پديد مي آ -

 .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 بايد    -

 .خود 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 مي  -

 .تگي براي همنوعان سازگار باشدآيد که با انديشه مدني و دلبس

 .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  -

دن براي بالا بردن ميزان فروش که رساندن خبرهاي خوش به آگاهي مردم هدف اصلي و راستين آگهي بازرگاني نه فشار آور -

 .است

 .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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 منابع انسانی -1قسمت 

 شتنياز خو ینيک احساس عي

واقع  ييشتن وتواناياز خو ينيروند احساس ع يبه کار م يعموم ياديرسانند بن يبه جامعه م يکه در کل سود يموسسات يهمه 

در  يتوانند به گونه ا يل شده که ميخود شناس تشک يکه از مردمان يد در کارمندان خود پرورش دهد. شرکتير بايک مديرا  ييگرا

خود از  يابيبه دورند در ارز ين افراد از اختلاف درونيد. ايغوش خواهد کشآرا در  يابياهد کامروبه رو شوند ش يخور هر وضع

ر ممکن است که يغ را پشت گوش مي اندازندها  ييتوانا ن يکه ا يرادفکند اما در مورد ايعمل م ينيک بيوبار يتها با درستيموقع

درست  يت داوريم همواره اهمياموزينان بآم به يتوان يکنند اما م يابيارز يت را به درستيک موقعيم که چگونه ياموزيبه کارمندان ب

 ند .يافرايش خود بنتوانند از راه تجربه بردا يداشته باشند وبدانند م دايرا به 

 ديبه کارمندان خوداعتمادکن

که  يکس"ديتوان يدانم شماميم اما انجام دهم را ن کاريتوانم ا يمن نم"ميگويبه کارمندم م رديانجام پذ يخواهم کار يکه م يزمان

شود.امامن  ياب ميخودرابه کارببنددوسرانجام هم کام يروين نيشتريب تا کوشد يم، دارد قرار اعتماد مورد ببرد يپ

سازمان  يشخص برجسته وبالا يهرگاه ازسو"من ازتوبهترهستم"اورده ام.نگرشيهرگزخودرادرهوش ودانش برآنان برتربه شمارن

 يتواندسودها يم،  اير يوب يواقع يوافتادگ يگراحساس فروتنيد يندازدازسويکسب وکاراورابه خطرب يواندهمه ت يآشکارشودم

 سازمان اعطاکند. يت بالايريبه مد يمحسوس ونامحسوس فراوان

 ت گشودهيريمد

دهدآگاه  يرخ م يخش ودازآنچه دربيبا ي.هرعضو، در واقع بالا بردن روحيه آنها ست اعتمادکردن  يبه معن، ت گشوده يريمد

ن صورت يآشکارکنددرا يدن به آنهاباشندبه روشنيرس يددرپيراکه کارمندان با يکوتاه وبلندمدت يدآماج هايس گروه بايباشد.رئ

بزرگ  يشرکتها يکنند.درورشکستگ يم يشان گذاشته شده است همکاريش رويکه درپ يدن به اهدافيرس يکارمندان باشوق برا

 يهاينوآور يات خودوبهره گرفتن ازثمره يعمل يوه يکارگربوده است نخست آن که شرکت درسازگارکردن شدوعامل مهم  يژاپن

که مهم ترازعامل  يشخص يوبلندپرواز يت شرکت باآزمنديرياست مديروسيبازمانده است وعامل دوم آن که تدب يفن شناس

 نخست است آلوده شده است.

 یعامل انسان

 ينسب يز امرين ييو توانا يستگيرا داشته باشد وشا يو وفادار يستيد دو خصلت مهم شايسازمان باشرفت در يپ يک کارمند براي

 کهنه شود .،ت يريمد يا فنون تازه يتازه فن به سبب شناخت  اردفوز سودمند است ممکن است رکه ام يتهستند مهار يداريو پا

 ت است . يريبزرگ مد يها تيکارمند از مسئول بردن به استعداد هر ين دو مهم تر است و پياما استعداد از ا

دهند تنها  يما در دسترس قرار م يپردازند انچه دانشگده ها يکنند که در ان به کار م ين مييتع يک شرکت را مردميت کار يفيک

 شود يمواد خام محسوب م

 د اورد.يممتاز پد يها کار منداناز درون انکه د يارايدارد تا مواد را چگونه پرداخت کند و ب ين به کارفرما بستگيا
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 ه استيک سرمايهر انسان 

ار گرداند. کانها را اش يها ينکه کاستيافراد را مورد توجه قرار دهد نه ا يد صفات مثبت و برجسته ير بايک مدي يبه طور اساس

کارمند ش را به کار  يدون دو دلند باچ وقت نتوير هيشود تا مد يک کارمند باعث مي يدر نظر گرفتن نقاط منف ييرا به تنها يز

 ت دار بگمارد.يمسئول

 يد اعتماد کامل خود را به ويکنم تا کمتر از انچه هست اگر شما بتوان يابيش از انچه هست ارزيکارمندانم را پ ييشه توانايهم

 شما عمل کند. يکند تا برابر چشم داشتها يد اوکوشش مياشکار ساز

 نان وارزشها يبرا

تواند کارمندانش  يگاه مآنر از احساس برخوردار باشد ياگر مدجهان روشني داشته باشد. د يبا ، از دنبال کردن سودجدا  يکترهر ش

 يبرا يابيدست يکنند انگاه برا ينان کار نم يه القم يابند که برايشرکت اگاه سازد اگر کارمندان در  يوارمانها ياز منطق وجود، را

 کنند. يم يسخت همکار،  يهمگان يجهان

 ضمن کار يتجربه 

 ياز دانش و تجربه  دخو يتخصص يدر رشته ،  يفزون بر دانش نظراد يک پزشک است . او باينند اهم يان تا حدگرزک باي

از  يزانيد مگر ان که ميتوان بازرگان نا ام يرا نم يبازرگان يهادانشک يخته يهک فريوه ين شيبر خوردار باشد .به هم يعيوس ينيبال

ه يشتر به پزشک مانند تا به دانشمندان ونظرين است که بازرگانان بيت دارد اينچه اهمآ رده باشند.را به دست او يعمل يهاازموده 

 پردازان 

 

 خرد گروهی  -2قسمت

 رود یدم به دنبال سر م

 شود را دارند . يار برده مانها به ک يکه برا يه ايهمراه با مراکز مجهز ارزش وقت وسرما، ه شده يدشيک اندين ياموزش يبرنامه ها

 ننداتو يهستند که نم ير شخصيوغ يخنث يياينها اشيم که ايد بدانياما با

 .بزندانها دست  يکردن محتوا يد به انسانيبا ين فرديبنا بر ا .شندينديا ببيندينما ياحساس کننده همدردبا 

 کنند. يکار م يکه باو يبا ارزش مشترک با افراد يژگيک وين خود ياست که ا يکاست يبه سبب انسان بودنش دارا يريهر مد

ار کار گر تر از يبس، م يمستق ينيزش عومآشه يهم، به کار  يبنديپا، تعهد ، د نمونه باشد يد وبايايتواند کوتاه ب ينه نميمزک ياما در 

 است. ياموزش رسم يهر گونه بر نامه 

 يیازراه همرا يريم گيتصم

دوبه ييدرون سازمان شرکت جو يم هايتصم يددرهمه يتوان يدکه نميبر يم يپ، د يباش  ک شرکت بزرگيس يير،  اگرشما

 يآنهاروشن م يرابرا يواصول يادياست بنيد.شماسيشرکت واگذار يبخشها يران وروسايارات رابه مديازاخت يدبخشيناچاربا

 کنند. يشرکت م يريم گيشرکت درتصم ياعضا يوه همه ين شيگذارند.به ا يردستانشان واميرابه ز ياراتيزاختيران نيد.مديساز
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 مانع ارتباط است يوانسالاريد

واسطه اش  يس بييبه افراد بالاترازخودرابه جزر يابيک کارمند بخت دستيشود که  يچنان سخت م يسلسله مراتب سازمان يگاه

ف يکند.ازوظا يام رشد شرکت رامتوقف مشود وسرانج يکارمندان م يشه هايان آشکارانديتنهامانع ب يوانسالاريدهد.د يازدست م

 ق کند.يزد وتشويبرانگ يسازمان يعمود يوندهايدآوردتاارتباط افرادرادرسراسرپيراپد ييراست تافضايمد

 ارياخت يواگذار

ل داورابه حايد به کارمند واگذارکردامانبايکه شوق گرفتن آن رادارد.کاررابا،واگذارشود يبه کس ديبا هرکار يک دستورکليطبق 

 مناسب به کارپردازند. يدمراقب باشدتاهمواره کارمندان مناسب درجايربايخودرهاساخت.مد

 ک انسان درستکاري

به کسب  ين دشمنيباعث شده تاباکمتر ييماند.راستگو يگران بازنميختن ديچگاه ازبرانگيدرخودداردکه ه ييروين، ييراستگو

ه يوجلب اعتمادتک ييرومنداست که بردوستون همزادراستگوين يرتنهازمانيد.مدرکانه راه نداريز يها يت تردستيريوکاربپردازم.درمد

 داشته باشد.

 ازدارنديانيکارمندان به رو

تنگ ،  اين روينخست يه ياول فراهم آوردن مواد در ريمد اگر کارمندان خودفراهم آورد. يهمه  يرابرا ياپردازيبخت رو ديبا ريمد

زه يوانگ يدلبستگ يعنياداشتن يشرکت ازدست خواهد داد.رو ينده يآ با را وندکارمنديوپ يدلبستگ سرانجام کاربندد به يچشم

 سته است.يشا يرين هارافراهم کندمديکه بتواندا يداشتن.مرد

 یت مشارکتيريمد

حقق به ت،  ت خوديتوان وظرف يه يدهد تاضمن مشارکت درکاربتوانندبرپا يت آن است که به کارمندان راه ميرين نوع مديبهتر

صرف  يدن سخنان هرکارمنديشن يذهن برا يوآمادگ يزان بسنده ازخصلت گشادگيدبه ميربايدهند.مد ياري يهمگان يهدف ها

ان کارمندان يدرم ند که بده وبستان آزادنظرهارايافريب ييد فضايشرکت،برخوردار باشد.اوبا يدرسلسله مراتب سازمان يگاه وينظرازپا

 زاند وبستاند.يبرانگ

 م برندهيک تي گرداندن

 يم يردستان خودراچون بدهيهستند که ز يشترآنان به گونه ايبوده اندکه درکارخود شکست خورده اند،ب ياديسته زيران شايمد

 ييکارمندانش اختصاص دهدوبه آنان راهنما يها ييدشصت درصدوقت خودرابه پرورش توانايرخوب بايمد .ييدارا تا نگرند

 بخشد. يفزون،  ن ضربه زدنيانگيبالابردن م يکارمندان شوق کارکردن رابراان يددرميبدهد.اوبا يودلگرم

 

 نندهيت آفريريمد  -3قسمت 

 يروزرانسبت به امروزکهنه جلوه مينود يتازه فرآورده ها يها يابيراه "کند يم سد شرفت رايراه پ ييوازخودرضا يخشنود"

ان يم.امکانات رشدوبهبودکار پايم،باشيم بهترازآنچه هستيتوان يم م هموارهيممکن است که باورداشته باش يشرفت هنگاميدهند.پ

 دارد. يت بستگيريخته شدن مادرامرمديزان برانگيخته شدن درکاربه ميزان برانگياب شدن درکاربه ميکام ييل تواناين دليرند.به ايناپذ
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 نندهيبازرگان آفر

 يتوان آن رادگرگون کردتابه نوآور يشه باشدکه چگونه ميخوددراند يهرقلم ازکالاها يتواند درباره  يننده ميآفر يک فروشنده ي

 يردکه انسان درميگ يسرچشمه م يزمان يدرکاربازرگان يواقع يد.شاديمصرف کننده بهترپاسخ گو يازهايابدو به نيدست  ييها

 د.يگو يمهم جامعه پاسخ م يازهاينش خودبه نيآفر ييابدبابه کارگرفتن تواناي

 ديعت جدتباه کردن و صن

 يذاتدرجهان هستي هيچ چيزي بي فايده آفريده نشده ،اگرچيزي تباه مي شودکوتاهي ازماست.وظيفه ي ماست تابه آشکارکردن 

 يست دلبستگيکه خوب ن يزيم.چيريرفته شده اند به کارگيکه درآغازبه سبب آن پذ يمقصود يم وآنهارابرايببر يپ ء ، اياش

کند و يرا کوتاه م ينيجانش ين دوره يکشاند.ا يم يت که مصرف کنندگان را به فراخ رفتاراس ييساخت کالاها يسازندگان برا

 داکند.يپ يبه تباه يتواند راه يم ين کمال پرستيآورد.ا يد ميعمر نخواهند کرد پد ياديکه زمان ز ييبدتر از آن کالاها

 بازندگان است يان هابرايز

ک يو ، پرجوش وخروش يک بازرگانين يبرخوردارند.تفاوت ب يشتريب يثبت نگراب هستندکه ازاعتمادوميدرکارخودکام يافراد

کند  يآغازم يمسوول کارخودرابافرض سودآور ير براستيک مديافت.يران آنهايمد يتوان درفلسفه  يثبات ولرزان را م يبازرگان ب

 رساند. يان ميوبه پا

 دين خودخشنودوقانع نباشيشيپ يها یابيبه کام

که  يزد مانندساختمانير يک شبه فروميبه آن واردشود يمهم است امااگرلطمه ا ياسرسالهابدست آمده،عاملکه درسر يشهرت

اب يران کردن تنهاچندروزبسنده خواهدبود.بازرگان کاميو يساختن سالهازمان لازم است وبرا يختن است.برايمحکوم به فرور

    تازه بدست آورد. يندوروزبه روزاعتبارازکوشش کين هرگونه نيتام يان همگام باشدوبرايدبامشتريبا

 بخشد یجامعه راشکل م یبازرگان

گذشته وحال  يل گرندوداده هايتحل يمردم، نده نگريآ يرد.انسان هايبگ يشيدهمواره اززمان خودپين بقابايتضم يت برايريمد

 يرمينده درذهن تصويرادرآ يبهتر يخودجامعه  ياست مداران درحالت آرمانيس يرندوليگ ينده به کارميآ ينيش بيپ يرابرا

دعوامل ياست مداران عمل کنند.آنهابايدمانندسيزبايران نينند.مديافريخودرادرجهان واقع ازنوب يکوشند تاصورت ذهن يکنندوم

 يانه رويم،  ناآرام ما فراهم آورند.درروزگار يمنطق يميخواهند تقو ينده ميادوسال آيک يکه در يموثردرکاررابسنجندوازاوضاع

 رود. يبه شمارم يابيک عامل مهم کاميمثبت وهمراه بانرمش 

 

 روحيه خدمت کردن -4قسمت 

 ديآ یدرآغاز م يخدمت به مشتر

جهات خدمات  ياريان است وازبسيمشتر يدنگهداريرند.خدمات پس ازفروش کليناپذ ييفرآورده،فروش وخدمات سه عنصرجدا

دازشمار فرآورده يد بايخودراندار يکالاها يفراهم کردن خدمات برا ييپس ازفروش ،ازفروش خودفرآورده مهم تر است.اگرتوانا

 د.يتان بکاهيها
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 خدمات همراه شاد باش گفتن

ضه شود. به عنوان درآن عر يبيداشدن عياپيکالا يدرباره  يمشتر يت هايش ازشکايکارگراست که ب يخدمات پس ازفروش زمان

آن محصول  يدودرباره يبزن يدبه آنهاسريندازند شمابايخودرا به کارب يبرق ينکه مردم بادبزن هايمثال درتابستان قبل ازا

 نامم. ين عمل راخدمات همراه شادباش گفتن ميد.من اينه کنيدومحصول رامعاياشوينظرآنهاراجو

  دارد یپرداخت خوب ب کردن بازيترغ

 انيمشتر يت کالاهاوارزش آنهابرايفيدبه کيزشمابايش ازهرچيب کند.بيگران راترغيداندچگونه د يسته ميشاک بازرگان ي

ن همه يد.اگرباايبرخوردار يرومنديازنيط شماازامتين شرايشود.درا يممت گذاريق يمت معقوليدبه قيد.کالاها باياعتمادداشته باش

 د.يساخته نشده ا يبازرگان يبرا، د که شما يد،آن گاه بدانيان خودنفوذ کنيد درمشترينتوانست

 ديبدار یت هاراگراميشکا

کنند  يت ميم.آنان که شکايان برقرارکنيم بامشتريمستق يونديآورندتاماپ يت هابخت آن رافراهم ميت هاارزشمند هستند.شکايشکا

ل يشماتبد يبرا يداريبان پايوپشتک دوست يدبه يکن يم يريگيت آنها پيبه شکا يدگيرس يکه برا يوه ايممکن است بر حسب ش

 م.ين بهره راببريشتريدازفرصت فراهم شده بين کاراست بايت بدتريبه شکا يياعتنا يشوندوب

 

 وظيفه اجتماعی -5قسمت

 یچشم همگان

ک ينان ازيمثبت وبااطم يشودتابه گونه ا يمهم است.وسبب م يامر ين اعتماددربازرگانيمردم اعتماد دارم.ا يمن به داور

شرکت شمادارند  ينسبت به فرآورده ها يدکه مردم چگونه واکنشيش باشيد.اگرشمادرتشويش گام بردارياردرخوراعتمادبه پيمع

 يخردهمگان يد.اگرشمابه درستيازمندآن است،معطوف داريتان،که نيخودرابه کاربازرگان يتوجه قلب يد بودکه همه يآنگاه قادرنخواه

همگان راپشت  يگسترده  يبانيممکن است که شما پشت ياتنهازمانيت پويريد.مديم کنياه خودراترمداشتبيتوان يد ،ميمان داشته باشيا

 د . يسرخود داشته باش

 سودبردن يحق بازرگان برا

 يات بخش عمده اياب ازراه پرداختن ماليکام يک بازرگانيابد.يتواندگسترش  يم يبازرگان، معقول  يتنهابابدست آوردن سود

وکاهش  ييبالابردن کارا يباشدکه برا يداريپا يکوشش ها يجه يدنتيک سودعادلانه بايابه جامعه بازگرداند.خودر يازدرآمدها

 د.يآ ينه هابدست ميهز

 به دور از سازش

وجود نمي ايد بايد به هر کاري که مي پردازيد پيش از انکه از دستتان خارج باگر شما درست عمل کنيد هرگز چيزي به نام سازش 

حياتي است . اين تصميم نقطه اي را نشان مي دهد که از ان ، يفيت کامل ان اطمينان پيدا کنيد . سازش کردن يا نکردن شود از ک

 شکست روبه رو مي گردد مي شود يا با موفقشما يا  عملپس 

 همچشمی عادلانه براي پيشرفت کار 

لم کاري پسنديده است نواوري را بر مي انگيزد اما هچشمي عادلانه وسيله ي دستيابي براي جهان پر ارزش است . همچشمي سا

طور مستقيم ويا غير مستقيم با اين بکه  رقابت برون از اندازه بازار را اشفته مي سازد . در اين صورت مشتريان شرکتها ونهادهايي
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ت منافع شما در امن صفت پيوند دارد زيان خواهند ديد . مهمترين چيزي که بايد توجه کنيدسعادت همگان است در اين صور

 ترين وضع تامين خواهدگرديد.

 بقاي شايستگان

ر سخت هم جامعه اي بهتر را بقا مي کند . رقابت عادلانه اجازه مي دهد تا حتي شرکت کا و انگيزد مي بر  را سخت کار  رقابت

اميابي به دست اورند . هنگامي هاي کوچک با سر مايه اي اندک بر پايه ي شايستگي مديريت وکارايي خود بخت برابري براي ک

، جامعه ونه شرکتهاي دست اندر کار  هن،  هد بردنخوا سود هيچکس  در بلند مدت، که زورمندي مالي عامل تعيين کننده باشد 

د د تا قيمت کاهش يابنگيرد هزينه ي توليد را پايين اورر شرکتها بايد همه ي ابتکار خود را براي توليدفراورده ي مرغوب به کا

 وسود معقولي هم به جامعه وهم به شرکت برساند اين کار پيشرفت مي اورد وهم چشمي به اين معني را بايد ستود.

 

 چالش و رشد -6قسمت 

 زيستن روي طناب بند بازي

 و شود مي  لش فراخواندهاکه داراي انگيزه ي نيرومند باشد به راستي که به چ يانسان، در روزگار اشفته وگيج کننده ي ما 

د تر از پيش از کار برون نيرومن پايان در و کاربرد به ناهمواريها بر شدن چيره براي را خود مهارتهاي ي همه تا گردد مي برانگيخته

ايد . رئيس يک شرکت بايد امادگي روبه رو شدن با شرايط دشوار را داشته باشد براي يک مدير خواب به اساني فراهم نمي شود . 

 ي خوابي ودلبستگي همان عناصري هستند که زندگي را برايش شيرين مي سازند.بااين همه شبها ب

 رئيس که دهزار چهره دارد دلبستگي وتوجه وي به انان ده هزار چهره پيدا ميکند

 در ازموده شدن به هنگام رکود 

در هواي خوب "ياد داشته باشيم  گفته را به نرود ماگرايش به سستي وتنبلي پيدا مي کنيم اييهنگامي که همه  چيز بخوبي پيش م

  "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 

 .مان هيچ زماني بهتر از زمان رکود وکسادي نيست نمي يابند.براي اموزش کارمند ونيرومند ساختن مديرت

 جاي ازادي عمل رابراي خود فراهم اوريد

، اي تجهيزات بريک ذخيره ، ذخيره ي مديريت براي همه ي کسب وکار نيز لازم است . شما بايد ذخيره اي براي امور استخدامي 

براي کار ي مديريت مستقيما سود اور نيست ولي  ذخيره هايي از اين نمونه داشته باشيد ذخيره ي موجودي کالا وبرايک ذخيره 

بخش به شمار مي ايد همواره بايد بکوشيد تا ميانه  دهاي بازرگاني که هدفي ان ثبات وتوسعه ي بلند مدت است يک رويه ي سو

 رو باشيد.

 رخ دادهاي يک روز عادي وخالی از حادثه 

قت چيزي به عنوان رخ دادهايي که در سراسر پيشه ي بازرگاني ما رخ مي دهند زينت بخش خون حياتي ما است . در حقي

 يشکست يا کاميابي مطلق وجود ندارد زيرا در نتايج واثار هرشکستي کاميابي هاي نسبي را مي توان يافت ودر هر کاميابي عناصر

از شکست را مي توان ديد در پايان يک روز عادي مدير باريک انديش همه ي کارها وتصميمهاي خود را مورد ارزيابي قرار مي 

 چه ميزان پيش رفته يا شکست خورده است. دهد تادر يابد



9 

 

 مدير آرمانی -7قسمت

 همه عمر يشه برايک پي

که  يشکل يخودرادرباره  يه ايپا يدرکارش داشته باشد.من اعتقادها يتياستوار واحساس مامور يداعتقاديرخوب بايک مدي

که  يژه به کارپرداخته ام.صرف نظرازهرکاريوت يک ماموريکرده ام.وازآن پس بااحساس داشتن  يزير يدداشته باشدپيشرکت مابا

است که درسراسر  ين کاريازداردواين يخودساز يژرف برا يوسته وشوقيپ يخوب انجام دادن به آموزش يش داردبرايانسان درپ

 د ادامه داشته باشد.يعمربا

 اعتماد همراه با افتادگی وفروتنی

به صورت اصولي مثبت تبلور خواهد يافت و ان شخص را براي  مند سرانجااگر اعتماد در وجود انسان راه يابد و فروتني رشد ک

 .رسيدن به هدفهايش راهنمايي خواهد کرد

 

 مدير کارساز  -8قسمت 

 به نام شکست وجودندارد يزيچ

 ياريبس يبرزندگ، رابرآمدآن يد،زيانجام بده ين کارراسرسريدايتوان يدنميريبگ يزندگ حساس در يميدتصمياگرشمابخواه

شود  يشماگران تمام م يباشد.به راه نادرست رفتن ممکن است به همان اندازه که برا يرامون شماهستندکارگرميکه درپ يازکسان

 يريدل،  ياست که درزندگ ين باوريبه نام شکست وجود ندارد.ا يزيچ يان برساند.من گمان دارم که به راستيززيگران نيبه د

 بخشد. يواعتمادبه ما م

 فت سرنوشتشگ يهايباز

 يميبرسم که هرگزدرشتاب تصم ين آگاهيقت ايوسته توانستم به حقيمن به وقوع پ يکه برا ييرخدادها يرفاژ بردن به يبا پ

ن ازدست برود.سرانجام يزر يم هاراچنان کند گرفت که فرصت هايد تصمين همه نبايخودنخرم.با ا يرابرا يرم واشتباهينگ

د ينکرده ا يممکن رابررس ينکته ها يکه همه  يدتازمانيت بدهيدآن راقطعيد،نبايباوردار يميمتص يبه درست ياگرتنهاتااندازه ا

س ييدارد.ر يبستگ يمنطق يابيک ارزيهاوبر يبازوآزادازدل مشغول يم هوشمندانه به نگرشيک تصميد.يريرابگ يانيم پايدتصمينبا

رسدکه يم يابيبه کام يکنند.اوزمان يرويازآنها پکارمندانش  تا رديبگ ييم هايتواند تصم ياست که م يشرکت فرمانده

 د.ين راه حل هابهره جويبتواندازهوشمندانه تر

 پايی چراغ دوچرخه يچ بررويا هيهمه 

رسدکه  يفرام يم.اماموقعيزيعاقلانه است که تاسرحد امکان ازخطرکردن بپره يست،به طورکليخطرن يب يچ کسب وکاريه

 م.يآور يبدست نم يزيم چينکن ييپروا يم که اگربيدبدانيطلبد.با يط آن راميشرا يسازد وبراست يسته ميخطرکردن رابا

 است یبهتر ازورشکستگ یمنيا

 درآن داشته باشد يکوشدتادست يشود هرکس م يم ينيش بيپ يکه سود يدرسرشت انسان است.درکسب وکارهنگام يآزمند
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 انيزاززيپره يک شرط برايتقاضابه عنوان  ینيش بيپ

ن است که همه يدانم وآن ا يم يزرابه خوبيک چيکنم،اما ينيش بيراپ ييکالا يدانم چگونه تقاضا يکنم که م ينم ييادعامن هنوز

ن يشتريدبيکه درتوان خر ميدکنيتول ييم فرآورده هايخودرابالا ببرند وبهبود ببخشند.واگرمابتوان يخواهندکه سطح زندگ يمردم م ي

 خواهد گرفت. يفزون يانسان ييشده است به عنوان آرزو ينيش بيآن چه پ يه ينهابرپاد آيخر يگروه مردم باشد،تقاضابرا

ن يوهمچن تقاضا مامردم است يهمه  ياديزبنيازغرا يکيکردن  يبهترزندگ يآشکاراست که مردم با هم تفاوت دارند،امااگرآرزو

که به گمان  ييفرآورده ها يبت وسازنده رادرباره مث يم هايااعتقاداست که تصميک نگرش ين يشناسند.ا ينم مرز نو يفرآورده ها

 بخشد. يروميسازد،ن يشترهمراه ميب يمردم راباآسودگ يروزانه  يرساندوزندگيبه جامعه م يدکننده بهره ايتول

 مشارکت نافرجام

 يقط رفتارست،فيسرشت انسان است.گرچه آن چه مهم است اشتباه ن يآشکاردرباره  ين سخنيکند.ا يگاه اشتباه مگه يهرکس

ده يم آن راناديم وبکوشيريم ونپذيخودراوابزن يم اشتباه و کاستيتوان يم.ما ميده يآن ازخودنشان م ياست که مادرباره 

 ينم ياريمارا يو دفاع يک نگرش منفيانسان مسوول  يه يدن به پايافتن به رشد ورسيدست  يدآگاه بودکه برايم،امابايريبگ

ن اشتباه ازآغازرخ داد وباتوجه به يم چراايشينديم،سپس بيد نخست به آن اعتراف کنيم بايشو يم مرتکب يکه اشتباه يدهد.هنگام

 ياريدشواراست امابه ما يندين فرايم .ايابه جبران آن بپردازيم يم کنيم تاآن راترميبکوش،  ش آن کارگر بوده انديدايکه درپ يليدلا

ن همواره يم.ايدبه جبران آنها بپردازيم بايبر يم يپ ييکه به اشتباه ها يدرهرزمان م،يدهد تاازدوباره دست زدن به آن برکنار بمان يم

 م.يمان هستيم که ماخود مسوول اشتباه هايدبدانيست،اماباين يکارآسان

 ديانبارهاراازکالاپاک کن

بنا به روال روشن  که يينش هايبند بماند.گزيک کاربخصوص به قطع درست است،پايست که انسان به آنچه دريهمواره آسان ن

راکه  يره ونامشخص شوند.مهم آن است که همواره راهيتازه ت يت هايکهنه باموقع يفرض ها ييارويتواننددررو يهستند،م

د يآن گاه تول ، م رسديم هرگاه فروش به نيرياست که بپذ ين منطقياست.ا يم که راه درستين شويم تاکه مطمييازمايم بيش داريدرپ

ک يرامردم را که قلب يست زين دستوردرست نيست.اين ين دستورچندان انسانيابد.اما ايم کاهش يدبه نيکاربا يرويجه نيودرنت

منابع خودرادرکار فروش  يد همه يرسند شرکت با يک شرکت به فروش نمي يکه فرآورده ها يسازد. هنگام يشرکت اند،فدا م

 يکپارچگيدآورنديدارپديپا يانيتوانندز يکوتاه مدت که م يهاراه حل  يد برايبرطرف گردد.شرکت نبا يمتمرکز سازدتاکساد

 دکننده به سازش بکشاند.يا توليخودرابه عنوان کارفرما 

 نخست است يدرمرتبه  يمشتر

ش وبه يدگاه خويدن به دياست.چسب يگريزديک وتنگ چيدگاه باريک ديسرسختانه در يزاست وپافشاريک چيمصمم بودن 

ش يشتر از اوقات پيب ين وضعيزاست که چنيان بارباشدو تاسف انگيار زيتواندبس يگران ميد يدگاه هاينهادن د يکنار

دهد  يخودراازدست م ييشود.آن گاه احساس همتا يار سخت ميگران بسيم شما ومنافع دين تصميب يکه ناسازگار يد.هنگاميايم

ن سخن در گفتن آسان تر است تادرانجام دادن يم اما ايکنز توجه بيگران نيار مهم است که به منافع ديد بسيآ يد ميسپس اشتباه پد

 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 

توارند و در برابر ما قرار دارند نمي بينيم يا به مسايل دنيايي روزانه خود دل مشغول هستيم ، بسياري از چيزهايي را که درست و اس

زندگي معنايي فراتر از کارهاي روزانه آن دارد . اما ما همچنان در ماه آينده ، سال آينده و سالهاي ديگري آنها بي اعتنا مي مانيم . 

 که فرا مي رسند به اين شيوه رفتار مي کنيم.

هتر يا برتر از امروز خواهد بود ؟ کسي اين را نمي داند . ولي همه آرزوي آينده آيا بزندگي در آينده چه شکلي خواهد داشت ؟ 

 اميد داشتن کاري سترون است ، ما بايد عمل کنيم ، اما چگونه ؟  بهتر را دارند . البته تنها

زشتر مي کوشند ، سخت پندار و تصويري از آينده و به اهميت افراد و گروه ها که براي دست يابي به يک زندگي با اربه داشتن 

باور دارم. اين بدان معني نيست که تنها دربند پيشه هايمان بمانيم يا انديشيدن و خود جوشيمان را سخت محدود کنيم . اين بيشتر 

 که هر يک از ما تا جايي که ممکن است به گونه اي آزاد و خلاق تواناييها و ويژگي هاي خود را بکار گيرد. آيندهبدان معني است 

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.

 


