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اطالعات به اشتراک گذاشته شده در این کتاب بیانگر تجربیاتی است که 
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این کتاب را تقدیم می کنم به ...

ایــــن کــتــاب را بـــه هــمــســرم مــیــشــل و فــــرزنــــدان خـــوبـــمـــان: مـــیـرا کــیــم و 

نیما دیوید تقدیم می کنم. امیدوارم این کتاب به کتاب راهنمای زندگی 

آن ها تبدیل شود. از مدتها پیش به این قطعیت رسیدم که بعد از رفنت 

مــن ارزش هـــــای دنــیــایــی بــجــامــانــده ام، بــه انـــــدازۀ فلسفۀ زنــدگــی کــه کسب 

کــــــرده ام بــــرای آنـــان مـــام تــأثــیــرگــذار نــخــواهــد بــــود. بــنــابــرایــن، مــایــلــم بــه جــای 

باقی گذاشنت اموال دنیوی، این کتاب را تقدیمشان کنم.

عــــزـیـــزانــــم، امــــــیــــــدوارم کــــه مـــجـــمـــوعـــه افـــــکـــــار، فـــلـــســـفـــه هـــا، مـــفـــاهـــیـــم و 

اعمالم بتواند به انـــدازۀ کافی بــرای شما الهام بخش و آمــوزنــده باشد تا 

بتوانید از طریق پاالیش، بیشرین تأثیر را بر جامعه و جهان بگذارید و 

با تبدیل شــدن به بهریِن ماهیِت خــود، به بهرین عملکرِد خــود دست 

یابید. تمام رسالتی کــه از مــا انتظار مـــی رود ایــن اســت کــه در مــدت زمــان 

معقول، پیشرفت قابل مالحظه ای داشته باشیم.

هرمز مقاره ای





مقدمه

نـــاامـــیـــدانـــه بــــه ســـمـــت خـــانـــه رانــــنــــدگــــی مــــــی کــــــردم. بــــا وجـــــــود اطـــالعـــات 

بیشماری کــه کسب کـــرده بـــودم تــا بــا کمک آن هـــا چشمانم را بــه زندگی 

باز کنم،  اما هنوز آنقدر جــوان و خام بــودم که نمی  توانستم واقعیت را 

ببینم. تنها چیزی که می توانستم به آن فکر کنم رنج ها و ماللت هایی بود 

که به امید دستیابی به –راهنمای واقعی زندگی- برای شرکت در سمینار 

جیم رون کشیده بودم. امیدوار بــودم با کمک او به یک راه حل آسان، 

فوری و ملموس برسم که بتواند برای من منجر به فروش بیمه شود و 

مرا به آب و نانی برساند. اما در عوض با دست خالی و با پرسش هایی 

بیش از قبل به خانه برمی گشتم.

ــــتـــــم کــــــه نــــســــبــــتــــاً بــــاهــــوش  مــــــن مــــــــــدرک مــــهــــنــــدســــی داشــــــتــــــم و مـــــی دانـــــسـ

هستم، بنابراین تصور می کردم تقصیر من نبوده که نتوانسته ام شغل 

مــنــاســبــی پـــیـــدا کـــنـــم، بــلــکــه هــمــه کـــس و هــمــه چــیــز مــقــصــرنــد. ـبــــرای تأمین 

هزینه خــانــواده، نمایندۀ فــروش بیمه شده بــودم و اطمینان داشتم که 

می توانم فروشندۀ خوبی باشم و حتماً می توانم بیمه بفروشم. آخر مگر 

این کار چقدر سخت اســت. اما خیلی زود متوجه شدم فــروش بیمه در 

هر زمینه ای توانایی من را به چالش می کشاند. می دانستم که باهوش 

هستم ولی هفته ها پشت سرهم می گذشت و من هنوز نتوانسته بودم 

حتی یــک فـــروش داشــتــه بــاشــم. نــمــی دانــم ـچـرا اصــــرار داشــتــم پــس از سه 

ــــبـــــوده ام هــمــچــنــان بـــاقـــی بــمــانــم.  مــــــاه، در شــغــلــی کــــه اصـــــال در آن مـــوفـــق نـ

هــمــیــن نــکــتــه بـــاعـــث شـــد کـــه خــــود را زیــــر ســــــوال بــــرم و درصـــــــدد یـــافـــنت راه 
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روزی یک سیب

حلی برای مشکل خود برآیم. به  هرحال در فروش، آنقدر بازخورد منفی 

داشتم که از مدیرم خواستم برای من یک دورۀ آموزشی تدارک ببیند.

در روز تعیین شده برای پیگیری درخواستم به دفرش رجوع کردم 

و مجبور شدم بدلیل تلفن های مکرر و پشت سرهم او با دیگران، بمدت 

طوالنی در اطــاق انتظار بنشینم تا پس از پایان تلفن هایش بتوانم فقط 

ــــاق انــتــظــار،  ــــرای گـــــــذران وقـــــت در اطــ چــنــد دقـــیـــقـــه ای بـــا او صــحــبــت کـــنـــم. بــ

روزنامه ای را از روی میز برداشتم و در البه الی صفحات آن متوجه آگهی 

یک سمینار شدم. آگهی سمینار رهری و فروش با سخرنانی جیم رون 

در شهر داالس. کسی که برای اولین بار اسمش را می شنیدم ولی جذب 

آن شدم و نمی دانم چرا مطمنئ بودم این شخص می تواند به من کمک 

کند. باخود گفتم چرا در این سمینار شرکت نکنم. 

آگــــهــــی را خــــــوانــــــدم و وقــــتــــی مـــــدیـــــرم از ـپـــاســــخ بـــــه تـــلـــفـــن هـــایـــش  فـــــارغ 

شــد وارد دـفــرش شـــدم و درخـــواســـت کـــردم تــا ـمــرا بــه سمینار جیم رون 

بفرستد چــون اطمینان داشتم آن سمینار می تواند راهگشای مشکالت 

مــن بــاشــد. بلیط سمینار جیم رون ۹۹ دالر بـــود و او مــی خــواســت ـمــرا به 

سمینار دیگری بفرستد که فقط ۴۹ دالر برای آن پرداخت کند و توجیه 

نمی شد که چــرا باید بــرای آمــوزش من ۵۰ دالر اضافه بــپــردازد. نمی دانم 

چه چیزی باعث شده بود آن قدر برای شرکت در این سمینار با او بحث 

کنم. سرانجام بعد از تقریباً یک ساعت، توانستیم به این توافق برسیم 

کــه او هــمــان ۴۹ دالر را بــپــردازد و مــابــه الــتــفــاوت را خـــودم پــرداخــت کنم، 

درحــالــی کــه خــــودم هــم اـشـــراف کاملی بــه سمینار نــداشــتــم. او بــا اینکه از 

دســت من کالفه شــده بــود با اـکــراه پیشنهادم را پذیرفت و با عجله من 

را از دفر خود خارج كرد تا به تلفن دیگری پاسخ دهد. واقعا احساس 

کردم از رفنت من خوشحال شد ...

روزنامه ای را که از روی میز برداشته بودم با خود به خارج از دفر 
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بـــردم و بــا تلفن عمومی طبقۀ پایین بــا شـــمـــاره ای کــه ـبــرای رزرو بلیط در 

روزنـــامـــه درج شـــده بـــود تــمــاس گــرفــتــم. صـــدای پشت تلفن از مــن پرسید 

که آیا سمینار را با ناهار می خواهم یا بدون ناهار. من پرسیدم: »تفاوت 

در چیست؟« او با لحن طنزآمیز به من  پاسخ داد: »ناهار«! به او گفتم: 

»مــعــلــومــه، مــتــوجــه ایـــن تــفــاوت هــســتــم، - تــا ایــنــجــا را کــه مــی فــهــمــم، امــا 

تفاوت دیگرش چیست؟«

 به من پاسخ داد: »قیمت سمینار به همراه ناهار ۱۲۰ دالر می شود.«  

با خود فکر کردم »۲۰ دالر برای ناهار!« و معرضانه جواب دادم: »اما این 

قیمت تقریبا معادل هفت وعده غذای کامل ۳ دالری است! «

-بله، اما در عوض می توانید همراه با آقای رون غذا بخورید ... 

نـــیـــازی بـــه گــفــنت نــیــســت، بـــاوجـــودی کـــه پـــس انـــداز چــنــدانــی نــداشــتــم، 

نــمــی دانــم چــه شــد کــه تصمیم گرفتم بلیط سمینار را بــا نــاهــار خــریــداری 

کنم!

سمینار قرار بود راس ساعت ۹ در داالس برگزار شود. قاعدتاً باید 

روز قبل تا آنجا رانندگی می کردم و برای شب هتل می گرفتم، که هزینۀ 

آن را نداشتم. تصمیم گیری برایم آسان نبود، اما بخاطر صرفه جویی در 

هزینه ها، ناچار شــدم ساعت ۳ صبح روز سمینار از منزلم در هیوسنت 

تـــا آن جـــــا بـــمـــدت شـــش ســـاعـــت رانـــنـــدگـــی کــنــم تـــا بـــه شـــــروع ســمــیــنــار بــرســم 

و پـــس از پـــایـــان ســمــیــنــار نــیــز هــمــان مــســیــر شـــش ســاعــتــه را تـــا خــانــه بــرانــم. 

تــا همان زمـــان از روی نــاچــاری ۷۰ دالر بابت بلیط سمینار و نــاهــاِر اضافه 

پرداخت کرده بودم، ولی باید به تمام این سختی ها تن می دادم تا شاید 

گشایشی حاصل شود.

از عــجــایــب روزگـــــــــار، ایــــــن  ســمــیــنــار بـــا مــــاه رمـــضـــان تـــالقـــی کــــــرده بــــود و 

نمی دانم چــرا سه مــاه پیش که بلیط آن را خــریــداری مــی کــردم ایــن نکته را 

مقدمه
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درنـــظـــر نگرفته بــــودم و از آنــجــا کـــه مــقــّیــد نــیــز بـــــودم، بــایــد روزه می گرفتم.  

طبیعتاً در هــنــگــام نـــاهـــار  کـــه جــیــم رون و دیــگــر شــرکــت کــنــنــدگــان مشغول 

خوردن ناهار بودند، برسر میز رفتم و بدون اینکه غذا بخورم در کنار آنها 

منتظر نشستم تا ناهارشان تمام شود. قصد من از حضور برسر ناهار فقط 

بخاطر بودن در کنار او و بامید دریافت یک پند برای فروش بهر بود. هنوز 

متوجه نشده بودم اینکه هزینۀ ناهار را در ماه رمضان پرداخت کرده بودم 

چــه حکمتی داشــــت ... زنــدگــی راه هـــــای عجیب و غــریــب خــــودش را دارد... 

هر چه می خواهید اسمش را بگذارید، بهرحال آن روز من در مکانی قرار 

گرفتم که باید می بودم: در ناهارخوری به همراه جیم رون.

بــــا جــیــم رون ســــه صـــنـدلــی فــاصــلــه داشــــتــــم و احـــتـــمـــاالً بــخــاطــر ایــنــکــه 

غــذا نمی خوردم توجه او به من جلب شد و از من پرسید: »ـچـرا چیزی 

نمی خوری مرد جوان؟« پاسخ دادم: »من روزه هستم قربان.« 

- مگر ماه رمضان است؟

و من با تکان دادن سر پاسخ مثبت دادم. سپس پرسید: » پس اگر 

نمی توانی چیزی بخوری یا بنوشی چرا بلیط سمینار را با ناهار خریده ای؟« 

خجالت کشیدم که بگویم وقتی بلیط سمینار را خریدم متوجه نبودم 

ماه رمضان با این ماه متقارن خواهد بــود، بنابراین تصمیم گرفتم یک 

جواب بهر بگویم که دروغ بود: »آقای رون، من خیلی دلم می خواست 

وقت ناهار با شما در ناهارخوری باشم و از مصاحبت با شما لذت برم، 

بنابراین تصمیم گرفتم هزینۀ ناهار را پرداخت کنم.«

از ایــن تملق خوشش آمــد و از من خواست روی کاناپه ای بنشینم 

ــــازه دهــــم نـــاهـــارش را تــمــام کــنــد و بــعــد از آن بـــا هـــم خصوصی  و بـــه او اجــ

صحبت کنیم.

بیست دقیقه با جیم رون گــذرانــدم، آن هــم به خاطر ۲۰ دالر بدون 
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توجیه کــه پــرداخــت کــــرده بــــودم. در ایـــن بیست دقیقه او ـمــرا بــه چالش 

کــشــانــیــد، مــن را زیـــر ســــوال بـــرد و تــمــام تــوجــیــهــات مــن را دربـــــارۀ نقایصم 

فــــروریــــخــــت. از مــــن خــــواســــت تــــا دالیـــــــل عــــــدم مـــوفـــقـــیـــت خــــــود را بــنــویــســم. 

دلــــم نــمــی خــواســت در مــقــابــلــش غـــیـــرآمـــاده بــه نــظــر بــیــایــم بــنــاـبـرایــن لیست 

طــوالنــی کــه بــتــدریــج هــفــده دلــیــل شــد را ـبـرایــش بــه ســرعــت نــوشــتــم، از آن 

بــهــانــه هــایــی کــه خـــودتـــان بــهــر مــی دانــیــد. از قبیل قــصــور دولـــــت، وضعیت 

اقــتــصــادی، مــالــیــات هــای کــــالن، نـــرخ بــهــرۀ بــــاال، و غـــیـره، و حــتــی رطــوبــت 

بسیار شــدیــد هــــوای شهر هــیــوســنت. همۀ ایــن هــا را نوشتم و بــه او دادم. 

صـــبـــورانـــه لــیــســت ـمـــرا خـــوانـــد و ـپــرســـیـــد»آیـــا تـــمـــام دالیـــــل شــمــا فــقــط همین 

مـــوارد اســـت؟« به او پاسخ مثبت دادم. گفت: »فکر می کنم چیزی را از 

قلم انــداخــتــه ای.« پاسخ دادم: »مطمنئ باشید، چیزی از قلم نیفتاده. 

من همه را نوشته ام.« پاسخ داد: »خیر،  شما فراموش کرده اید خودتان 

را در این لیست بگنجانید.« با تعجب پاسخ دادم: » من دلیل مشکالت 

خــودم نیستم.« پاسخ داد: »تــا خــود را دلیلی بــرای عــدم موفقیت ندانی 

من نمی توانم به تو کمک کنم.« این شد که نام خودم را به عنوان دلیل 

هجدهم به لیست اضافه کردم. 

از من پرسید آیا اهداف زندگی ام را در دفرچه ای یادداشت کرده ام 

کـــــه بــــتــــوانــــم بـــــه او نــــشــــان بـــــدهـــــم؟ ـپـــاســــخ دادم: »چـــــیـــــزی هــــــمــــراه نــــــــــدارم.« 

 خواست بداند که آیا دفرچه یادداشتم را در اتومبیل جا گذاشته ام یا 

در خانه. برایش توضیح دادم که اصال دفرچه یادداشت ندارم، اما به 

او اطمینان دادم که تمام اهداف زندگی ام را در ذهنم دارم. به من گفت: 

ــــر تـــو هــمــۀ اهــــدافــــت را در ذهـــــن داری پـــس مـــی تـــوانـــم حـــــدس ـبــزنـــم که  »اگــ

حساب بانکی ات االن چقدر اســت.« او را به حدس زدن دعــوت کــردم و 

تخمین او ۲۰۰۰ دالر بود. با خوشحالی پاسخ دادم: »خیر، موجودی من 

۲۷۰۰ دالر اســـت.« با جّدیت به من گفت: »اصــال به نظر نمی آید متوجه 

شده باشی چه می گویم.«  

مقدمه
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من متوجه منظور او نمی شدم. مگر می شود یک دفرچه یادداشت 

اهـــداف ـبــرای مــن درآمـــدزایـــی کــنــد؟  پرسیدم: »اگـــر اهــدافــم را در دفرچه 

می نوشتم پول بیشری به دست می آوردم؟« پاسخش مثبت بود. با فکر 

ساده لوحانۀ ۲۸ ساله ام پاسخ دادم: »خب، پس من ۵ دفرچه اهداف 

خواهم خرید.« سرش را تکان داد و گفت: » هنوز متوجه نشده ای، تو 

فــقــط بــه یــک عـــدد دفــرچــه یـــادداشـــت اهـــــداف نــیــاز داری، امـــا بــایــد بــدانــی 

که چگونه اهدافت را در آن  بنویسی و از آن استفاده کنی.« آزرده خاطر 

شــــدم و بـــا طــعــنــه گــفــتــم: »پــــس اگــــر هـــنـــوز مــتــوجــه نــــشــــده ام، لــطــفــا مـــن را 

متوجه کن.«

***

بـــه پــرســیــدن ســــــواالت مــخــتــلــف ادامــــــه داد امــــا هـــر بــــار بـــه جــــای پــاســخ 

برایش از عدم موفقیت خود با حاشیه گویی، داستان ها تعریف کردم. 

ـحــرف مــن را قطع کـــرد و گــفــت: »مـــن عــالقــه ای بــه شنیدن داســتــان هــایــت 

نـــــــــــدارم. دوبـــــــــــاره مـــــی ـپــــرســـــم،  فـــکـــر مـــــی کـــنـــی ـچـــــرا قــــــــادر نــیــســتــی بـــیـــمـــۀ عــمــر 

بـــفـــروشـــی؟« پــاســخ دادم: » مــــردم تــــگــزاس اهــمــیــت و ارزش بــیــمــۀ عــمــر را 

متوجه نیستند.« او پاسخ داد: »می فهمم.«

باید اعراف کنم وقتی شنیدم که گفت می فهمم، چقدر احساس 

راحــتــی کــــردم. او ادامــــه داد: »فــکــر می کنی چــه بــایــد کــــرد؟« پــاســخ دادم: 

»تگزاسی ها برای داشنت درک بهر از مزایای بیمه عمر باید سمینار بروند 

و یا دوره ببینند.«   

او گفت: »آقــای مــقــاره ای، یک خر برایتان دارم. در طی ۲۵۰ سال 

گــذشــتــه تــگــزاســی هــا هــرگــز سمینار نــرفــتــه انــد و مــن مــی تــوانــم بــه شــمــا ایــن 

اطــمــیــنــان را بـــدهـــم کــــه در ۲۵۰ ســـــال آیــــنــــده نــیــز نــخــواهــنــد رفــــــت. مــــن فکر 

می کنم آقا، این شما هستید که باید سمینار بروید.«
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ــــیـــــح دادم کـــــــه زیـــــــــر و بـــــــم بــــیــــمــــۀ عــمــر  بـــــــا او مــــخــــالــــفــــت کــــــــــــردم و تـــــوضـ

را مــــی شــــنــــاســــم. او گــــفــــت: »نـــــمـــــی دانـــــی چــــطــــور بـــــفـــــروشـــــی.« ـپـــاســــخ دادم: 

»تــگــزاســی هــا نــمــی دانــنــد چــطــور بــخــرنــد.« ســپــس او جــهــت مــکــاملــه را بــه من 

برگرداند و توضیح داد: »مــردم نباید بدانند چگونه بخرند، این وظیفۀ 

فروشنده است که بتواند بفروشد.« 

***

به سرعت موضوع را عوض کرد و پرسید: »آیا اجازه نشین هستی 

یا خانه داری؟«

بـــایـــد اـعــــــراف کــنــم کــــه جــــا خــــــــوردم، بـــایـــد عــصــبــانــی مــــی شــــدم زـیـــــرا به 

موضوع ربطی نداشت، اما برایش توضیح دادم که اجاره نشین هستم. 

متعاقبا از من پرسید: »چــرا هنوز خانه نخریده  ای؟« شــروع کردم 

به توضیح دادن، اینکه من و همسرم تــازه ازدواج کرده ایم و غیره، در 

حــال ادامــــه دادن بـــودم کــه حــرفــم را قطع کـــرد: »نـــه، نــه، شما دومرتبه 

دارید داستان تعریف می کنید. من به داستان های شما عالقه ندارم. به 

من فقط یک پاسخ بدهید.« 

»خــــب، شــمــا مــی خــواهــیــد پــاســخ را بــدانــیــد. پــاســخ مــن ایـــن اســـت که 

خانه  در هیوسنت خیلی گران است.«

او دوبـــــــــــاره پــــاســــخ داد: »مـــی فـــهـــمـــم« و مـــــن یـــــک بــــــار دیــــگــــر احـــســـاس 

آرامش پیدا کردم. اما او باز مجال نداد. 

»سوال دیگری برایت دارم، آیا کسی هست که در هیوستون خانه 

داشته باشد؟«

بــا نــگــرانــی از پــرســش هــای بــعــدی او پــاســخ دادم: »الــبــتــه کــه دارنـــــد.« 
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گــفــت: »بــنــابــرایــن بــه نــظــر مــن خــانــه در آنــجــا ـگـــران نــیــســت، شــمــا از عهدۀ 

خرید آن برنیامده اید.« 

این دومین ضربۀ او به من بود. 

**

سومین و آخرین ضربه ای که تا قبل از پایان مکامله به من وارد کرد 

سالمتی ام را هدف قرار داده بود. از من پرسید: »آیا می دانی خوردن یک 

سیب در روز چقدر برای سالمت مفید اســت؟« تصدیق کردم که از این 

مطلب آگاهی دارم. امــا او مکامله را با ایــن ســوال که پس چــرا روزی یک 

سیب را هر روز و متعهدانه نمی خورم به پایان رسانید. برای چنین نکتۀ 

به این سادگی هیچ توجیه منطقی به نظرم نمی رسید و چیزی نداشتم 

که بگویم. 

او گفت: »بنویس: کــاری که انجام آن آســان اســت انجام ندادنش 

آسان تر است« و اضافه کرد: »بخاطر همین شما آن را انجام نمی دهید، 

شما در -داِم آسانی انجام ندادن- افتاده اید.« 

انــــتــــظــــار داشـــــتـــــم بــــخــــاطــــر ایــــنــــکــــه در ســـمـــیـــنـــار ـشـــرکــــت کــــــــــــرده ام از مــن 

قدردانی شود. اصالً انتظار نداشتم جلسۀ اول کسی با من با این لحن 

تند صحبت کند، ولــی اـعـراف می کنم نیاز داشتم کسی مــرا تکان دهد. 

بـــه هــمــیــن دلـــیـــل وقـــتـــی کـــه بـــه ســمــت خـــانـــه بــرمــی گــشــتــم از ایــــن کـــه چــیــزی 

یاد نگرفته  بــودم احساس اضطراب شدید داشتم. او نه تنها فشارهای 

روحــــــــی، شــخــصــیــتــی، اقــــتــــصــــادی، ـشــرمـــنـــدگـــی، ســرشــکــســتــگــی را از روی 

دوش من برنداشت، بلکه به آن فشارهای دیگری افزوده بود. 

او من را مقصر و مسئول وضعیتم قلمداد کرده بود.

جـــیـــم رون هـــمـــۀ جـــنـــبـــه هـــای زنــــدگــــی مــــن را مـــــــورد هـــــدف ـقــــــرار داده و 
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شاید این اولین باری بود که بدون عصبانّیت توانستم بشنوم که خودم 

مــســئــول آن چــیــزی کـــه وانـــمـــود مــی کــنــم هــســتــم. بـــا خـــــودم فــکــر  کـــــردم اگــر 

کــســانــی قـــادرنـــد در تــــگــزاس بــیــمــه عــمــر بــفــروشــنــد، خــانــه بــخــرنــد و از نــرخ 

باالی بهره و یا مالیات آسیب نبینند، و در عین حال مراقب سالمتی شان 

نیز باشند، پس شاید »واقعا من مقصرم.«  

بعد از سمینار و در حال رانندگی به سمت خانه، به سرعت دالیل 

آمـــدنـــم بـــه ســمــیــنــار را مــــــرور مــــی کــــردم و بـــا خــــود فــکــر کــــــردم گـــرچـــه بــرخــی 

از مــســائــل ـبــرایـــم روشـــــن شــــده ولــــی جــیــم رون نــتــوانــســت آنــچــه کـــه انــتــظــار 

داشته ام را به من بدهد. فکر می کردم او هیچ کمکی به من نکرده بود. آن 

شب، وقتی در تخت خود دراز کشیده بودم، از بی قراری و سرخوردگی 

اینکه هنوز پاسخی برای مشکل فروش نیافته بودم نتوانستم بخوابم.

روز بعد، پس از بازگشت به کار از طریق کاتالوگ شرکت نایتینگل 

)Nightingale-ConantCorporation(، تولید کنندۀ کاست های  کونانت 

صوتی جیم رون و دیگر متخصصین، یک دوره کاست از »برایان تریسی« 

)Brian Tracy( بــــا عــــنــــوان روانـــشــــنــاســـی فـــــــروش، و مــــوضــــوع هــــرن قطعی 

کردن فروش )Psychology of Selling, The Art of Closing Sales(، را 

سفارش دادم. تا آن زمــان، هنوز هم فکر می کردم دیدگاه من از جهان 

هیچ ربطی به راه حل مشکل فروش ندارد. 

کمی بعد از آن مجموعه نوارهای صوتی جیم رون با عنوان چگونه 

یــک شخصیت غــیــرمــتــزلــزل بــســازیــم را خـــریـــداری کــــرده و گـــوش دادم که 

نــگــرش مــن را نسبت بــه جــهــان تغییر داد. انــگــار بــه مــن یــک عینک جدید 

برای دیدن جهان بخشیده شد و من را برای تمام عمر به یک دانشجوی 

متعهد )به قول جیم رون نه فقط یک دنباله رو، بلکه به یک دانشجو( 

تبدیل کرد. معتاد به خودسازی شدم و آگاه از اینکه برای برنده شدن در 

هر موقعیت و وضعیتی، باید دیدگاهی مثبت داشته باشم تا راه حل های 

مقدمه
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بهری بدست بیاورم.

جیم رون در طی بیست دقیقه بذرهایی را در ذهن من کاشت که 

تــوانــســت طـــرز تفکر و در نــهــایــت زنـــدگـــی ام را تغییر دهــــد. مــن او را مربی 

خود می دانم و این تحول را مدیونش هستم. تمام آثارش را متعصبانه 

مطالعه کردم و دریافتم که او نیز چنین تجربۀ مشابهی با مربی خود، 

اِرل شوف، داشته است.

مـــعـــتـــقـــدم اگــــــر ایــــــن ـبــــرخـــــورد ـکـــوتــــاه تـــوانـــســـت چــنــیــن تـــأثـــیـــر مــثــبــتــی در 

زندگی من بــگــذارد پس ایــن وظیفۀ من اســت تا آنجا که می توانم بدون 

هیچ توقعی، لطفی که او در حق من کرد را در مقابل دیگران ادا کنم و 

خود را متعهد ساختم تا آن عینک جدید برای نگاه متفاوت به دنیا را، 

به دیگران تقدیم کنم. 

***
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سخنانی از مربی فقید من، جیم رون

*شما نمی توانید با فقیر بودن خود به فقرا کمک کنید!*

*هرگز بخاطر فرصت هایی که از دست داده اید به خاطرها نخواهید 

ماند!

*همه در موقعیت ناامیدی می توانند کالفه شوند. شما باید یاد بگیرید 

در آن موقعیت، جذابیت های نادیده را ببیند و شیفتۀ آن ها شوید.  

*عصارۀ رشد یوکوتن )Yokoten( است؛ یوکوتن در زبان و سیستم 

مدیریت ناب ژاپنی بمعنی یادگیری و به اشراک گذاشنت دانش با 

دیگران می باشد.
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رهربی

)LEADERSHIP(

ــــه هــــــــمــــــراه  هــــمــــســــرم و چــــنــــد دوســـــــــت در یــک  ــــه بــ چــــنــــد ســــــــال پــــیــــش کــ

مــهــمــانــی شــــام حــضــور داشــتــیــم، در هــنــگــام مـــحـــاورۀ دوســـتـــان بـــا یکدیگر- 

ـبــــرای رفــــع مــشــکــالت دنـــیـــا! – یــکــی از آنـــــان بـــه زمــســتــان ســــرد و بـــدتـــر شــدن 

مشکل بی خانمان ها اشاره کرد. همه اطرافیان در آن بحث وارد شدند و 

در مورد این مشکل وحشتناک جامعه اظهار نظر کردند، و حتی یکی از 

خانم ها اظهار داشت که هر شب با گریه به رختخواب می رود زیرا قلب 

او از ایــنــکــه مـــی دانـــد بــســیــاری از بــی خــانــمــانــهــا در خــیــابــان و در ســرمــا بسر 

می برند احساس سنگینی می کند.

تمام نگرانی های آنها واقعی بود، حتی آن خانم که ادعا می کرد هر 

شب به خاطر بی خانمان ها با گریه بخواب می رود نیز از ته دل این حرف 

را مـــی زد. گرچه مــن دریــافــتــه ام کــه حماقت بسیاری از مـــردم می تواند از 

روی اخالص باشد اما اخالص دلیل حقیقت نیست. تنها حقیقت دلیل 

حقیقت است. احتمال آن که افراد با اخالص برای دیگران خنثی و بی ثمر 

نیز باشند بسیار زیاد است. 

در گـــوشـــه ای نــشــســتــم و بـــه ـحــرف هـــای دیــــگــران گــــوش دادم، تــوجــه 

کردم که هیچ یک از افراد حاضر در مهمانی برای حل این مشکل راه حلی 

ارائـــــه نـــــداد و یـــا حــتــی دربــــــارۀ اقــــدامــــات مــمــکــن نــیــز گفتگو نـــکـــرد. صــادقــانــه 

بگویم، تعجب آور نبود. اکرث مردم، زندگی را به این شکل می گذرانند.

ــــریـــــق شــــبــــکــــه هــــای اجــــتــــمــــاعــــی مـــخـــتـــلـــف نــــظــــرات  ــــا از طـ ــــهـ بــــســــیــــاری از آنـ

ــــا گـــــذاشـــــنت ایــــمــوجـــی  ــــا ملـــــس الیــــــک یـ ــــمــــــدردی خــــــود را مــنــتــشــر کـــــــــرده، و بـ هــ

نــــاراحــــت زیــــر یـــک داســــتــــان یـــا یـــک تــصــویــر غـــم انــگــیــز، وانــــمــــود مــی کــنــنــد که 

واقــعــاً بــه آن مــوضــوع اهمیت می دهند و سپس بــا احــســاس مفید بــودن 
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بـــه روزـمــرگـــیـــشـــان مــــی پــــردازنــــد، انـــگـــار کـــه وظــیــفــه خــــود را انـــجـــام داده انــــــــد. 

ولـــی مــن عقیده دارم اکــرثیــت قــریــب بــه اتــفــاق نسبت بــه مسئولیت های 

شخصی خود بی تفاوت شده و حساسیت خود را از دست داده اند. این 

همان نکته ای است که رهران را از پیروان متمایز می کند: »توانایی یافنت 

راه حل و اجرای آن«.

آن شــب مــن بــه انـــــدازه کــافــی از گــریــه هــا، قــلــب هــای بــــدردآمــــده، دعــا 

و صحبت های بــی فــایــده و غم انگیز دربــــارۀ مشکل بی خانمان ها شنیدم 

و تـــصـــمـــیـــم ـگــرفـــتـــم کــــــــاری انـــــجـــــام دهـــــــم کـــــه مـــفـــیـــد ـبــــاشـــــد. مــــی دانــــســــتــــم کــه 

نمی توانم به تنهایی مشکل بی خانمانی را در جامعه خود را حل کنم، 

اما می دانستم که می توانم حداقل یک کار انجام دهم و انجام هر کاری 

بهر از دست روی دست گذاشنت است.

به همراه یکی از دوستانم هزار کیسۀ خواب خریداری کردیم و آن ها 

را در بین خــانــه بــدوشــان چندین شهر کــه در زیـــر پــل هــا زنــدگــی می کردند 

پــخــش کـــردیـــم. مـــا مــنــطــقــه هــای چــیــکــو تـــا ســـن خـــوزه در کــالــیــفــرنــیــا را تحت 

پوشش قرار دادیم و فهمیدیم آنان بخاطر اینکه فضاهای زیر پل ها جزو 

 )Cal Tran( مالکیت شهرداری نیست و به ادارۀ حمل و نقل کالیفرنیا

تعلق دارد آنجا را انتخاب و بدون نگرانی از آواره شدن در آن جا زندگی 

می کنند. در نتیجه بسیاری از بی خانمان ها را در آن مکان ها پیدا کردیم.

ـبـــــرای نـــشـــان دادن هــــمــــدردی و احــــســــاس مــســئــولــیــت هــای اجــتــمــاعــی 

مسلمانان منطقه، تصمیم گرفتیم تــعــدادی از کیسه  خوابها را در یک 

مسجد نیز نگهداری کنیم، تا کلیساها، پناهگاه ها و بی خانمان ها بتوانند 

آن هــا را از آن جــا تحویل بگیرند. این ماجرا چشم ما را به سوی واقعیت 

باز کرد و نشان داد که »در نهایِت نتوانسنت، بایسنت نیز هست.« 

از آن بـــــه بـــعـــد هـــــر ســـــــال ایـــــــن کـــــــار را انـــــجـــــام مــــی دهــــیــــم و مـــــن هـــــر بـــار 

شــــاهــــد ـشـــرایــــط دلــــخــــراشــــی هــســتــم کــــه خـــیـــلـــی هـــا در زنــــدگــــی بــــا آن مـــواجـــه 

رهری
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هستند. بــاوجــودیــکــه چندین بـــار ایـــن ســــوال از ذهـــن مــن گذشته کــه چرا 

در ثــروتــمــنــدتــریــن کــشــور جــهــان هــنــوز بـــا مشکل بــــزرگ بــی خــانــمــانــی روبـــرو 

هستیم، تصمیم گرفتم که عمل گرا باشم تا خیال باف و فلسفه گرا! با 

این تجربه بود که متوجه شدم چه چیزی ما را از دیگران متمایز می کند. 

بخاطر این نبود که ما مهربان تر، خوشفکرتر یا دلسوزتر بودیم. تفاوت 

اصلی این بود که ما اقــدام کردیم و آنها اشک ریختند. ما بر انجام کار 

اصرار ورزیدیم  و آن ها با صحبت ها سر شام خود را راضی کردند. بیاد 

داریــــد جیم رون چــه گــفــت؟ »کــارهــایــی کــه انــجــام دادنـــشـــان آســـان اســت، 

انـــجـــام نـــدادنـــشـــان بـــه ـمــراتـــب آســـانـــر اســــــت.«  و ایـــن هــمــان دامـــی اســـت که 

دیگران در آن افتاده اند.

تا لحظه مالقات با جیم رون، فکر می کردم مثبت اندیشان افرادی 

هستند که در رویدادهای منفی نکات مثبت را می یابند. اما وقتی حوادث 

غـــم انـــگـــیـــزی مــانــنــد خـــودکـــشـــی ، تــــیــــرانــــدازی در مــــــــدارس، جــنــگ یــــا فــقــر در 

جامعه اتفاق می افتد من نمی توانم چیز مثبتی در آن ها پیدا کنم. بعد از 

مالقاتم با جیم رون فهمیدم كه مثبت اندیشان نسبت به نکته های منفی 

که در اـطـراف وجــود دارد كــور نیستند، آنها در مــورد قــدرت و عــزم خود 

بسیار محکم و معتقد هستند و می گویند: 

»ما تغییر ایجاد خواهیم كــرد، و آنقدر به مهارت، غیرت، همّیت 

و جــدیــت هــای خـــود اطــمــیــنــان داریـــــم کــه مــی تــوانــیــم ایـــن تــغــیــیــرات مثبت را 

ایجاد کنیم.« 

با این حال، من اعتقاد دارم بین مثبت اندیشی و خود را به خواب 

زدن و نادیده گرفنت، مرزی به باریکی یک مو وجود دارد.

رهری و مدیریت، توانایی جلب دیگران برای تمایل به انجام کاری 

تـــحـــت راهـــنـــمـــایـــی شـــمـــا مـــی ـبــاشـــد، و هــمــچــنــیــن هـــــدیـــــه ای اســـــت کــــه آنــــــان با 

تــمــایــل بـــه پــذیــرفــنت مــدیــریــت تــان بـــه شــمــا مــی دهــنــد. نکته ایـــن اســـت کـــه تا 
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زمانی که شخص برای انجام کارهای خود ناتوان است قادر به راهنمایی 

ـمــؤـثــرانـــۀ دیـــــگـــران نـــیـــســـت، و مــــن ایـــــن را از جـــیـــم رون آـمــوخـــتـــم. تــــا لحظۀ 

مـــالقـــات بـــا او، مــوقــعــیــت خــــود را بـــا آن ۱۷ دلــیــل کـــذایـــی تــوجــیــه مــی کــردم 

و نمی خواستم خــود را مسئول عــدم موفقیتم بدانم و شرایط محیطی 

را مقصر مــی دانــســتــم. از زمــانــی کــه مــوفــق شـــدم رشـــد فلسفۀ شخصی، 

شـــخـــصـــیـــت ســـازی و کـــســـب مــــهــــارت رهـــــــری  را در فـــعـــالـــیـــت هـــای روزانــــــــــه ام 

بگنجانم که مثبت اندیشی را آغاز کردم.  

زمــانــی پــیــش مــی آیــد کــه بــــرای رهــــری مثبت و مــؤثــر بــایــد تصمیمات 

سخت بگیرید. تصمیماتی که به آنها اطمینان کامل ندارید و تاکنون نیز 

در چنین شرایطی قرار نداشته اید. من دریافتم که بهرین تصمیم گیری 

ها همواره انتخاب آن چیزی است که خالقیت و ابتکار شما در آن دخالت 

داشته باشد.   

آنچه که در هنگام هر تصمیم گیری باید درنظر گرفته شود، تأکید 

اصلی برمؤثر بودن آن است، نه در تحّمل سختی ها و مشقات رسیدن 

به هدف. اولی جلب احرام می کند و دومی جلب ترحم. 

مشکل است بآسانی افــراد تأثیرگذار را بــرای الگو ـقــراردادن بیابیم. 

بــنــابــرایــن تــنــهــا کــســانــی مــی تــوانــنــد الـــگـــوی مـــا بــاشــنــد کـــه از ایــــن ســـه ویــژگــی 

برخوردار هستند: شخصیت سالم، دانش مربوط به موفقیت، و قدرت 

تصمیم گیری درست. 

اســــطــــوره ســــازی در هـــر فــرهــنــگــی مــــــردود اســـــت. لــــذا کــســب موفقیت 

ظـــاهـــری، درصـــــورت عـــدم شخصیت ســالــم، مــالکــی بــــرای قــبــول مدیریت 

دیگری نمی باشد.   

***

رهری
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روزی یک سیب

فلسفه )Philosophy(، سیستم اعتقادی شما به خود و جهان، عادات روزمره، 

شخصیت و طرز تفکر شماست. فلسفه »عینکی« است که شما دائما دنیا را از طریق 

آن می بینید. این فلسفه بخاطر تحول ذهنّیت و خودسازی شما ایجاد شده است. 

بنابراین باید کــارهــایــی را کــه انــجــام می دهید تغییر دهید تــا بتوانید پــذیــرای تحوالت 

باشید. با داشنت فلسفه، زمینه برای تحول پدید می آید. اگر نتوانید به فلسفه جامۀ 

عمل بپوشانید شما یک فیلسوف بدون عمل باقی خواهید ماند. تحوالت زمانی پیش 

می آید که کــاری انجام گیرد. با آرزو کــردن )یا همدردی بــدون عمل( نهایتاً فیلسوف 

می شوید. اما تا زمانی که اقدام نکرده اید تغییری حاصل نمی شود. 

من روشی ابداع کرده ام که هرکس می تواند برای پیشرد و رشد فردی 

5P می نامم. از آن بهره مند شود و مجموعۀ آن ها را هرم 

5P هرم

 داشنت شاخص های عملکرد
)Performance Metrics( 

 مهارت حل مسئله بطریق علمی 
)Problem- Solving(

 اطرافیان 
)People(

 روند اجرا، یا پیاده سازی 
)Process(

 فلسفۀ شخصی 
   )Philosophy(
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روند اجرا )پیاده سازی( )Process(، اجرای فلسفه ای است که دارید. باید نیازی 

را ببینید که تمام فلسفه ای که پرورش داده اید را در پیاده سازی آن نشان دهید. این 

قسمت اجرایی کار شماست.

اطرافیان )People( در پــــرورش و تــــداوم فلسفۀ فکری شما نقش اساسی دارنـــد. 

همنشینی و معاشرت بــا اـفــــراد مختلف و برتر باعث رشـــد شخصیت وجـــــودی شما 

می شود زیرا قسمت عمده ای از آن متأثر از اعمال، تفکرات و گفتار افرادی است که 

شما بیشرین معاشرت را با آن هــا داریــــد. همنشینی مستمر با اـفــراد الیق تر، بینش 

خاصی نیاز دارد، چرا که برتری آن ها ممکن است باعت عدم آرامش ذهنی تان شود. 

از طــرف دیگر ایــن امــر می تواند به شما انگیزۀ پیشرفت نیز بدهد. اگــر شما همیشه 

باهوش ترین شخص گروهتان باشید رشد نخواهید کــرد. بنابراین، قدم بعدی این 

است که افرادی بهر از خود بیابید و با معاشرت با آن ها محیط مساعدی برای رشد 

و ارتقا خود فراهم سازید.

ـتــوانـــانـــی حــــل مــشــکــات )Problem- Solving(، مــهــمــریــن قــابــلــیــتــی اســـــت که 

شــخــص یـــا شــرکــت بـــه واســـطـــۀ آن در امـــــور کــســب و کــــار مــوفــق مـــی شـــود. بــســیــاری از 

مشاغل ناموفق در تشخیص مشکالت نــاتــوان بــوده انــد و به همین خاطر از عرصه 

خارج شده اند. کسانی می توانند پاسخگوی مشکالت باشند که بتوانند ریشۀ اصلی 

مشکل )root-cause analysis( را تشخیص داده، آن را کاهش دهند  و یا از بین 

برند. . ایــن مهمری کــاری اســت که مشاغل موفق انجام می دهند - آنها مشکالت 

مشریان خود را تشخیص می دهند، ریشه یابی می کنند و راه حل پیشنهاد می دهند 

تا جایی که آن مشکل دیگر تکرار نشود.

شاخص های عملکرد )Performance Metrics(، عواملی هستند "قابل شمارش" 

که با کمک آن ها تأثیر نکات قبلی )4P( در پیشرفت یا عدم پیشرفت ارزیابی می شود. 

همۀ نکات باید قابل شــمــارش باشند. تــا زمــانــی کــه قــــادر بــه انـــدازه گـــیـــری شاخص ها 

نباشید، بهبود آن ها نیز مّیسر نخواهد بود.

 KPI (Key Performance Indicator)  شاخص های فعالیت

5P هرم
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روزی یک سیب

چند نکته )قسمت اول(

رهر واقعی کسی است که عالقه و تعهد خود را نسبت به نسل های 

آینده نشان دهد، نه به موقعیت های مالی شخصی خود!

------------

 رهران واقعی به جستجوی پیرو نیستند!

این پیروان هستند که جذب رهران خود می شوند!

--------- 

گرچه افراد با شخصیت مورد عالقه و محبوبیت دیگران هستند، اما 

آن ها نیز باید ثابت  کنند که اول از همه به حقیقت وفادار هستند!

--------

من فکر می کنم پس از پایان مشغله های گوناگون زندگی، یک سوال از 

ما پرسیده خواهد شد: »برای دیگران چه کرده اید؟«

---------

»افراد موفق همواره درمورد چیزهایی که می خواهند بدست آورند 

تفکر و گفتگو می کنند. افراد ناموفق در تمام طول روز درباره آن چیزی 

که نمی خواهند فکر و صحبت می کنند. در پایان روز، هر گروه دقیقاً 

آن چیزی نصیبش می شود که به آن فکر کرده و از آن گفتگو کرده 

است!«

-----------

»مردم تمایل دارند وقتی که اوضاع درست پیش می رود به آینه نگاه 

کنند و خود را تحسین کنند، اما وقتی اوضاع درست پیش نمی رود 
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بجای آینه به پنجره نگاه کنند تا مقصر فرضی را در آن بیابند!« 

-ناشناس

---------

به عنوان یک رهر، بجای استفاده از مهارت های ارتباطی خود برای 

دستور دادن به دیگران، آن ها را از نظر قلبی و ذهنی جذب خود کنید!

---------

نباید در مقابل واژۀ پر زرق و برق و دهان پرُکِن »رهری«، از ارزش 

محتوایی »مدیریت« کاسته شود.

---------

قدرت، مردم را باهوش نمی کند! بلکه به آسانی نقاط جهل آنها را 

آشکار می سازد!

-----------

رهری، صداقت سازمانی را تعیین می کند!

---------

توانمندسازی به معنای دادن قدرت به مردم ناتوان نیست، بلکه 

برسمیت شناخنت مهارت های پنهانی آنهاست. 

-----------------

مهم نیست در چه موقعیت و مقامی هستید، سعی کنید همیشه به 

دنبال کسب علم باشید!

-----------------

چند نکته )قسمت اول(
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روزی یک سیب

شاخصه و میزان اثربخشی رهران، با تعداد افراد تحت رهری آن ها 

قابل اندازه گیری نیست.

---------

قبل از انتقاد از دیگران، با دقت، نزدیکرین کسی که در آینه می بینید 

)خودتان( را بررسی کنید!

--------------

رهران واقعی همواره خود را در قبال کارمندان و دیگر ذی نفعان 

پاسخ گو می دانند، حتی اگر نتیجۀ کار نامطلوب باشد! 

---------

گرچه افراد باشخصیت، محبوب پیروان خود هستند، اما اولین 

مسئولیت آن ها وفاداری به حقیقت است!

----------------

بیشر افراد با کارایی باال، مربی دارند، اما تقریباً »همۀ« افرادی که 

عملکرد پایین دارند، فکر می کنند خودشان مربی هستند!

---------

بزرگرین مزیت »هدفمندی« این است که هرگز ما را به کاری وادار 

نمی کند، بلکه به ما انگیزۀ دست به کار شدن می دهد.

-------------

بزرگرین چالش و مسئولیت زندگی، تکمیل دارایی های دنیوی نیست، 

بلکه خود را کامل کردن است.

***
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پس از تولد اولین فرزندمان، نیما، پسر عمویم به دیدنمان آمــد و 

بــه مــن پیشنهاد داد تــا در کــارخــانــۀ اتومبیل سازی تــویــوتــا، کــه خـــودش در 

آنجا مشغول به کار بود استخدام شوم. همسرم بسیار هیجان زده شد 

زیــرا از اینکه بــرای شرکت بیمه کــار مــی کــردم راضــی نبود و با اـصــرار او کار 

را گــرفــتــم. تــنــهــا مــشــکــل ایــــن بــــود کـــه هــمــســرم بـــه تـــازگـــی در تــــگــزاس بـــه کــار 

مشغول شده بود، اما کارخانۀ تویوتا در ایالت کالیفرنیا قرار داشت و من 

مجبور بودم خانواده ام را باوجود نوزاد کوچک تنها بگذارم. گرچه تصمیم 

بسیار سختی بود، اما به دلیل حضور پدرم نزد خانواده، با خیال نسبتاً 

راحــتــی توانستم ایـــن دوری را تحمل کنم و تصمیم گرفتم ـبــرای دیــــدار با 

خانواده ماهی یک بار به تگزاس پرواز کنم. این برنامه یکسال طول کشید 

تا باالخره خانواده ام در کالیفرنیا به من ملحق شدند. 

بــرخــی از مــــردم پــذـیـرش سختی ها در زنــدگــی را فـــداکـــاری مــی دانــنــد. 

من بینش دیگری دارم. فــداکــاری بدین صــورت ـســزاوار ترحم اســت، اما 

خودسازی، درخور تحسین و احرام است. بدین ترتیب، تصمیم دشوار 

دوری از خانواده سبب شکل گیری شخصیتم شد و باعث شد تا همسر 

و پدر بهری باشم. 

خودسازی و ارتقای نظم شخصی ام در طی ۲۰ سالی که در تویوتا 

کار می کردم نیز ادامه داشت. برای مثال، در طی این مدت هرگز بدلیل 

بیماری غیبت نکردم. البته نه این که بیمار نشده باشم، اما می خواستم 

کارم را با نظم و ترتیب  انجام دهم. آیا می توانید تصور کنید؟ من خود را 

متعهد کرده بودم که آنقدر منظم باشم تا متزلزل نشوم.  خدا می داند 

کـــــه در ـطـــــول ایــــــن ۲۰ ســــــــال، بـــخـــصـــوص در زمــــــــان ـتــولـــیـــد طـــــرح هـــــای جــدیــد 

(PURPOSE + ACTION) = FULFILLMENT ÷ IMPACT

)هدف مندی+ اقدام( = دریافت نتیجه مطلوب 
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روزی یک سیب

اتومبیل، بارها و بارها از شّدت کار بیمار شده بودم اما همیشه در دفر 

حاضر می شدم و پشت در بسته به کار می پرداختم.  

ســرانــجــام کــــاری کــه از انــجــام آن لـــذت مـــی بـــردم را پــیــدا کـــــردم، و آن 

یــادگــیــری فلسفه ژاپــنــی کــایــزن )بــهــبــود مستمر فــرایــنــد تــولــیــد( بـــود کــه در 

تویوتا چنان مرا شیفته خود کرد که غرق فراگیری آن شدم.

کـــایـــزن فــلــســفــه ای اســــت کـــه راه حــــل هــــای مــدیــریــت نــــاب ـبـــرای کاهش 

ضایعات و ســـاده ســـازی مــراحــل تولید را بــه منظور اســتــمــرار فرایند ارائــه 

مـــی دهـــد. از آنــجــا کـــه مـــن از قــبــل بـــا فلسفۀ جــیــم رون آشــنــا شــــده بــــودم، 

توانستم پلی بین نظریه های او و فلسفۀ کایزن ابداع کنم که در مراحل 

آموزش بسیار مؤثر واقع شد.

به همین دلیل هفت بار به سمت های کامالً متفاوت، ارتقا پیدا کردم تا 

روش های آموزشی خود را در بخش های مختلف کارخانه پیاده کنم. به 

نظر می رسد اکرث کارمندان این تغییرات را به آسانی پذیرفتند و تقریباً 

هرگز مشکلی با آن نداشتند. من هدف خود را یافته بودم. سمت های 

من در طی 20 سال اشتغال در تویوتا شامل موارد زیر بود:

)Assembly Supervisor( 1. سرپرست خط مونتاژ 
)Assembly Manager( 2. مدیریت خط مونتاژ 

)Injection Molding Manager( 3. مدیریت بخش تزریق قالب 
)Training Director( 4. مدیریت آموزش 

)Safety Director( 5. مدیریت ایمنی 
 ISO 14,001 6. نمایندۀ مدیریت 

)ISO 14,001 Management Representative( 

)Maintenance Manager( 7. مدیریت تعمیرات 
)Shipping and Receiving Manager( 8. مدیریت حمل و نقل
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بعد از چندین ســال کــار در تــویــوتــا، ســرانــجــام آمــــادۀ اعــــزام بــه ژاپــن 

شدم. این چیزی بود که از همان ابتدای کار در کارخانۀ تویوتا آرزویش 

را داشــتــم امــا بــه مــن گفته می شد کــه هنوز آمـــاده نیستم. وقتی بــه آنجا 

رسیدم منظورشان را فهمیدم. اگر زودتر به آنجا می رفتم، نمی توانستم 

ــــتـــــم کــه  ــــافـ دانـــــشـــــی را کـــــه بـــــه مـــــن مــــــــی دادنــــــــد، جـــــــذب و تـــحـــســـیـــن کــــنــــم. دریـ

نمی توان بالفاصله از مرحله ۳ به مرحله ۱۰ رسید. هر کاری راهی دارد، و 

هر راهی باید به نتیجه ای برسد.

در ژاپــــــن بــــا روشــــــی بــــه نـــــام ـپــوکـــا-ـیــوکـــه )poka-yoke(، آشـــنـــا شــــدم. 

پوکایوکه، یا »خطا ناپذیری فرآیند« احتمال بــروز هر گونه اشتباهی را 

کاهش می دهد و یا از بین می برد. هدف ما این بود که در هنگام تولید، 

احتمال بروز خطا را از بین بریم )خطای صفر(، و این فلسفه به ما این 

امکان را می داد. 

ــــلـــــه ایـــــــــن نـــــظـــــریـــــه جــــــدیــــــد را  ــــنـــــدیـــــن ســـــفـــــر بـــــــه ژاپــــــــــــــن، بـــــالفـــــاصـ پـــــــس از چـ

در کـــارخـــانـــۀ مــســتــقــر در کــالــیــفــرنــیــا اـجــــرا کـــردیـــم و در طـــی ۱۳ مــــاه مــتــوالــی 

توانستیم کیفیت را ارتــقــا داده و خطا را بــه صفر برسانیم. وقتی از من 

خـــواســـتـــه شــــد بــــا چـــنـــد نـــفـــر از اعــــضــــای تــیــمــم بــــه ـشــرکـــت تـــوـیــوتـــا در ایـــالـــت 

کنتاکی سفر کنم با خوشحالی به آنجا رفته و نشان دادیـــم که چگونه 

تــوانــســتــیــم در کــارخــانــۀ تــویــوتــا مستقر در کالیفرنیا ـبـــرای ۱۳ مـــاه متوالی 

بــه عـــدم خطا ) Zero Defect( بــرســیــم. بــه ویــدئــوی فــراتــر از ۶ سیگما در 

یوتیوب مراجعه کنید تا نحوه تولید بدون خطا را در طی ۱۳ ماه متوالی 

مشاهده کنید:

https://youtu.be/av0Ze289Uc8

من اشتیاق واقعی خود را پیدا کرده بودم و تصمیم گرفتم تا کایزن 

را در دانشگاه آموزش دهم. شنیده بودم مردم می گویند فقط به کاری 

که به آن عالقۀ مفرط دارید بپردازید، اما تصور کنید اگر بخواهیم فقط 

کارهایی را که به آن عالقه مند هستیم انجام دهیم، چه هرج و مرجی 

)هدف مندی+ اقدام( = دریافت نتیجه مطلوب 
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روزی یک سیب

همه جهان را فــرا می گیرد. من عقیده دارم هرآنچه که انجام می دهیم 

باید توأم با اشتیاق باشد. گاهی مجبور به انجام کارهایی می شویم که 

الزاما برای ما مطلوب و لذتبخش نیستند. اما اگر بتوانیم هدف باالتری 

از انجام اینکارها ببینیم، قــادر خواهیم بــود آن را با اشتیاق بیشری به 

نتیجه برسانیم که موفقیت بیشری حاصل شود.  

در ســــــال ۲۰۰۹، بــــا ـتــوجـــه بــــه نـــشـــانـــه هـــا، اخــــبــــار و شـــایـــعـــات تعطیلی 

کـــارخـــانـــۀ تـــوـیــوتـــا کــــه در آن بـــکـــار مــشـــغـول بـــــــودم، بــــا پــیــش بــیــنــی شــرایــطــی 

که در راه بــود، به همراه شریکم اقــدام به تأسیس یک شرکت مشاوره 

کردیم و یک سال بعد کارخانه تعطیل شد. از آن زمان به بعد به عنوان 

مشاور ناب )در زمینۀ مشاوره و تولید(، بطور تمام وقت به کار آموزش، 

مشاوره و پیاده سازی کایزن مشغول شدم. این روش در هر شرکتی که 

تدریس داشته ام تأثیرگذار بود و ثابت کرد که در هر زمینه و در هر مکان 

کارآیی دارد. من بــرای مشاورۀ کایزن به شش کشور مختلف مسافرت 

کــــردم و در زمــیــنــۀ صــنــایــع مختلف، از مــدیــریــت کـــشـــاورزی تــا بــانــکــداری، 

طراحی تراشه، بهداشت، پیمانکاری تولید و برق مشاوره داشته ام.

متوجه شــدم، ـبـرای رسیدن به جایی که امـــروز هستم، نه تنها به 

گذشت زمان، بلکه به درک اصول اساسی زندگی و موفقیت، نیاز دارم. 

هر موقعیتی که کسب کرده ام، هر چالشی که با آن روبرو شده ام، و یا 

هر ناامیدی که داشته ام بخشی از این فرانگری بود. این فرانگری به من 

کمک کرد تا رشد کنم، یاد بگیرم و خود را در مسیر درستی قــرار دهم 

که باید در آن زمان قرار می گرفتم. من اوقات بسیار سختی را گذراندم، 

اما هر بار با پشتکار، سخت کوشی و حمایت همراهانم، آن چالش ها را 

به فرصتی برای رشد تبدیل کردم  ...

انجام، و یا عدم انجام هر عملی، پیامدهایی را دربرخواهد داشت 

که می تواند شما را به هدفتان نزدیک و یا دور  کند. هیچ کــاری خنثی، 
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عبث و یا بیهوده نیست و هر کاری بازتابی دارد، چه مثبت باشد و چه 

منفی. برای مثال انجام برخی از کارها در فرهنگ های مختلف پسندیده 

اســــت ولــــی عــــدم انـــجـــام آن نــاپــســنــدیــده بــشــمــار مـــی آیـــد و انـــجـــام آن انــتــظــار 

می رود. )برای مثال آروغ زدن بعد از غذا که در بعضی از کشورها بمعنای 

تقدیر از آشپز بشمار می آید، و عدم انجام آن کاری بی ادبانه است. و یا 

نگهداشنت در ورودی بــانــک یــا فــروشــگــاه ـبــرای نفر بــعــدی کـــاری مؤدبانه 

است.( عدم انجام این کارها جرم بشمار نمی آید، اما غیرمؤدبانه است 

و در قضاوت اطرافیان دربارۀ شما تأثیر می گذارد.

در زندگی هيچ چیز وجود ندارد که انجام دادن و یا انجام ندادنش 

بی تاثیر باشد. هر مسئله ای یا بــار مثبت دارد یا منفی. حتی عــدد صفر 

هم بار دارد و خنثی نیست.

***

)هدف مندی+ اقدام( = دریافت نتیجه مطلوب 
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روزی یک سیب

چند نکته )قسمت دوم( 

نیاز نیست دیگران را تغییر دهید، در اصل تنها کسی که باید تغییر 

دهید خودتان هستید. وقتی تغییر یافتید، دیگران نیز برای شما تغییر 

می کنند.

-----------------

شما هم میتوانید مانند دیگران از انجام مسئولیت ها امتناع بورزید، 

اما به این آسانی از خود سلب مسئولیت نمی کنید چون به پیامدهای 

منفی عدم انجام آن اشراف کامل دارید. 

-----------------

»تفکر کارآفرینی« مانند توانایی طراحی هواپیما برای پرواز است. به این 

معنی که علیرغم مجهوالت زیاد در معادلۀ کار و زندگی، کارآفرین 

همۀ پیامدهای مسئولیت اش را می پذیرد تا نتیجۀ مطلوب نهایی را 

بدست آورد. 

-----------------

مراقب دو دزد در ذهن خود باشید که دارند فرصت ها را از شما 

می گیرند. یکی از آن ها زمزمه می کند: »شما آنچه که برای موفقیت 

الزم است را ندارید« ، و دیگری با صدای بلند فریاد می کشد: »شما 

همه امکانات را برای موفقیت در اختیار دارید!«

-----------------

انسان تنها موجود زنده ای است که برخالف موجودات دیگر پتانسیل 

رشد را به خودی خود تجربه نمی کند، زیرا به او قابلیت انتخاب داده 

شده، اما متاسفانه از آن به نحو احسن استفاده نمی کند! - جیم رون

--------------
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آنهایی که به دیگران خدمت می کنند از قوانین طبیعت آگاهی دارند 

و خود را با آن مطابقت می دهند، و آنهایی که اینکار را نمی کنند باید 

جوابگو باشند. 

------------- 

اگر فکر می کنید همه پاسخ ها را می دانید، از واقعیت خیلی 

دور هستید. اما اگر در میان همه این تغییرات زندگی، حداقل 

کمی سردرگم باشید، جای امیدواری هست!

-------------

عوامل بیرونی بیصرانه منتظرند تا ما از درون تغییری را ایجاد کنیم!

-------------

قفس نباید سبب شود که پرواز از یاد برود. -ناشناس

-------------

اگر تقریبا ۴۰ سال دارید و هنوز هدف خود را نیافته اید، باید بشتابید. 

این زندگی تمرینی برای زندگی دیگر نیست!

-------------

مطمنئ باشید که اهداف خود را حداقل یک سایز بزرگر )قدم باالتر( از 

آنچه می خواهید انتخاب کنید تا مجبور شوید سریعر به رشد برسید!

-------------

عالوه بر دعا کردن، داشنت استحقاق است که موجب برآورده شدن 

آرزوها می شود. 
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روزی یک سیب

همه ما می خواهیم موفق شویم! اما جهت حرکت ماست که تعیین 

کننده است، نه نّیت ما!

-------------

روش درسِت تصمیم گیری، مهمر از تصمیم گیری درست است. 

-------------

در هر بذر، یک درخت نهفته است! هرگز قابلیت های خود را دست کم 

نگیرید!

-------------

مهارت ها ظرفیت شما را تعیین می کنند، درحالیکه فقداِن بینش، 

توانایی شما را محدود می کند!

-------------

مراقب باشیم »خوب بودن« را فدای »شهرت و محبوبیت« نکنیم!

-------------

طریقۀ دستیابی به موفقیت، مهمر از خود موفقیت است!

-------------

بلند همتی نیروی محرکه، و »اسراتژی« راه یاب زندگی شما است!

-------------

رسیدن به اهداف باالتر، شخصیت واالتر نیاز دارد!

***
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نیاز؟ یا استحقاقِ داشنت! 

لــیــاقــت  بــــه مــعــنــی   )deservir( ـفــرانـــســـه واژۀ »اســـتـــحـــقـــاق« در زبــــــان 

ــــرایــــــط بـــــــــودن در ازای خـــــدمـــــت بــــــه اجـــتــــمــاع  داشـــــــــــنت، ـســـــــــــزاوار و واجـــــــــد شــ

می باشد. به عبارت دیگر وقتی ایــن کلمه بر شما مصداق پیدا می کند 

که شما از آنچه که هستید خارج  شوید و به آنچه که الیق آن هستید 

بــرســیــد! جــیــم رون اعــتــقــاد داشــــت: »زنـــدگـــی آن گــونــه  ـطـراحــی نــشــده که 

به نیازهای شما رسیدگی کند. زندگی به شما آن چیزی را می دهد که 

الیق آن هستید«.

تا قبل از اینکه به شغل بیمه رو بیاورم اتمام تحصیالتم را که باید 

چهارسال طول می کشید تا هفت سال به بهانه های مختلف به تعویق 

می انداختم، زیرا همیشه سعی داشتم به زعم خودم به دیگران کمک 

و هــمــه مــشــکــالت دنـــیـــا را حـــل کـــنـــم، انـــگـــار کـــه نـــاجـــی بــشــریــت بــــــودم – در 

حالیکه در رفــع ابتدایی ترین مسائل زنــدگــی خــود وامــانــده بــــودم.  در آن 

زمان آهی در بساط نداشتم، غافل از اینکه ناالیقی ام سبب اصلی زندگی 

فقیرانه ام بود.

مــــن از نــــیــــازهــــای فــــکــــری و مـــعـــنـــوی )ایـــنـــتـــلـــکــــتــوئـــل(، مــــالــــی، عــاطــفــی، 

آمـــــــوزشـــــــی و اجــــتــــمــــاعــــی خــــــــود آگــــــــــاه بــــــــــــودم، امــــــــا مـــســـئـــلـــۀ مــــــن ایــــــــن بــــــــود کــه 

نمی دانستم چگونه آن نیازها را برطرف کنم.

قــبــل از آن کـــه بــه اســتــخــدام شــرکــت بیمه درآیـــــم، در یــک رســتــوران 

کار می کردم و ترجیح می دهم عنوان شغلی  خود را در آنجا »مهندس 

دستشویی« بنامم، که البته مطبوع ترین کار دنیا نیز نبود. من مسئول 

تمیز کـــردن دســتــشــویــی هــا بـــودم و تنها راه دســتــیــابــی بــه شــغــل بــهــر ایــن 

بــــود کـــه در هـــمـــان شــغــل َپــســتــی کـــه بـــــودم بــهــریــن ـبــاشـــم تـــا در رســـتـــوران 

ارتقا شغل پیدا کنم، و همین کار را هم کردم. می دانستم که اگر این 
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شغل را رها کنم بیکار خواهم شد، می دانستم باید دیدگاه خود را به 

آن شرایط و دیدگاه دیگران را نسبت به خودم تغییر می دادم. بنابراین 

باید عینکی که با آن زندگی را می دیدم را نیز تغییر می دادم.

من هر روز در هنگام کــار، کمربند ابــزار را با تمام وسایل تمیزکننده 

بسیار مرتب به کمرم می بستم تا به راحتی آن هــا دسرسی داشته باشم 

و حــتــی مــحــصــوالت تــمــیــز کــنــنــدۀ اضـــافـــی را نــیــز بـــه هــزیــنــۀ خــــود تــهــیــه کـــرده 

و بــا خـــود بــه ســر کـــار مـــی بـــردم. بــه بهرین وجـــه ایــســتــادگــی کــــردم و خیلی 

زود رئیس من متوجه من شد و از شغل شسنت دستشویی ها به شغل 

بهری انتقال یافتم. با این روش ثابت کردم که راه خالص شدن از یک کاِر 

»َپست« این نیست که معمولی و َپست باشی، بلکه باید بهرین خودت 

باشی!

وقتی شما بیش از حد انتظار تالش کنید و کاری را به بهرین شکل 

ممکن انجام دهید دیگران متوجه تالش شما خواهند شد. همسرم که 

در کــنــار مــن بـــود مــتــوجــه تـــالش هـــای مــن مــی شــد امـــا مــی دانــســت بــا وجــود 

دانشی که داشتم، باالترین تالش خود را نمی کنم.

یـــک روز بـــه مـــن گـــفـــت، »مــــن درک مــی کــنــم کـــه فــکــر مــی کــنــی منجی 

بشریت هستی، و ایـــن اشــکــالــی نــــدارد. امـــا آیـــا امــکــان دارد تحصیالتت را 

بپایان برسانی و سپس جهان را نجات دهی؟« این همان ضربه ای بود که 

محتاج آن بـــودم تــا دورۀ جــدیــدی را آغـــاز کنم. پــس از اتــمــام تحصیالت، 

وارد شدن به بیمه و سپس مالقات با جیم رون، فهمیدم ابتدا باید به 

آمــوزش و خودسازی بپردازم تا نه تنها برای خود، بلکه برای خانواده، 

جامعه، شغل و جهان ارزشمند باشم.

دریافتم که برای رسیدن به هر موقعیت قابل توجهی باید ذهنیتم 

ـبــــرابـــــر یـــــا بـــیـــشـــر از تـــــوانـــــایـــــی ام ـبــــاشـــــد. از آنــــجــــا کـــــه هـــمـــه چـــیـــز از ذهــــــن آغـــــاز 

مــی شــود، خــود را وادار کــردم تا نظم و انضباط کافی بــرای انجام کارها 
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داشته باشم و استمرار آن بخشی از زندگی  مرا تشکیل داد.

یــک بـــار جیم رون پــرســیــد: » آیـــا مــی تــوانــیــد تجسم کنید اگـــر هــر روز 

تختخواب  خود را مرتب نکنید زندگی چقدر آشفته خواهد شد؟« خوب، 

اگــر حتی یک روز صبح تختخواب مان را مرتب نکنیم، نه تنها توجه به 

جزئیات زندگی را به تدریج از دست می دهیم، بلکه کارهایی را که باید 

انجام دهیم و الــزامــی در آن نمی بینیم را نیز متوقف خواهیم کــرد. عدم 

رعــایــت نــظــم و انــضــبــاط در زنــدگــی بــتــدریــج در ســایــر زمــیــنــه هــا تــأثــیــر منفی 

می گذارد. نظم صحیح و مداوم باید از لحظه برخاسنت از رختخواب در 

همه زمینه های زندگی اعمال شود.

مردم از کلمۀ »نّیت« به عنوان قطب نمای اخالقی استفاده می کنند 

تا اعمال خــود را توجیه کنند، امــا حقیقت ایــن اســت که شما می توانید 

باوجود نّیت پاک، باز هم اشتباه کنید. آنچه اشتباه است و آنچه درست 

است بر اساس نّیت شما تغییر نمی کند. آن چیزی که شما را به هدفتان 

می رساند جهت حرکت و اعمال شماست، نه نّیت تان. 

اگر در مسیر اشتباه پیش بروید، علیرغم داشنت نّیت پاک، نتایج 

نــامــطــلــوبــی کــســب مــی کــنــیــد. خــــالف ایــــن نــیــز صــــادق اســــت. خـــالفـــکـــاران نیز 

ــّیـــت نــــاپــــاک و عــلــیــرغــم نــــداشــــنت اســـتـــحـــقـــاق، بــــه ثــــــروت و  مــمــکــن اســـــت بــــا نـ

شهرت دست یابند. متاسفانه، زندگی بر اساس شخصیت شما تبعیض 

قائل نمی شود. شــرط اصلی رسیدن به ثــروت و شهرت در زندگی، تنها 

داشنت نّیت پاک نیست. 

در زنـــــدگـــــی دو »بـــــخـــــش« وجـــــــــود دارد: بــــخــــش شـــخـــصـــیـــت و بــخــش 

ــــال. گــــاهــــی اوقـــــــــات بـــخـــش شـــخـــصـــیـــت، بـــخـــاطـــر ضـــعـــف نـــمـــی تـــوانـــد در  ــــمــ اَعــ

بــخــش اَعـــمـــال دخــالــت هــای الزم را داشــتــه ـبـاشــد. امـــا ایـــن کــمــبــود عــواقــب 

نــابــســامــانــی در پــیــش خـــواهـــد داشـــــت کـــه مــی تــوانــد خـــــواب خـــــوب، آرامــــش 

درونی، خوشبختی، رضایت خاطر یا اعتبار را از شخص بگیرد.
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چــــرا آبـــــرو مــهــم اســـــت؟ ایــــن مسئله بــحــث بــرانــگــیــز اســـــت، زـیــــرا برخی 

از کارشناسان می گویند بــه آنچه دیــگــران دربــــاره شما می گویند توجهی 

نـــکـــنـــیـــد. مـــــن مـــخـــالـــف ایــــــن نـــظـــریـــه هـــســـتـــم چــــــون شـــمـــا در اجــــتــــمــــاع زنـــدگـــی 

می کنید و اگر کسی دربارۀ شما نظر نامطلوبی داشته باید نسبت به آن 

حساس باشید. پس آبروی شما باید برایتان مهم باشد چون »نظر سوء 

دیگران می تواند باعث عدم موفقیت شما در زندگی شود.« 

نکات منفی که مردم دربارۀ شما می گویند، حتی اگر اشتباه باشد، 

مــی تــوانــد بــاعــث تــصــور غلطی شـــود کــه مطمئناً در مسیر حــرکــت دیــگــران 

بــا شما تأثیر خــواهــد داشــــت. تنها راه حفظ اعــتــبــار ایـــن اســـت کــه بــه طور 

مداوم اصول اخالقی و انسانی را رعایت کنید. بنابراین، آنچه دیگران در 

مورد شما می گویند دقیقا به شما مربوط است و مسئولیت شما بشمار 

مـــــی آیـــــد. مــهــمــریــن نــکــتــه در مـــــــورد هــــر کــــس در ابــــتــــدا شــخــصــیــت، سپس 

دانش و بعد از آن توانایی  تصمیم گیری اش می باشد.

هـــمـــانـــطـــور کـــــه انـــــجـــــام هـــــر کــــــــاری مـــمـــکـــن اســـــــت آســــــــان ـبــــاشـــــد، انـــجـــام 

ندادنش به مراتب آسان تر است. لذا افراد بسیاری از انجام کارهای کمی 

دشـــوار ســربــاز می زنند. لــذا الزم اســت از انــجــام کــارهــای دشـــوار نهراسیم 

تــــا بــــه نـــتـــایـــج مـــطـــلـــوب آن دســـــت یـــابـــیـــم. دنـــیـــا ایـــن چـــنـــیـــن طــــراحــــی شـــــده که 

نتیجۀ کارهای لذتبخش و نسبتا ابتدایی ناچیز باشد، اما برای دستیابی 

بــه نــتــایــج بــهــر، انــجــام کـــارهـــای دشـــوارتـــر نــیــاز اســــت، و هــرن ایـــن اســـت که 

بتوانیم کارهای بغرنج و مشکل را با لّذت انجام دهیم.

بسیاری از افرادی که از انجام کارهای کمی دشوار اجتناب می کنند 

انعکاس آن را در زنــدگــی شــان خواهند دیـــد. زنــدگــی آن چــیــزی را بــه شما 

مـــــی دهـــــد کـــــه ـســــــــــــزاوارش هـــســـتـــیـــد، نـــــه آنــــچــــه را کـــــه آرزو مـــی کـــنـــیـــد داشـــتـــه 

باشید. شکست هایتان تاوان اشتباهات شما در زندگی تان هستند و شما 

شکست را قبول میکنید چون برای بدست آوردن موفقیت تالشی نکرده 
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و به خودتان فرصت نداده اید ببینید قادر به انجام چه کارهایی هستید. 

شکست، زمانی پیش می آید که اصال دست به کار نشده باشید.

ـبـــــــرای ایـــنـــکـــه مــــتــوجـــه شــــویــــم در کــــجــــای زنـــــدگـــــی هـــســـتـــیـــم الزم اســـت 

فهرستی از نیازها و آنچه که برای رفع آنها نیاز است را تهیه کنیم.

***
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چند نکته )قسمت سوم( 

شرکت ، یا کشورهای بزرگ بدنبال » بلند پروازی و عظمت« نیستند، 

آنها بیشر در راه بهبود مستمر حرکت می کنند!

-------------

پیش نیاز اصلِی بیشر داشنت در زندگی، این است که در ابتدا سعی 

کنید خودتان را »ارتقا« دهید!

-------------

اگر بالفاصله پس از بروز عدم انضباط شخصی، فاجعه ای پدید 

می آمد، ما هرگز از داشنت نظم غافل نمی شدیم! - جیم رون

-------------

ما اشخاصی را که به خودمان جذب می کنیم که عیناً شبیه خودمان 

هستند، نه کسانی را که به آن ها نیاز داریم!
)معادل ضرب املثل فارسی »کبوتر با کبوتر، باز با باز«(

-------------

همه ما با استعدادهای ویژه ای متولد می شویم. این استعدادها قابل 

یادگیری نیستند. آنها را فقط می توانیم در درون خود بیابیم و پاالیش 

دهیم.

-------------

داشنت منفعت شخصی، تا زمانی که در خدمت دیگران باشد، و نه به 

قیمت خوشبختی دیگران، مجاز است!

-------------
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گرچه برخی افراد ثروتمند و موفق، تند، زننده و َپست هستند، اما 

موفقیت مستلزم داشنت این صفات نیست! 

-------------

ما نیازمند یافنت معادن طالی بیشر نیستیم، بلکه به عینک بهری 

برای دیدن فرصت های موجود نیاز داریم. 

-------------

نمیدانم چرا »انگیزه« را به دو نوع تفسیرمی کنند: انگیزۀ درونی، و 

انگیزۀ حاصل از عوامل خارجی. در صورتیکه من اعتقاد دارم انگیزه 

فقط می تواند درونی باشد.  - جیم رون

-------------

تفاوت، از نگرش شما نسبت به کار خودتان پدید می آید!

-------------

تنها تفاوت بین کار شما و دیگری، عینک )دیدگاه( شما نسبت به کار 

است. اگر نگرش شما نسبت به کاری که انجام می دهید درست باشد، 

َپستی کار نباید موجب خفت شما شود!

-------------

این چالش زندگی است: شما باید قبل از اینکه بیشر داشته باشید، 

کاملر شده باشید!

-------------

هر آنچه را که در خود دارید، )اعم از مثبت یا منفی(، قادرید در 

دیگران نیز آن ها را بیابید!
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اگر جرأت داشته باشید اطرافتان خود را از افرادی انتخاب کنید که از 

شما برترند، زندگی تان باشکوهر خواهد شد!

-------------

برای آزمایش سرسختی فرد، او را در کوران نامالیمات قرار دهید. برای 

پی بردن به درجۀ صداقتش، به او قدرت دهید!

-------------

اهمیت شما در دانشتان نیست، بلکه در کاری است که با آن انجام 

می دهید!

***
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در دنیایی زندگی می کنم که تحقق رویاها برای هرکسی امکان پذیر 

است. موفقیت در دسرس ماست؛ با این حال بسیاری این موهبت را 

نمی بینند. مــن تنها راه دستیابی بــه آرزوهــــا را از طریق خدمت بــه مــردم 

دریافته  ام. اگر مایل به برداشت محصول خوب هستید، بذر را درست 

بکارید. 

البته، احقاق آرزو برای هر کسی می تواند متفاوت باشد. اما تعبیر 

من از آرزو، دستیابی به موفقیت از طریق خدمت به دیگران است، نه 

به هزینه آنان. باوجودیکه اطمینان دارم با من موافقید، اما همیشه هم 

اینجور به نظر نمی رسد. بسیاری ثروت یا شهرت خود را به هزینه دیگران 

به دست آورده اند و حتی ممکن است بلد نباشند کلمۀ »خدمت کردن«  

را هجی کنند. به نظر من این موفقیت نیست. موفقیت برای من تحقق 

گام به گام یک هدف شایسته است.

برای هر عملی عکس العملی وجود دارد، باید آگاه باشیم هر کاری 

که برخالف قانون یا عــرف انجام دهیم بخشی از پیشینه ما می شود و 

در آیــنــده ممکن اســـت بـــازتـــاب منفی آن را در ســالــهــای بــعــد در جــایــی که 

انــتــظــار نـــداریـــم ببینیم، و یــا در موقعیتی قــــرار بگیریم کــه انــگــار در حین 

ارتکاب به جرم دستگیر شده ایم*. برداشت من این است که تأثیر هر کار 

اشتباه یا خالف، بمرور زمان همانند حرکت یک گلولۀ برف در سرازیری 

بزرگ و بزرگر می شود و در زمان خاص گریبانگیرمان شده و دیگر قادر 

نــخــواهــیــم بــــود کـــارمـــان را تــوجــیــه کــنــیــم، بــنــابــرایــن ســعــی کــنــیــم در زنــدگــی 

بخاطر بازتاب کارهای گذشته، غافلگیر نشویم. 

*در زبــــان انگلیسی ـضــرب املثلی هست کــه می گوید وقــتــی گــــوزن در یــک شــب تــاریــک، در پیچ و 
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خم یک جادۀ جنگلی در مقابل اتومبیل ها مجذوب چراغ های اتومبیل ها می شود دیگر نمی تواند 

حرکت کند و همچنان مات و مبهوت می ایستد تا اتومبیل با او برخورد کند. این دقیقا واکنشی 

است که انسان خطاکار در هنگام آشکار شدن خطاهایش در مقابل دیگران انجام می دهد و دیگر 

نمی تواند از خودش دفاع کند. 

من همیشه می ترسیدم در موقعیتی قرار بگیرم که امکان دفاع از 

خــود را نداشته باشم. تاکنون بسیار محتاط بــوده  و از ایــن رو خوشنود 

هستم کــه همیشه در کــارهــایــم بسیار جــدی شئونات را رعــایــت کـــرده  ام. 

شئونات چیست؟ شئونات امــوری است مطابق با اخالقیات، قوانین و 

عــــرف جــامــعــه، و هــرگــز خــــود را در شــرایــطــی ـقـــرار نـــــــداده ام کـــه مــجــبــور به 

توضیح و توجیه موقعیتم باشم. 

سالها پیش، متوجه شدم که یکی از دوستانم از من کالهرداری 

کرده است. با فهمیدن این موضوع، خجالت کشیدم که حتی درمورد 

آن با او صحبت کنم، نه به این دلیل که مقدار پول زیاد نبود، بلکه به این 

دلیل که وقتی آن همه وسوسه وجود داشته باشد که ثابت کند انسان 

تـــا چـــه انــــــدازه مــی تــوانــد اشــتــبــاه  کــنــد، »شــــئــونـــات« ایـــجـــاب مــی کــنــد سکوت 

کنم! با این حال، این خواست او بود که به این قیمت از اخالقیات خود 

چشم پوشی کند و نگاه مرا برای همیشه نسبت به خود آلوده سازد.

هـــــر کـــــــــدام مـــــا قـــیـــمـــتـــی داریــــــــــــم، قـــیـــمـــتـــی کـــــه واکـــــنـــــش مـــــا را در مــقــابــل 

وسوسه ها تعیین می کند. هرکدام ما هر روز با شرایطی روبرو می شویم 

که امکان اشتباه را برای ما ایجاد می کند، اما آنچه ما را از وسوسۀ کار 

اشتباه دور می کند فلسفه شخصی و تمرکز ما بــرآن اســت. هنگامی که 

شما هشیارانه به خودسازی خود می پردازید، کمر متوجه وسوسه های 

اـطـــــــراف خـــــود مــــی شــــویــــد. بـــنـــاـبــرایـــن، شــخــصــیــت خـــــود را بــــســــازیــــد، نـــظـــم و 

انضباط الزم را پـــرورش دهید تا در مقابل هر چه که از شما می خواهد 

از ســیــســتــم اعـــتـــقـــادات اخـــالقـــی خــــود چــشــم پــوشــی کــنــیــد تــســلــیــم نــشــویــد. 

در نـــهـــایـــت، ایـــــن هـــمـــان چـــیـــزی اســـــت کـــه شــمــا را از ـگــرفـــتـــار شـــــدن در بین 

چراغ های جلو اتومبیل ها نجات می دهد )مانند مثال گوزن(.
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در ســال هــای اول کــه بــه عــنــوان مــدیــر مــونــتــاژ در کــارخــانــۀ تــویــوتــا کار 

مـــی کـــردم، رئیسم هــر روز جلسات وـیــژۀ گــــروِه تولید را ـبـرـگـزار مــی کــرد و 

پــنــجــشــنــبــه هــا روزی بـــــود کــــه مـــدیـــر هــــر بــخــش بـــایـــد ـبــرنـــامـــۀ اضـــافـــه کـــاری هـــا 

در تعطیالت آخــر هفته را در جلسه بــه او ارائـــه کند تــا تأیید یــا رد شــود. 

بــهــرحــال انــتــظــار مــی رفــت بــــرای صــرفــه جــویــی در هــزیــنــه هــا در روزهــــــای آخــر 

هفته تعطیل باشیم مگر اینکه آن کار نیاز به اضافه کاری داشته باشد.

او در طـــی آن جــلــســه از تـــک تـــک مـــدـیــران درخــــواســــت کــــرد تـــا بــرنــامــۀ 

اضافه کاری آخر هفته را ارائه دهد. نفر اول اعالم کرد که برای انبارداری 

در سه شیفت به کارگران نیاز دارد. نفر دوم اعالم کرد تا برای پشتیبانی 

از گروه قبلی هر سه شیفت کارگرانش را باید به سر کار بیاورد. رئیسم 

با پروژه های هر دو مدیر موافقت نمود و نوبت آن ها را تعیین کرد. وقتی 

نوبت من شد، اظهار داشتم که برای انجام آموزش در چهار ساعت به 

تعداد انگشت شماری نیرو نیاز دارم. در آن زمان، تأکید زیادی بر آموزش 

و تــوســعــه اـفــــراد خــــود داشـــتـــم زـیــــرا مــی دانــســتــم آمـــــوزش چــقــدر بـــر کّمیت 

عملکرد آنها تأثیر دارد. ولی او با خشم بسوی من برگشت و اعالم کرد: 

»قطعاً نه. ما هیچ بودجه ای برای این منظور نداریم، بنابراین شما 

نباید کسی را بیاورید«.

اعــراف می کنم کمی خجالت کشیدم که او درمقابل مدیران دیگر 

اینجنین با من صحبت کرد. به او پیشنهاد دادم شاید بار دیگر بهر باشد 

قبل از جلسه به من بگوید چه جوابی از من انتظار دارد. او با عصبانّیت 

ـپـــاســــخ داد: »خـــــیـــــر، مـــــن هـــمـــیـــن االن بـــــه شــــمــــا مـــــی گـــــویـــــم، شــــمــــا کــــســــی را 

نخواهید آورد«. من عقب نشینی نکردم و دوبـــاره پیشنهاد دادم که اگر 

قبل از جلسه فقط به من بگوید که چه چیزی باید بگویم، می توان در 

وقت و دالر مالیات دهندگان صرفه جویی کرد چون برنامه  ریزی برای آخر 

هفته ها نیازمند وقت و صرف هزینه است. او گفته های من را نپذیرفت و 
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آمرانه از من خواست تا پس از جلسه در دفر او حاضر شوم.

پــــس از جــلــســه وارد دفـــــر کـــــار او شـــــــدم. او در را بـــســـت و از داخــــل 

قــفــل کــــرد و جـــلـــوی آن ایــســتــاد تـــا نــتــوانــم بـــیـــرون بــــــروم، ســپــس بـــا صـــدای 

بلند شروع به فحاشی کرد و گفت كه او را آزرده خاطر كــرده ام. من به 

او گفتم کــه ذاتـــــاً عصبانی اســـت و ایـــن ـحــرف مــن بــاعــث شــد تــا بــا صــدای 

بلندتر و با حالت بسیار تهاجمی تر  او روبرو شوم. سعی کردم تا خود را 

به دستگیره در برسانم، امــا او جلوی آن را گرفته بــود تا از بیرون رفنت 

من جلوگیری کند، بنابراین من با دست چند بار به در کوبیدم تا کسی 

از بـــیـــرون مــتــوجــه درگـــیـــری کـــالمـــی او بـــا مـــن بـــشـــود. خــانــمــی کــه در قسمت 

منابع انسانی کار می کرد با شنیدن سر و صدای ما به در زد تا ببیند چه 

خر شده است، بنابراین، سرانجام بعد از اینکه رئیسم به من گفت که 

اخراج شده ام در را باز کرد تا خارج شوم.

کـــارخـــانـــۀ تـــوـیــوتـــا ـهــرگـــز تـــهـــدیـــدات او نــســبــت بــــه اـخــــــراج مــــن را عملی 

نــکــرد، امــا بقیه هفته بــه دلیل ایــن حــادثــه بسیار نــاراحــت بـــودم و تصویر 

او ـبــــرای هــمــیــشــه ـبــرایـــم آلــــــوده شــــد. پـــس از چــنــد دهــــه بــعــد از آن مـــاـجــرا، 

هنوز تمام جزئیات آن خــاطــره را بــه یــاد مــــی آورم و او همیشه بــا واکنش 

آن روزش مرتبط خواهد بود. گرچه اکنون او از دنیا رفته و من به خاطر 

خودم او را كامالً بخشیده ام، اما آن اتفاق را به خاطر عدالت فراموش 

نكرده ام!

می توانم بگویم آن روزی که رئیس من تا آن حد عصبانی شد و آن 

واکــنــش ناگهانی را از خــود نشان داد، موقتاً توانست احــســاس ریاست 

و اعـــمـــال قـــــدرت را در خــــود ارضـــــا کــنــد، غــافــل از ایــــن کـــه او بـــا خـــدشـــه دار 

کردن احساسات شخص دیگری، بیشرین آسیب را به شخصیت خود 

زد. باید توجه داشته باشیم، اعمالی که انجام می دهیم چه تأثیری بر 

دیگران و جامعه خواهد گذاشت و بازتاب آن با ما چه خواهد کرد.
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خدمت به مردم= میزان تأثیرگذاری شما در جامعه

در ایــنــجــا، ســـوالـــی کـــه بـــایـــد در رأس ذهــــن خــــود داشـــتـــه بــاشــیــم ایــن 

نیست کــه در زنــدگــی چــه بــدســت مــــی آوریــــم، بلکه مــهــم آن اســـت کــه در 

رونــــد رفـــتـــاری بــه چــه شخصیتی تــبــدیــل مــی شــویــم و در مسیر رســیــدن به 

آرزوهـــــای شخصی و صــعــود مــالــی، چــقــدر انحطاط شخصیتی را تحمل 

می کنیم. 

***

چند نکته )قسمت چهارم( 

اگر در بطن جامعه مشغول به خدمت نیستید، محکمرین دالیل  نیز، 

بهانه ای بیش نیست! 

-------------

اثربخشی )effectiveness(، انجام دادن کارهای »مطلوب« است؛ در 

حالی که کارایی )efficiency(، انجام آن کار بصورت »مطلوب« است.

-------------

افراد خدمتگزار فرصتی برای تهمت، غیبت و سوءظن به دیگران 

ندارند. 

 -------------

هرگز نگذارید تفاوت های شخصی شما با دیگران، جامعه را 

تحت الشعاع قرار دهد!

-------------

مطمنئ باشید، قطعاً بازخورد کاری که با دیگران و برای دیگران انجام 

می دهید را خواهید دید.
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روزی یک سیب

شما ممکن است کارآیی داشته باشید، اما »اثربخشی« رمز موفقیت 

شماست!

-------------

مراقب باشید فقط با اتکا به کارآیی خود، به هدف اشتباه نرسید.   

-------------

برای تأثیرگذار بودن در زندگی، منطقی است تاحدی به طور مثبت 

منحصر به فرد و الاقل کمی خوش مشرب )یا نیمه جالب( باشید!!!

***
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موفقیت و 1۲ اصل آن

 )Toastmaster( *من در سال 2003 میالدی به انجمن توستَمسر

پیوستم و در ســال 2008 »انجمن توستمسر اندیشه«، که اکنون نیز 

ســرـپـرســت آن هــســتــم را راه انــــــــــدازی کـــــردم و بـــا پــیــوســنت بـــه ایــــن انــجــمــن و 

ارتــبــاط دادن تــمــام اـصــول و آداب آن بــا زنـــدگـــی ام، توانستم قـــدرت کالم 

و سخرنانی را پیش از بیش ارتــقــا داده و بــا کمک آن افتخار تــدریــس در 

دانشگاه ها را پیدا کنم. من بیشر موفقیت خود را ناشی از ارتباط با این 

انجمن می دانم.

*انجمن توستمسر یک انجمن جهانی غیرانتفاعی است که به منظور بهبود و تکمیل مهارت های 

سخنوری و سخرنانی، ارتباط مؤثر و رهری،  در کشورهای مختلف تشکیل می شود. این سازمان 

در اکتر 1924 میالدی در مجموعۀ ورزشی YMCA  در سانتاآنا در کالیفرنیا، با تشکیل کالس 

بهبود مهارتهای ارتــبــاط جمعی ـبــرای مـــردان جـــوان تأسیس یافت و به تدریج در سایر کشورها 

شعبه هایی برپا کرد. این انجمن در ایران در سالهای قبل از انقالب اسالمی  فعالیت داشته است. 

با الهام از فلسفه ها و آموزه های جیم رون،  موفق شدم 12 اصل 

موفقیت– به نّیت هر کدام برای یک ماه از سال -  را تدوین کنم که هر 

کس می تواند با فراگیری و بکارگیری جدی این اصول، در اهدافی که در 

پیش رو دارد موفق شود.

۱(  انضباط شخصی / خودسازی 

(Self-Discipline / Personal Development)

 ـبـــــرای رســــیــــدن بــــه کــــمــــاالت شـــخـــصـــی، بـــایـــد بــــه طـــــور جـــــدی )حـــتـــی بـــشـــّدت 

متعصبانه( نظم و انضباط را در یادگیری مهارت ها و دانش بکار بگیریم 

تــا بــه رشــد شخصی رسید و بــه کسی تبدیل شویم کــه واقــعــاً مایلیم آن 

باشیم. 
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روزی یک سیب

۲( هدف گذاری 

 )Goal-setting(

 بــا رفــتــار خـــود نــشــان دهــیــد کــه هدفمند هستید، بــا داشــــنت مجموعه ای 

از اهـــداف کــامــالً مشخص ـبــرای دوره هــــای کــوتــاه، متوسط و بلند مــدت، 

ضریب موفقیت خود را چند برابر کنید.

۳( سامت معنوی / جسمی / احساسی 

)Spiritual/Physical/Emotional Health(

ــــا داشــــــــنت یـــــک فــلــســفــه و بــــرنــــامــــۀ ســــــــــاده، امــــــا پــــــایــــــدار، ـبـــــــرای حــفــظ   بـ

سالمتی و تناسب اندام خود، ظاهر، اعتماد به نفس، انرژی، کیفیت و 

طول عمر خود را بهبود بخشید.

۴( پول - استقال مالی / مقروض نبودن/ پس انداز کردن/ بخشش 

(Money - Financial Independence/Getting Out of 
Debt/Saving/Giving)

دیــــگــــر ـهـــرگــــز نــــــگــــران ـپــــــول نــــبــاشـــیـــد! خـــــــود را بـــــاالتـــــر از ۸۵٪ جــمــعــیــت 

ـقـــــرار دهـــیـــد و صــــرفــــاً بــــا داشــــــنت یــــک فــلــســفــه اقـــتـــصـــادی مــــنــاســـب و بــرنــامــه 

ســرمــایــه گــذاری مطمنئ، شانس دستیابی بــه استقالل مالی را تــا زمانی 

که بازنشسته می شوید به ۹۰٪ برسانید.

۵( روابط 

(Relationships)

بــا یادگیری مــهــارت هــای رابــطــه ای، می توانیم پــدر یــا مـــادر، همسر، 

ــــیـــــم. بــــــا یـــــادگـــــیـــــری مــــــهــــــارت هــــــای کـــامـــلـــر،  ــــهـــــری ـبــــاشـ دوســــــــــت و شـــــهـــــرونـــــد بـ

اجتماعی تر شوید.
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موفقیت و دوازده اصل آن  

۶( مدیریت زمان 

(Time Management) 

آیا مایل هستید ۱ تا ۲ ساعت به روزتان اضافه کنید؟ آیا می خواهید 

در سال حدود ۱۰ تا ۱۵ هفتۀ کاری چهل ساعته بیشر بدست بیاورید؟ با 

مدیریت زمان، به همۀ این ها دست خواهید یافت. 

۷( شبکه تماس ها / معرفی افراد 

(Networking/Referrals)

تــعــداد اشخاصی کــه در لیست تماس هایتان داریــــد و نــکــات مثبتی 

ــــا از شــمــا مـــی دانـــنـــد و یــــاد مــی کــنــنــد را ـهـرگــز دســــت کـــم نــگــیــریــد. با  کـــه آن هـ

بهره وری از روابــط مثبت فعلی و ارتقا شبکۀ خود، تأثیر مثبت بیشری 

در بازار داشته باشید.

۸( فروش / مذاکره 

(Selling/Negotiating) 

ــــــات و  ــــاطـ ــ ــبـ ــ ــ ــــا تـــــمـــرکــــز بــــیــــشــــر و بــــهــــبــــود شــــبــــکــــۀ ارتـ ــ  فــــعــــالــــیــــت خـــــــــود را بـ

مهارت های مذاکره، حدود ۱۰ تا ۵۰ درصد افزایش دهید.

۹( ارتباطات / توانایی اِبراز شخصی

 (Communication/Presentation)

بــا تسلط بــر فــن ارتــبــاطــات در محل کــارتــان و بــرخــورد بــا هــمــکــاران و 

کــارمــنــدان، عملکرد فــردی و همچنین کلیه روابـــط شخصی خــود را، در 

هر سطحی که باشید افزایش دهید.

۱۰( توانایی رهربی 

(Leadership) 

ــــــت کـــــه مــــــــردم را بـــــه دنــــبــــالــــه روی از شـــمـــا جــلــب  رهــــــــری قـــابـــلـــیـــتـــی اسـ

مـــی کـــنـــد. تــــالش هــــای خـــــود را چـــنـــد بــــرابــــر کــنــیــد و بــــا یـــادگـــیـــری مـــهـــارت هـــای 
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رهری و مدیریت مؤثر، بر حوزه وسیع تری از افراد تأثیر مثبت بگذارید.

۱۱( یادگیری سریع

(Accelerated Learning)

مدت فراگیری دانش های جدید را کوتاه کنید. مهارت و استعداد 

خــــــود را بــــه ـســرعـــت ـبــــــرای بــــه دســــــت آوردن و حـــفـــظ دانـــــــش در هــــر زمــیــنــه 

)ارتــبــاطــات، مدیریت زمـــان، توانایی رهــری و غیره( از طریق تکنیک های 

تقویت حافظه و تندخوانی و موارد دیگر بهبود ببخشید.

۱۲( خیریه / مشارکت )همکاری و کمک(

(Charity/Contribution)

ـبــرای ایــجــاد تغییر در جامعه و جــهــان وقـــت بــگــذاریــد و مــهــارت هــای 

خود را به کار بگیرید، کاری که برای نسل های آینده تأثیرگذار باشد.

***
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چند نکته )قسمت پنجم( 

شرکت های موفق قبل از اینکه رقیبان آن ها را از حیطۀ کار خارج 

سازند، خود را از نقطه نظر ساختاری، بازسازی می کنند تا درمعرض 

خطر نباشند!

------------

شکست فقط می تواند به موقعیت ها اتالق شود، نه به اشخاص!

------------

مراقب دو دزد که فرصت ها را از ذهن تان می دزدند باشید. یکی که 

زمزمه می کند »شما استحقاق این فرصت را ندارید(« و دیگری که با 

صدای بلند فریاد می زند » شما نیازی به پیشرفت ندارید و به کماالت 

رسیده اید!«!!!

-------------

بزرگرین مانع برای موفقیت های آیندۀ شما، موفقیت های پیشین 

شماست!

------------

اگر توانایی دیدن فرصت ها، با همان سرعتی که عیوب دیگران را 

می بینید داشته باشید، موفق خواهید شد!

-----------

اگر به روابط و ارزش هایتان بصورت مستمر رسیدگی نکنید، از بین 

می روند. – جیم رون
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زندگی، طبیعت همه موجودات را برای موفقیت طراحی کرده است! 

نمی توانید ماهی پیدا کنید که شنا بلد نباشد یا پرنده ای که به طور 

طبیعی نتواند پرواز کند! فقط انسان است که احتماال دارد برخالف 

طبیعت خود و بخاطر حق انتخاب راه موفقیت را طی نکند.

-با الهام از دکر مایلز مونرو

------------

افتادن در »دام غرور تیزهوشی« باعث می شود برخی از مردم فکر کنند 

» همه چیز را می دانند« و دیگر »قابل آموزش« نیستند!

-------------

بعضی از افراد هرگز در زندگی موفق نمی شوند، زیرا وقت خود را 

صرف متخصص شدن در کارهای بی ارزش می کنند!

 - با الهام از جیم رون

شما برای موفقیت خلق شده اید، اگر بگویید الزامی به موفق شدن 

نیست، مانند این است که بگویید اکسیژن برای تنفس الزم نیست. !!!

-------------

هر چند آزار دهنده است، اما برای موفقیت در دنیای امروز خودتان را 

شدیداً درگیر مشکالت مشریان خود کنید. نه اینکه )همیشه( مسخ 

نبوغ و استعدادهای خود باشید. 

***
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پیام مؤلف

مــن تــمــام زنــدگــی خـــود را وقـــف پــاالیــش و خـــودســـازی خـــود کــــردم تا 

بتوانم به بهرین نسخه ممکن خودم تبدیل شوم. با این کار، دریافتم 

کـــه تــمــرکــز مــــــداوم انــــــــرژی ام بـــر تلفیق فلسفه غــربــی جــیــم رون و فلسفه 

شرقی کایزن، زندگی من را بیش از آنچه تصور می کردم پیشرفت داده 

است. خودسازی در زندگی، کلید و نور امیدی برای حل مشکالتی است 

که با آن روبرو می شویم. یک قدم به عقب برگردید و بر خود، که تنها 

چیزی است که تحت کنرل شماست، تکیه کنید. شما تا ۹۰٪ اتفاقات 

پیرامون خود را در کنرل داریــد. سوال مهم این است که برای این ٪۹۰ 

چه کاری انجام می دهید؟

***
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روزی یک سیب

دیوار قدردانی

مادرم و مرحوم پدرم

مادربزرگ مرحوم من

همسر عزیزم

خانم نصرت درویش )معلم کالس اول دبستان من(

مرحوم دکر علی شریعتی )تاریخ و جامعه شناس(

مرحوم جالل آل احمد )نویسنده(

مرحوم محمد علی جمالزاده )نویسنده(

کالوین هوکاما )اولین معلم انگلیسی من در ایاالت متحده(

دکر یوجین مارتینز )استاد ترمودینامیک(

دکر تام پیرز

مرحوم آقای جیم رون )مربی من(

دکر دنیس ِویتلی

آقای برایان تریسی

مرحوم آقای زیگ زیگالر

خانم پاتریشیا فریپ

آقای باب پراکتور

آقای ِلس براون

56



دربارۀ مؤلف

هرمز مقاره ای از سال ۱۹۹۰ در حیطۀ مدیریت فعالیت خود را آغاز 

کرد و به مدت ۲۰ سال با کارخانۀ تویوتا و شرکت های تابعه آن، با تمرکز 

بر مدیریت »ناب« همکاری داشته است.

هرمز عـــالوه بــر بسیاری از دوره هــــای مدیریت نـــاب، چندین کارگاه 

ــــبـــــاط مــــؤثــــر، مــدیــریــت  مـــدیـــریـــت مـــانـــنـــد: »مـــدیـــریـــت پـــــــــروژه، مــــهــــارت هــــای ارتـ

زمـــان، برنامه ریزی اســراتــژیــک، هوِشن کانری )Hoshin Kanri  به زبان 

ژاپنی بمعنی پیاده سازی اسراتژیک(، پیشرو در اجــرای بهبود کیفیت، 

حل علمی مشکالت، استاندارد سازی، رهری / پیروِی موثر، و تیم سازی 

موفق« را تألیف و ارائه داده است.  

هــرمــز مــقــاره ای  در مــرکــز پشتیبانی تأمین کنندۀ محصوالت تویوتا 

)TSSC( در ایــــالــــت کــنـــتـاکــی و هــمــچــنــیــن در شـــهـــر ـنــاگـــویـــا و شـــهـــر تــوـیـوتــا 

)اســم شهری در ژاپـــن( تکنیک های ساخت نــاب را فراگرفت. او توانست 

پــروژه هــای مختلف کایزن را در زمینه های ایمنی، بهبود کیفیت، کنرل 
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روزی یک سیب

هزینه، زمــان تولید، آمــوزش اعضای تیم، رضایت مشری، و استفادۀ 

بهینه از محیط کار در کارخانۀ تویوتا و زیرمجموعه های آن، آغاز، اجرا 

و هدایت کند. یکی از افتخارات او این است که توانست به مدت ۱۳ ماه 

متوالی مسئولیت تولید بیش ۲۵۰،۰۰۰ قطعه برای ترخیص ۱۰۵۰ اتومبیل 

در روز )مـــعـــادل هــر ۵۳ ثــانــیــه یــک اتــومــبــیــل( در کــارخــانــه تــویــوتــا را داشــتــه 

باشد و درصد اشتباه تولید را به صفر برساند. 

مقاره ای به عنوان مشاور، با کمک سیستم ناب، پیمانکاری تولید 

بـــانـــکـــداری،  مــانــنــد  مــتــفــاوت  در زمــیــنــه هــای   )Contract Manufacturing(

بـــرق، طــراحــی ـتـراشــه، حــســابــداری، چـــاپ، کـــشـــاورزی، اتــومــبــیــل ســازی، 

بیمارستان، فعالیت داشته است.

بـــســـیـــاری از ـشــرکـــت هـــا و دانـــشـــگـــاه هـــای بــــــزرگ از مــــقــــاره ای بـــه عــنــوان 

مشاور معتمد خود در زمینه آموزش و اجرای ناب دعوت کرده اند. او به 

عنوان استاد مدعو دوره هــای مدیریت کیفیت، دوره هــای مدیریت ناب، 

رهری و تولید ناب را در مراکز زیر تدریس کرده است:

 DeVry( ِدورای   ،)UC Berkeley( یــــوســــی ـبـــرکــــلــــی  ــــای  ــــاه هــ ــــگــ دانــــــشــ

،)Keller University(کِلر ،)University

انستیتوی فــنــی ســیــلــیــکــون ولــی )SVTI( در ســن خـــــوزه، و موسسۀ 

ایــالــت  در   )Silicon Valley Business Institute( تــجــاری سیلیکون ولـــی 

کالیفرنیا.

ایــــالــــت  در   )Boeing(بوئینگ بــــــه  مـــــــی تـــــــوان  او  مـــــشـــــری هـــــای  بــــیــــن  از 

اورگـــان ، اَپالید مریال )Applied Materials( در ایالت تگزاس، یونیون 

بانک کالیفرنیا )Union Bank of California( ، چاپخانه و تولیدکنندۀ 

دستگاه های چاپ پاویس )Powis(، شرکت مشاوره و آموزشی َمِنکس 

ـشــرکـــت چند   ،)Apple( اَپــــــل   ،)Intel( ایـــنـــِتـــل  تــــراشــــۀ  طــــراحــــی   ،)Manex(
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ملتی کشاورزی اِچ ام کالوز )HM Clause(، شرکت کشاورزی ویلمورین 

 Spectrum( اســـپـــکـــروم  چـــــاپ  بــســتــه بــنــدی و  و  لــیـــتـوـگـرافــی   ،)Vilmorin(

و  بـــیـــمـــارســـتـــان هـــا   ،)SiTune( ســـایـــتـــیـــون  ـتــــراشـــــۀ  ـطــــراحـــــی   ،)Lithograph

ـشــرکـــت   ،)Stanford Hospitals & Clinics( اســــتــــنــــفــــورد  کـــلـــیـــنـــیـــک هـــای 

طــراحــی و تولید َزِزل )Zazzle(، بیمارستان و دانشگاه سانفرانسیسکو 

 ،)PlasmaTreat( صنعت هــواو فضا و مدیکال پالسما تریت ،)UCSF(

کارخانۀ  تولیدی و تکنولوژی اَِسِنکس )Ascenx(، شرکت برنامه نویسی 

آلِرا )Altera( و سازمان ملل )United Nation( نام برد.. 

وی در دانشگاه های استنفورد )Stanford University( و کال-ُپلی 

 )Cal-Poly University in San Luis Obispo(  در سان لوئیس اوبیسپو

سخرنانی کـــرده و  بــه عــنــوان مــشــاور بین املللی در کشورهای ارمنستان، 

برزیل، چین، کانادا، آملان و ژاپن نیز فعالیت داشته است.

تــــخــــصــــص وی در زمـــــیـــــنـــــه ـطــــــــراحـــــــــی، کــــــنــــــرل و بـــــهـــــبـــــود ســــیــــســــتــــم  در 

 ســــازمــــان هــــای مــخــتــلــف در زمـــیـــنـــه هـــای ایـــمـــنـــی، مـــدیـــریـــت کــیــفــیــت سیستم 

جــــــامــــــع  کــــــیــــــفــــــیــــــت  مــــــــــدیــــــــــریــــــــــت   ،)Quality management system “QMS”( 

)”Total quality management “TQM(، کاست هزینه، تحویل بموقع، 

رضایت مشری، توسعه اعضای تیم و محیط زیست می باشد.

 او در حـــــال حـــاضـــر رئـــیـــس و مـــدیـــر عـــامـــل ـشــرکـــت ِگـــــت کـــاـیــزنـــد ایــنــک

).Get Kaizened, Inc(، یک شرکت مشاوره و آموزش ناب در کالیفرنیای 

ــــقـــــاره ای دارای مــــــدرک مــهــنــدســی مــکــانــیــک و فــوق  شــمــالــی اســــــت. ـهــرمـــز مـ

لیسانس در مدیریت بازرگانی )MBA( و نامزد دریافت مدرک دکری در 

زمینۀ رهری سازمانی نیز می باشد. 

***
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