
 مقدمه

 

توانیم به مزایای رقابتی  چگونه می»پرسند: می ، سازمانها و رهبرانشانروزافزون رقابتسخت شدن با افزایش سرعت داد و ستدها و 

 «مهم و پایدار دست یابیم؟

کسب و کارهای امروزی علیرغم نمونه های ساده گذشته، باید تنوع گیج کننده عوامل دخیل را نیز در نظر بگیرند تا بتوانند رقابتشان 

عواملی چون طراحی محصول، فن آوری و کانالهای توزیع را به حداکثر رساند.  سهم بازار باید  فقط برای حفظ را تضمین نمایند.

امروزه نسبت به  -ی قدمتشان آنها را محترم میشمریم واسطه هر چند به – کاال، قیمت، ترویج و مکان )توزیع( –بازاریابی  Pچهار 

ند. با پیچیده تر شدن اهدسترسی و جستجو در اینترنت، اهمیت کمتری یافتزنجیره تامین و  ،عواملی نظیر چابکی، خالقیت، کارایی

 ی به عنوان عامل رقابتی اهمیت یافته است.اهبه شکل فزایند کارکنان،یعنی پنجم  Pهمه جنبه های یک کسب و کار 

به  کارکنان، پنجم یعنی Pبا پیچیده تر شدن همه جنبه های یک کسب و کار 

 است. عنوان عامل رقابتی اهمیت یافتهی به اهشکل فزایند

ل تماحیک خرید تلفنی مهم نیست. به ا طیید، بخاطر آورید. در یک فروشگاه یا اهآخرین باری را که مجذوب یک نماینده فروش شد

ت. آیا او ه اسزیاد، تصمیم شما مبنی بر خرید یا عدم خرید، یا حتی خرید بیش از برنامه، تحت تاثیر یک نماینده متعهد قرار گرفت

ا حل ی را برای شماهبالفاصله سالمی کرده و درباره نیاز شما پرسیده و پیشنهاد کرده تا برای رفع نیازتان کمک کند؟ آیا او مسال

ته ؟ توجه داشقبیلکرده ، کاری برایتان انجام داده ، بحث مورد عالقه مشترکی را برای گفتگو پیدا کرده است یا کارهایی از این 

 i.کنندمیکه کارکنان آن را تولید و پخش  آیدمیبه دست  درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا از خدمات و اطالعاتی 70د که باشی

تعریف سازمان شما و مزیت رقابتی  ،نکته: مردم از مردم میخرند نه از شرکتها. این بدان معنی است که کارکنان شما و عملکردشان

 شما است.

 شوند: ا کارکنان هر کشور دیگری از این لحاظ، در سه متغیر گنجانده میکارکنان آمریکایی ی

  کارکنان متعهد: آنچه را انجام میدهند، دوست دارند و منتظر آمدن به محل کار خود هستند. آنها در مورد کارشان شور و اشتیاق

نه تنها شرکتهایشان را موفق بلکه رقابتی  کنند که قسمت مهم یک تصویر بزرگ هستند و انرژی و خالقیت آنها دارند، احساس می

 سازد.مینیز 

                                                           

 4Ps: Product, Price, Promotion, Placement  

 People 



  یگری شان جای دعقلو  دلبینید که میکارکنان غیرمتعهد: کارت خود را ثبت کرده و حضور دارند، اما اگر به چشمهایشان نگاه کنید

 ند.اهاست. آنها اغلب اوقات در محل کار هستند، اما انرژی و شور و شوقشان را در خانه جا گذاشت

  کارکنان بسیار غیرمتعهد: این دسته از کارکنان نه تنها از اینکه در آن لحظه در آنجا هستند حس ناخوشایندی دارند، بلکه با نشان

دهند. وقتی همقطاران متعهد آنها با شور و شوق کار  دادن ناراحتی خود، این حس را به رییس، همکاران یا کل شرکت انتقال می

iکنند. ی سرکوب میاهبسیار غیرمتعهد هر گونه اقدام مثبت را به نحو بیمارگونکنند، کارکنان  می i 

ئه میدهند. ارا« عملکرد پرشور»کنند  دهند ارتباط عمیقی برقرار می وقتی کارکنان به شدت به کارشان عالقه دارند و با آنچه انجام می

 رند. کارکنان پرشور یک تعلق عقالنی و حسی قوی و پایدار به کارشان دا

 کنید چه درصدی از کارکنان متعهد هستند؟ فکر می

درصد باقی مانده متعهد  26درصد کارکنان به کارشان بی عالقه یا بسیار غیرمتعهدند.  74طبق تحقیق گسترده شرکت گالوپ، 

iگذارند.کنند تا بر سازمان تاثیر منفی ب به نحوی عمل می اًهستند. مشخصه گروه بسیار غیرمتعهد آن است که تعمد i i 

 ی قوی و پایدار به کارشان دارند.عقلکارکنان پر شور یک تعلق عقالنی و 

 

 تعهد در کسب و کار

 تمرکز کنیم. است و در نهایت اساس موفقیت گروه  رضایت مشتریاناجازه دهید بر عملکرد پرشور که دلیل اصلی 

 دهد که شرکتهایی با نرخ رشد دو رقمی: ن می، شرکت برون سپاری و مشاور منابع انسانی، نشاتحقیقات شرکت هویت

 تر بیش سازمانهایی با نرخ رشد تک رقمی ند و همچنین از رهبراناهدرصد بیش از کارکنان متعهد بود 25ند که اهمدیران ارشدی داشت

 ند.اهمتعهد بود

 ند.اهمشتاق ایجاد یک محیط و فرهنگ کاری مثبت بود 

  ،اندکردهکارکنان خود ایجاد  رشد را به تدریج در و تفکر غرور. 

 ند.اهفرصتهای بیشتری برای حمایت و توسعه ایجاد نمودi v 

                                                           
 Hewitt Associates 



دالر در هزینه های ایمنی  760،721،1با تاکید بر تعهد کارکنان توانست  2002در سال  رهبری شرکت ملسون کورس بروئینگ

ل حتمابرابر کمتر ا 5سبت به همتایان غیر متعهد خود صرفه جویی نماید. یک مطالعه در همان سال نشان داد که کارکنان متعهد ن

 vل دارد از مرخصی حوادث ناشی از کار استفاده کنند.حتمادارد در حین کار دچار حادثه شوند و هفت برابر کمتر ا

ت و شرک 63مشتری و کارمند از  4700در انگلستان با « مدرسه کسب و کار منچستر»، دو استاد 2007ی در سال اهدر مطالع

شد شرکت ل رحتماسازمان مصاحبه کردند. در نتیجه مطالعه آنها مشخص شد: اگر رضایت کارکنان از رضایت مشتریان پیشی بگیرد، ا

 viبیشتر خواهد بود.

تحقیق دیگری نشان داد که غالبا دیدگاه کارکنان و مشتریان یکسان است و نگرش کارکنان به شدت بر نگرش مشتریان تاثیر دارد. 

ظرات گذارد. چرا ؟ زیرا ن دهد غالبا نظرات کارکنان شرکت بر نظر مشتریان تاثیر می یجه رشد سال به سال مشتریان نشان میدر نت

 یابد. میکارکنان به مشتریان انتقال 

د یک دهن یک مثال کامل است. خدمات با داستان کارکنانی معروف شده که اجازه می «نوردسترام»ای خدمات مشتری مرکز افسانه

مشتری ناراضی سالخورده یک جفت الستیک ماشین را مرجوع کند، حتی اگر نوردسترام فروشگاهی باشد که الستیک ماشین 

viفروشد!نمی i ردید؟گ فقط به این دلیل که خدمات عالی ارائه کنند. اگر چنین اتفاقی برای شما بیفتد باز هم به نوردسترام برمی 

 زنجیره ارزش مشتری

تی از شغلشان راضی هستند و فرص واقعاً ید و با افرادی در تماس هستید که اهکنید که به فروشگاه یا رستورانی رفت به زمانی فکر

 حتماالًا« میتوانم به شما کمک کنم؟»آید: شان میدلند به شما خدمت کنند. گفته های آنها بجای آنکه از سر اجبار باشد، از اهیافت

ی که در رفع نیازهای شما، پاسخگویی به شما یا ارائه پیشنهاداتی که از خود نشان میدهند، متعجب اهادالعشما را با تالش و دقت فوق

 دارند. و اشتیاقبرای انجام این کار هیجان  واقعاً رسد میکنند. به نظر  می

 شتری را در آنجا سپری میکنید و زمان بی شوید چه احساسی دارید؟ آیا بیش از قصدتان خرید می وقتی از این فروشگاه خارج می

 کنید؟ ل دارد که به آنجا بازگردید؟ آیا این فروشگاه را به دوستانتان توصیه میحتماکنید؟ آیا ا

ید که براساس کارکنانی بسیار متعهد شکل گرفته اهدهید، شما زنجیره ارزشی را شروع کردمیاگر حتی به یک سوال پاسخ مثبت 

 است.

                                                           
 Molson Coors Brewing 
 Nordstrom

 



میلیون یافته از جمله مثالهای بسیار روبرو خواهد شد. بسیاری  2را جستجو کنید با حدود « ارکنان متعهدک»اگر در اینترنت اصطالح 

از این مثالها شرکتهایی هستند که کارکنانی بسیار متعهد دارند. جالب است که این شرکتها همان شرکتهایی هستند که به خاطر 

 لت دیسنی، آئودی و جنرال الکتریک. ند مانند وااهخدمات برجسته و برتر خود معروف شد

فلسفه این شرکتها بر این عقیده استوار است که اگر کارکنان شاد باشند، متعهد خواهند بود، عملکرد پرشور ارائه خواهند داد، و 

 مشتریان آنها نیز شاد خواهند بود. به عبارت دیگر، آنها زنجیره ارزش مشتری را درک میکنند.

 زنجیره ارزش مشتری هستند.رهبران اولین حلقه 

به کار خود متعهد هستند، پر از انرژی و مثبت هستند و به طور مستمر و مداوم عملکرد پرشور  اًواقعیت همین است. برخی افراد ذات

شید، ادارند. حتی آنهایی که مملو از انرژی و شور نیستند را میتوان به سمت ارائه یک عملکرد پرشور هدایت کرد. بخاطر داشته ب

کنند زیرا  رهبران اولین حلقه زنجیره ارزش مشتری هستند. رهبران متعهد کننده زمان و انرژی خود را در گروه سرمایه گذاری می

 ل دارد که:حتمادانند که کارکنان متعهد بیشتر امی

 .با سازمان بمانند 

 .به سطوح باالتر ارتقاء یابند 

 د.بر دیگران تاثیر بگذارند تا بهتر رشد کنن 

 .سبب ارتقاء سازمان شوند 

 ی ارائه نمایند.اهخدمات مشتری بی سابق 

 

 

 

 زنجیره ارزش مشتری



تعهد م کامالًسازند. پرسنل متعهد می کامالًشود. رهبران متعهد کننده پرسنل  زنجیره ارزش مشتری با رهبران متعهد کننده آغاز می

جذب یک مشتری جدید پنج برابر بیشتر از سود کسب و کار از مشتریان موجود دانیم که هزینه  میو کنند  مشتریان وفادار ایجاد می

 .شود است. مشتری وفادار موفقیت عظیم یک کسب و کار است که سبب سود بیشتر و بازگشت بهتر سرمایه سهامداران می

نان توانیم فقط کارکمیامیدوار باشیم. نمیانبری وجود ندارد. ما نمیتوانیم فقط به مشتریان وفادار راه در زنجیره ارزش افزوده هیچ 

 متعهد استخدام کنیم و همانجا رهایشان کنیم؛ استخدام موثر برای ایجاد یک تیم متعهد الزم است ولی کافی نیست.

گی قادر درقبای شما با استفاده از زمان و منابع کافی شاید بتوانند محصوالت، کانالهای توزیع و فناوری شما را تقلید کنند اما به سا

 کند.  نخواهند بود عملکرد پرشور را تکثیر نمایند. عملکرد پرشور یک دیوار صخره ای تمایز بین شما و دیگران ایجاد می

اگر شرکت شما قصد دارد مشتریان خود را در اولویت قرار دهد، مجبور است »تام پیتر، مدیر، معلم و نویسنده مشهور، میگوید: 

vi«ویت بگذارد.کارکنان را بیشتر در اول i i .این بدان دلیل است که کارکنان کلید حلقه زنجیره ارزش مشتریان هستند 

 

 برداریافزایش بهره

کند. بکارگیری این راهبردها یک چرخه قدرتمند  راهبرد عملی برای برانگیختن عملکرد پرشور در گروهتان ارائه می 12این کتاب 

 کند که سبب تولید  خودانگیزشی را ایجاد می

 رسد.ارزش در تیم شما میشود و سپس به بیرون، به مشتریان و به سهامداران می

هایی که شما را در ایجاد عملکرد پرشور در هر یک از اعضای خود را با ایده عقلو  دلمن امیدوارم این راهبردها را استفاده کنید و 

 کند، برانگیخته کنید!! گروهتان کمک می

 ن کتاب نکاتی وجود دارد که کلید تعامل با این کتاب است:برای افزایش استفاده از ای

 تواند به شما کمک کند پررنگ کرده و یا زیر آن خط بکشید. نکاتی را که می 

  کل کتاب که شامل تمرینات، نکات عملی و سواالت است، زمانی اختصاص دهید.« نقطه نبض»برای انجام 

  تواند کمک کند تا مواردی را که ممکن است در ارتقاء  خشی در ضمیمه کتاب میرهبری عملکرد پرشور دو ب پرسشنامهاستفاده از

 مهارتهای رهبری شما مفید باشد، اولویت بندی کنید.

 بخوانید، لذت ببرید، به کار بگیرید و متعهد شوید!

  



 1فصل 

 

 

 

 .کنید صرف تعهد( خود را دلفکر )و 

  



 

 

 

 

 آناتومی عملکرد پرشور

 

این واقعیت را بپذیرند که باید تقریبا با همه کارکنان مانند یک داوطلب رفتار  نمایدمیلم مدیریت، به رهبران توصیه پیتر دراکر، مع

iکنند. x کند که در مقام یک رهبر برای متعهد ساختن مستمر افراد خود  به شما یادآوری می ،کارکنان مانند داوطلب ،درک مفهوم

 مسئولیتی دارید.

اده توانید با یک فرمول س کارکنان شماست. وقتی نیازهای اولیه آنها تامین شود، می عقلو  دلدر « مالک»ب به کلید تبدیل داوطل

 م.کن شوم و با حداکثر توانم کار میمیگردد، من متعهد میولی قدرتمند به تعهد کامل دست یابید: وقتی نیازهای من برآورده 

ند. وقتی کن برای کمک به کسی که نیازهایشان را برآورده ساخته است انگیزه پیدا میشود، آنها  وقتی نیازهای کارکنان تامین می

 شوند. می« بی تعهد»گردد، آنها ناامید، خارج از کنترل، بدون تمرکز، منزوی و در یک کلمه مین رفعنیازهای آنها 

 .مکن شوم و با حداکثر توانم کار میمیگردد، من متعهد وقتی نیازهای من برآورده 

. بله دانکردههمه ما دارای نیازهای اولیه انسانی هستیم و علیرغم تغییرات و بهم ریختگی محیط تجارت امروز، این نیازها تغییری ن

 .اندکردهند ولی مردم تغییر ناهزمانه عوض شده، دنیای ما تغییر کرده و روشهای تجارت نیز عوض شد

هد کننده، شناخت کارکنان خود را در اولویت قرار دهید. وقتی بدانید افراد و متعق شوّبرای تبدیل شدن هر چه بیشتر به یک رهبر م

مردم  مثل همه شما هم  متعهد نگاه دارید. کارکنان کامالًشما چه کسانی هستند، بهتر میتوانید نیازهایشان را تامین نموده و آنها را 

 .هستندالنی را که در زیر آمده است، شش نیاز اولیه شامل سه نیاز احساسی و سه نیاز عقدارای 

 شش نیاز اولیه کارکنان

 (دلنیازهای احساسی ) (عقلنیازهای عقالنی )

 هدف پیشرفت

 استقالل صمیمیت

1 



 قدردانی استادی

ن خود، به اکارکن دلند. برای مثال، برای درگیر کردن اهیابید که به یکدیگر وابستمیکنید، درمیهمانطور که این نیازها را مطالعه 

 آنها الزم است همه نیازهای عقالنی آنها را برآورده سازید. عقلتامین سه نیاز احساسی احتیاج دارید و همچنین برای درگیر کردن 

، دلسازد، و درگیر نمودن می، عملکرد کارکنان شما را عقلدرگیر نمودن 

 سازد.می برانگیختهشور و اشتیاق کارکنان شما را 

کارکنان  قلعو  دلبرای موفق شدن باید قادر باشید  یعقلتیابی به عملکرد پرشور یک چالش دوسویه است: احساسی و بنابراین، دس

 خود را درگیر سازید.

متعهد  دلسازد و میمتعهد عملکرد کارمند را  عقلباید با هم کار کنند.  عقلو  دلطی ایجاد عملکرد پرشور، درخواهید یافت که 

 سازد.میعله ور شور و شوق وی را ش

شوق، طی دوران سخت یا در مواجهه با چالشهایی که مستلزم از خودگذشتگی، تالش بسیار قابل توجه، یا ارائه  و عملکردبدون شور

 راه حلهای خالقانه  است دچار تزلزل میگردد.

 کند. بعدی این مفاهیم را تشریح می شود. نمودارمیرمق و غیرمتمرکز منجر نیز به اقدامات بی به عکس، شور و شوق بدون عملکرد

توانند در هر جایی، هر چه را که دارند در شغل خود عرضه کنند و به رشد کسب و کار کمک نمایند. اما این افراد می برخی افراد ذاتاً 

ا نمایی کنند، نظرات آنهی هستند تا آنها را پرورش داده و راهاهالک نیستند. در حقیقت اکثریت کارکنان نیازمند رهبران کارآزمودمِ

د و احساس ارزشمند بودن را در آنها ایجاد نمایند. مدیران متعهد کننده در نهایت به نرا پذیرا باشند، از کارشان بازخورد بگیر

 کنند تا استعدادهای نهفته خود را یافته و درک کنند. رقیب واقعی هر کدام از ما استعدادهای نهفته ماست.میکارکنانشان کمک 
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اندازد. بعد از اینکه سیمبا از قلمرو میم، شیر شاه، اهگذار فیلم مورد عالقرهبری مرا به یاد یک صحنه تاثیر نقش بحرانی و مهم

سیمبا، تو از آنچه اکنون »شنود که میگوید: میشود، و موفاسا پشت سرش است صدای رعدآسای پدرش را میپادشاهی پدرش خارج 

 «هستی، بهتری.

و  اندهکردکارکنانشان را درگیر  عقلو  دلند که اهدهد: آنها رهبرانی داشت بررسی دقیقتر شرکتها یک مساله مشترک را نشان می

 بنابراین قادرند از گروهشان عملکرد پرشور را بیرون بکشند.

 «کنند.میخالی این چنین  دلکند، فقط مغز و میجیب خالی هرگز راه کسی را سد ن»

 وینست پیل نورمن -

 افتد؟میشوید چه اتفاقی میبه محض اینکه از در دفتر کارتان خارج 

شنوید؟ آیا همانطور که به میآیا اشتیاق و آهنگ افرادی را که آنچه انجام میدهند دوست دارند و از اینکه آنجا هستند خوشحالند را 

برند؟ آیا در تب و تاب هستند؟ آیا کسی بخاطر پروژه یا یک کار یماز کارشان لذت  واقعاً بینید که مینگرید افرادی را میاطراف 

روح و مرده مواجه به ها متنفرند؟ یا با یک محیط بیچالشی خاص هیجان زده است؟ آیا افراد شنبه ها را دوست دارند و از پنج شن

ای دیگر؟ در این صورت و چنانچه با شان در جدلو  عقلند در حالیکه فقط جسمشان آنجاست و اهمیشوید که کسانی گرد هم آمد

 یکنواخت و کسل کننده روبرو میشوید، شانسی نیست و هیچ شور و شوقی در آنجا وجود ندارد. آهنگیک 

آورید؟ سازمان گالوپ بیش از یک دوره سه ساله، روی بیش از یک و نیم میلیون میغیرمتعهد را بخاطر  واقعاًمطالعه گالوپ و کارکنان 

بوضوح دارای بهره وری کمتر، وفاداری کمتر به شرکتهایشان، « غیرمتعهد»ه کرد، و بر اساس تحقیقات گالوپ کارگران کارگر مطالع

 xرضایتمندی کمتر در زندگی شخصی شان، و استرس و ناامنی بیشتر در کار خود بودند.

میلیون روز در سال، بیش از  5/86جموع روز در سال، و در م 5/3متعهد به طور متوسط وپ همچنین دریافت که کارکنان غیرگال

  xiکنند.میدیگر کارگران غیبت 
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یجه کنید و نتمیحال چگونه باید فهمید که کارکنان عملکرد پرشور دارند؟ امتحان آن آسان است. در ابتدا، اشتیاق آنها را احساس 

حاضر و در  کامالً شود. اعضای گروه هر لحظه یم واهد داشت که منجر به بازده بهتر بینید. گروه شما شادی بیشتری خمیآن را 

 هستند. و حرکت جریان

کنند و انگیزه دارند بیشتر کار کنند. احساس آنها مانند احساس کودکان در فروشگاه  در عملکرد پرشور افراد در سطوح باالتری کار می

 شکالت است.

« هدیمتع»ی است که افراد اهاین جمل« ند.اهار به من پول دادکنم بابت این کمیباور ن» ید کسی بگوید اهتاکنون چند بار شنید

 . استمثل بازی  واقعاًگویند که عملکرد پرشور دارند. چرا؟ زیرا برای آنها کار می

 ند. اهو آن را در فرهنگ خود جا انداخت اندکردهسازمانهایی وجود دارند که رویکرد اشتیاق و بازی را اتخاذ 

یک فرهنگ بازی و سرگرمی را ایجاد کرد که با  این شرکت از زمان تاسیس،  ، هرب کلهرت وست ایرالینمدیر عامل سابق ساو

شد. استخدام شدگان جدید به اتاقی پر از بادکنک، کاغذهای رنگی روی میزها، پوسترهای می آشنایی و راهنمایی کارکنان جدید آغاز

که دو دهه است برای ساوت وست کار  لورین گروبس وست شدند.می وارد درخشان و رنگارنگ روی دیوار و صدای بلند موسیقی

زده نشویم. آنجا بازی بود و چندین فیلم که یکی از آنها  سخت بود که هیجان»آورد: میروز اول کارش را به یاد  به خوبیکند،  می

عامل  د، اما هیچکدام از آنها مثل خود مدیردادن داد که وظایف واحدهایشان را به سرعت توضیح می کارکنان مختلف را نشان می

 نبودند که خود را دی جی رئیس، معرفی کرد.

 شناسید. منمیمن هرب هستم، همه شما مرا »پرید روی صفحه تلویزیون ظاهر شد: میرقصید و باال و پایین میکلهر در حالی که 

 «زمین و نه در آسمان نخواهد بود. کنم! اما بدون کمک شما، هیچ عشقی نه رویمیاین نمایش را اداره 

گروبس وست گفت که طی این آشنایی پیامهای مهمی نیز به کارکنان جدید القا شد، به محض اینکه آنها وارد ساوت وست ایرالین 

تند خواس ها میآن»ند. گروبس وست ادامه میدهد: اهی یافتاهشدند، کلهر و تیمش کاری کردند تا آنها باور کنند خارج از خانه خود، خان

 «کاری کنند تا ما هر چه سریعتر فرهنگ ساوت وست را بپذیریم.

ینید بمیید. در اکثر پروازها اهشواهدی از فرهنگی که کلهر ایجاد کرده را دید احتماالًاگر با پروازهای ساوت وست سفر کرده باشید 

ا ا رایش و امنیت شما هستند  و شغل آنها این است که شمکارشان را دوست دارند. آنها مشتاق آس واقعاًکه کارکنان ساوت وست 

 رایشگ، کلهر نیز میدانست اغلب کارکنان در طول همکاری خود با شرکت به سوی کاهش تعهد شاد کنند. اما بنا بر اکثر تحقیقات
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ین در تمام سالهای رشد شرکتش ابیشتری دارند. بنابراین برای مقابله با کاهش اجتناب ناپذیر عالقه و تمرکز، این مدیرعامل خالق 

 شادی محوری را حفظ کرد.

کرد، رویایش را از  کلهر با ایجاد یک محیط پایدار که بر امنیت مسافر، توسعه شخصی، و همچنین شادی و سرگرمی تاکید می

و این موضوع  ری دادخاست، تسمیدیوارهای دفتر مرکزی شرکت، به خدمات هر هواپیما و هر پروازی که از فرودگاه ساوت وست بر

xiکند.میحتی به مسافران شرکت نیز سرایت  i  توان زنجیره ارزش مشتریان میبا دیدن نحوه تعامل کارکنان ساوت وست با مشتریان

 را درک کرد.

شرکت گوگل مثال دیگری است. گوگل جایی است که کارکنان آن عاشق آمدن به محیط کار هستند و جایی است که عملکرد پرشور 

 اصل کلی است نه یک استثناء. یک

شود ایجاد موتور جستجوی کاملی برای اینترنت بود. هدف هر کارگر که از در وارد می»دهد: میتوضیح  لری پیجموسس گوگل، 

 «خواهید.کند که چه میبیان می کامالً کند که منظور شما چیست و  وضوح مشخص میه موتور جستجوی کامل، ب

خود را قبول دارد، لیکن هدفش ارائه سطح باالتری از خدمات به تمام کسانی است که در جستجوی  گرچه گوگل پیشرو بودن

 زنند.میاطالعات هستند حال پشت میزی در بوستون هستند، در بن در حال رانندگی هستند یا در بانکوک قدم 

 ی بدون سقف پردهاهاز محوط همزمان ، گوگلنامید« بهترین شرکت جدید آمریکایی برای کار کردن»وقتی مجله فورچون گوگل را 

و  . گوگل شرکتی است که دارای کافه تریابودبرداری کرد که شامل زمین والیبال ساحلی، بازیهای ویدئویی، هاکی و فوتبال دستی 

روژه کارشان روی پدر چند ماه اول  -شوند  که نوگلرز نامیده می -شود کارکنان جدید میبوفه های رایگان ، شرکتی که پیش بینی 

 )به عنوان یک پروژه سودآور( کار کنند. 15گوگل 

در خصوص چشم انداز گوگل چنین نوشتند:  2004در اولین بیانیه عمومی سهامداران در سال  و سرجی برین پیجموسسین گوگل 

xi«خواهیم که باشد.گوگل یک شرکت متعارف نیست و نمی» i i 

رگرمی همراه با لودگی، جشنهای مداوم، میزهای فوتبال دستی در اتاق استراحت، و کنسرت اما عملکرد پرشور فقط داشتن شادی و س

در محوطه باز شرکت نیست. بخاطر داشته باشید عملکرد پرشور یک ضمیمه قوی، پایدار، خردمندانه و احساسی به کار شخص است. 

وقتی عملکرد پرشور را تصور  صر بفرد باشد.تواند همچون فرهنگ آن تیم منحراه ایجاد عملکرد پرشور در یک تیم می

کس، گوگل و ساوت وست ایرالین فکر کند. اما مایل است به شرکتهای طرفدار شادی و سرگرمی همچون استراب عقلکنیم، می
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نایع ص است؛ شرکتهای دیگر مثل تگزاس اینسترومنت، ناسا، کانتینر استور، عملکردو  شور و اشتیاقبهرحال عملکرد پرشور درباره 

یجاد شود، امیتی دی، و خدمات انرژی کراس تکس، تعادل منحصر بفردی بین نتایج و روابطی که منجر به فرهنگ عملکرد پرشور 

رد دانند که این عملک می ، اندکرده آغاز. تمرکز بر قسمت شور و اشتیاق عملکرد پرشور آسان است، اما شرکتهایی که آن را اندکرده

 جانبه بر شور و اشتیاق در کار و عملکرد در جهت اهداف است. دومستلزم یک تمرکز 

 پردازد.میعملکرد پرشور به شور و اشتیاق و عملکرد 

ید؟ اهید و شغل خود را بجای کار مثل بازی دیداهتوانید در حرفه خود زمانی را بخاطر آورید که برای یک شرکت بزرگ کار کرد آیا می

شود یا شاید برای تیمی که شما عضو همه چیز بطور کامل با هم جور میکنید، میک پروژه خاص کار ید که روی یاهشاید حس کرد

 ید که برای گروه بهترین کار بوده است، بنابراین یک سینرژی نادر ایجاد شده است.اهید کاری انجام داداهآن بود

ساس کردیم که بهترین مهارت و استعدادمان بسیار آسان و توانیم یک موقعیت کاری را بخاطر بیاوریم که طی آن اح بیشتر ما می

ی منحصر بفرد بوده و احساسی خاص و اهی را ایجاد کرده است. بدون شک تجرباهما تفاوت عمد کاربطور طبیعی جاری شده و 

راه داشت. این نتیجه را همراه با نتایجی که ما قادر به دستیابی به آن بودیم، برای ما هم –و شاید هم سرخوشی  –رضایتبخش 

 درگیر شده بود. کامالً ما  عقلو  دلکنیم، زیرا میتوصیف « سرگرمی»مستلزم تالش بسیار سختی بوده اما غالبا آن را  احتماالً

سکان شرکت را  1996، از پله اول شروع کرد. وقتی فریمن در سال موسس و مدیرعامل کوئست دیاگنوستیکس کنت فریمن

ن دچار مشکالت شده بود. همچنی سهم درمانی دولتی،شگاه، که عجوالنه سرهم بندی شده بود، بخاطر صورتحساب بدست گرفت، آزمای

خود را دوست نداشتند و آن را جدید مشتریان ناراضی و کارکنان ناراحت وجود داشت. تعداد زیادی از کارکنان نام شرکت کارفرمای 

 خواندند.، میاری شده بودکه توسط شرکت دیگری خرید، با نام شرکت قبلی 

کوئست دیاگنوستیکس تحت رهبری فریمن از یک شرکت پرهرج و مرج به بزرگترین شرکت تجهیزات آزمایشگاهی پزشکی در جهان 

چنین در زمان تحویل زمام شرکت به جانشین خود به طور خالصه  2004تبدیل شد. او چگونه این کار را انجام داد؟ فریمن در سال 

کارکنان را درگیر سازیم، به آنها چیزی بدهیم تا آن را باور کنند، به آنها کمک کند درک کنند  عقلو  دلمجبور بودیم ما »گفت: 

کنند، نقش شان چیست، مسئوولیت کارشان را بپذیرند و برای آنچه که شرکت در آینده خواهد شد احساس برای چه کسانی کار می

xi«کنند. شور و هیجان v 
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