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تبدیل می شود .اگر تصور می کنید کسی در حقتان کارشکنی می
کند و سعی در بد جلوه دادن شما دارد ،اول از این امر مطمئن شوید و
سپس اقدامات الزم را انجام دهید.

اعتماد به همکاران
سعی کنید با همکاری بی طرف که به او اعتماد دارید  ،صحبت کنید.
بدون اینکه به کسی تهمت بزنید در مورد احساس خود و مسایلی که
می بینید و می شنوید به آنها بگویید و نظرشان را بپرسید .شاید شما
کامال در اشتباه باشید و آنها به شما کمک کنند.

گزارش کار روزانه بنویسید
محل کار مجموعه ای از آدم های خوب ،بد و زشت است .آدم های ‹گزارش کار خود را بنویسید .به این ترتیب همه چیز کامال مشخص
خوب که تکلیفشان مشخص است .همکارانی هستند که همیشه می و واضح است و هیچ کس نمی تواند به شما برچسب کم کاری بزند.
توانید به آنها اعتماد کنید .آدم های بد ،افرادی هستند که باعث آزار گوش به زنگ باشید
دیگران می شوند اما خودشان هم نمی دانند چه اشتباهی می کنند .اگر رویدادهای مهمی در اطراف شما رخ داد ،مثال قرار بود ارتقا شغلی
اما آدم های زشت آنهایی هستند که از روی عمد کارشکنی می کنند و بگیرید اما نگرفته اید و وظایف و کارهای همکارتان عوض شده است
می خواهند شر به پا کنند.
باید کمی شک کنید.کارشکنی و خراب کردن دیگران اصوال با برنامه
از نشانه های کارشکنی و زیرآب زنی در محل کار این است که هرگز
ریزی کامل انجام می شود .بدگویی و غیبت یکی از سالح های فرد
به آن ارتقا شغلی که لیاقت آن را دارید ،نرسید .یا مدیر همیشه با شما
کارشکن است .متاسفانه ،غیبت به گونه ای است که موضوع غیبت
رفتار سرد و بی تفاوتی داشته باشد .یا همکاران به طور ناگهانی از شما
خودش آخرین فردی است که حرف های دروغین به گوشش می
دوری کنند یا شما را در گروه خود راه ندهند .یا ناگهان متوجه رفتار
رسند و به همین دلیل هیچ اقدامی برای آن نمی توان انجام داد .اما
مهربان فردی باشید که همیشه از شما دوری می کرده و رفتار تهاجمی
بهترین پیشگیری برای غیبت این است که همیشه و همه جا گوش به
داشته است.
زنگ و هوشیار باشید.

چرا همکار شما سنگ جلوی پایتان می اندازد؟
یکی از دالیل آن این است که بیشتر ادارات و شرکت ها پاداش را فردی
و به طور مجزا به کارمندان خود هدیه می کنند .همیشه فردی که
بهترین نتیجه را کسب کرده باشد مستحق پاداش است و افرادی که به
او در این مسیر کمک کرده اند هیچ پاداش و کمکی دریافت نمی کنند.
این باعث ایجاد حالت رقابتی میان کارمندان می شود.
همین حالت باعث می شود تا به محض پیشرفت شما ،همکاران از ترس
اینکه مورد عنایت مدیر قرار بگیرید و از روی حسادت ،جلوی پایتان
سنگ اندازی کنند .آنها از توان و استعداد شما می ترسند و سعی می
زیرآب کسی که زیرآب شما را زده را نزنید
کنند به هر طریقی شده شما را بد و کارهایتان را غلط نشان دهند.
اگر احساس می کنید همکارتان بدخواه شما است و کارشکنی می کند ،اگر شک کردید کسی در حال زیرآب زنی شما است ،شما با فرهنگ
تر و با منطق تر از او باشید .در عوض کار او ،زیرآب او را نزنید .همیشه
کارهای زیر را انجام دهید:
سعی کنید به او کمک کنید و پیشنهادهای سازنده برای شغلش داشته
هرگز بنا را بر بدبینی نگذارید
همه باید همیشه هوشیار و گوش به زنگ باشیم اما این اعتقاد به این باشید .این باعث می شود تا محل کار شادتر و کم تنش تر باشد .مهم
نیست او چه کار می کند .شما بزرگ باشید و منش داشته باشید.
مفهوم نیست از همان روز اول به اطرافیان خود بدبین باشیم .اگر
همکارتان شما را تحویل نمی گیرد دو حالت دارد :یا بدخواه شما است گفتن به مدیر یا سرپرست
اگر همه تالش های شمابی ثمر بود و نتوانستید از عهده کارشکنی
یا واقعا سرش شلوغ است ،حوصله ندارد یا آن روز خسته است.
شک در دل همه انسان ها وجود دارد .اما اگر قرار باشد همیشه به همه ها ی همکار خود خالص شوید ،همه چیز را با مدیر بخش در میان
بدبین باشیم نمی توانیم با آرامش زندگی کنیم و محل کار هم به جهنم بگذارید.
روبه رو شدن با همکار کارشکن
هنگامی که مطمئن شدید شما هدف رفتارهای نامناسب همکارتان
قرار گرفته اید ،حواستان به خود باشد و سعی کنید آرام باشید و لطمه
ای به شما وارد نشود .یکی از بهترین روش های حفاظت از خود،
خودشیرینی و جلب توجه کردن است .همدردی و همفکری ،محرک
های بسیار قوی هستند و روش مستقیم برای راحت شدن از شر آنها،
دوست شدن با فردی است که در حق شما بی انصافی می کند و وارد
شدن به گروه آنها است.
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نحوه استفاده از فرم های تهیه/تغییر/حذف مدرک

چکیده :
امروزه شرایط محیط کسب و کار  ،بطور مستمر درحال تغییر می باشد  .در چنین شرایطی تغییرات مداوم
سازمان ها با هدف انطباق با این شرایط پیچیده و متغییر امری اجتناب ناپذیر بوده و برای تحقق آن می بایست
ابزارهایی کارآمد در سازمان بکار گرفته شود .
بعبارت بهتر این مسئله شرط بقای کسب و کارها در محیط پیچیده امروز می باشد.
در چنین شرایطی وجود ابزارها و مکانیسم های کارآمد برای تغییر  ،امری اجتناب ناپذیر بوده و ضروری
است از سوی سازمان ها مورد توجه قرار گیرد.

اقدام پیشگیرانه ،اصالحی و بهبود مداوم

* كليه مديريت ها مي توانند در صورت نياز به تهيه يا تغيير مستندات  ،فرم درخواست تهيه /تغيير /حذف مدرك با كد
F-QA-02را تكميل و طبق الگوريتم نحوه گردش فرم تهيه  /تغيير /حذف مدرك اقدام نمايند.
نكته : 1مديريت سيستم ها و روش ها با توجه به ماتريس ارتباط مستندات با كد  ،D-QA-03مدارك غير فني تهيه /تغيير/
حذف شده را به منظور تاثير گذار بودن بر ساير مستندات مورد بررسي قرار داده و در صورت تاثير گذاري بر ساير مدارك  ،اقدام
به بازنگري مدارك مرتبط مي نمايد .
با همکاری مدیریت سیستم ها و روش ها

Corrective & Continuous Improvement

در این مطلب تالش شده ضمن اشاره به ابزارهای تغییر در سازمان  ،اهداف استفاده از این ابزارها همراه با
شرایط و نحوه استفاده مورد اشاره واقع شود .
درخواست تهیه  ،تغییر  ،حذف مدرک :
برای پیشنهاد هرگونه تهیه و تغییر در مستندات و مدارک سازمان اعم از مدارک سیستمی ( روش های اجرایی ،
دستورالعمل ها  ،فرم ها  ،شرح وظایف و  ) ...و مدارک فنی (داده های خرید ،داده های کنترلی BOM ،و  )...از فرم
درخواست تهیه  /تغییر  /حذف مدرک استفاده می شود.
برای استفاده از این فرم می بایست ابتدا در ردیف اول  ،مشخصات درخواست کننده و در ردیف دوم  ،اطالعاتی به
شرح زیر تکمیل گردد :
•نوع درخواست اعم از تهيه  ،تغيير یا حذف مدرک
•مشخصات مدرک نیازمندتهیه و تغییر اعم از نام و کد مدرك
•علل ريشه اي درخواست (عواملی که منجر به این درخواست شده است -ریشه یابی درخواست از اهمیت باالیی برخوردار
می باشد)
•شرح تغييرات
•اولویت زمانی تغییر (فوری یا عادی)
•تاريخ نياز به انجام درخواست
پس از تکمیل مشخصات فرم (ردیف های اول و دوم) تهیه  /تغییر  /حذف مدارک ،درخواست مذکور می بایست جهت
تایید مدیریت و تصویب معاونت مرتبط ارائه گردد  .الزم به ذکر است در خصوص مدیریت های مستقل (اداری  ،مالی
 ،روابط عمومی و انفورماتیک)نیاز به تکمیل قسمت معاونت مرتبط نمی باشد .پس از طی مراحل ذکر شده  *،این فرم
همراه با ضمائم ،پیوست (مطابق با روش اجرایی تهیه و کنترل اسناد و مدارک ) جهت اعالم نظر مدیریت سیستم ها
و روش ها به این مدیریت ارسال می شود  .مدیریت سیستم ها و روش ها نیز ضمن اعالم نظر  ،فرم را جهت اجرا به
مدیریت مجری (با توجه به نوع و ماهیت تغییر) ارجاع خواهد داد .
مسئول انجام (صاحب فرآیند) درخواست تهیه /تغییر /حذف مدرک مدیریت مجری می باشد و مدیریت سیستم ها و
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روشها مسئولیت پیگیری چگونگی و روند اجرای درخواست و ارائه گزارش به مراجع ذیربط در سازمان را به عهده دارد.
چنانچه درخواستی به دستور مدیران ارشد سازمان صادر گردد مدیریت درخواست کننده می بایست درخواست را همراه
با تائیدیه ایشان برای مدیریت سیستم ها و روشها ارسال نمایند.

تشابه اسمی گوشی مدل  786با...
حروف ابجد  28حرف عربی را نشان می دهد که به ترتیب از یک تا هزار شماره گذاری شده .الزم به ذکر است
این ارزشهای عددی حروف الفبای عربی مانند ارزشهای عددی حروف التین( )Roman Numeralaقرنهاست
که مورد استفاده بوده است.
چهار کلمه و  19حرف (بسم اهلل الرحمن الرحیم) با توجه به ارزشهای ابجدی حروف معادل عدد  786می
باشد و در برخی از کشورها عدد  786را به بسم اهلل الرحمن الرحیم تعبیر میکنند و نسبت به این عدد احترام
خاصی قائل هستند.
نکته جالب توجه اینکه ،نام یکی از مدل های گوشی ما 786است و این عدد بر روی مدل گوشی درج گردیده
که نشان دهنده تولید این محصول در مهرماه سال  1386می باشد.
آقای شاکری یکی ازفروشندگان محصوالت ما در افغانستان در تماس با مدیریت روابط عمومی اعالم نمود:
چندین نفر از مشتریان بیان نمودند گذاشتن 786بر روی این محصول به علت اینکه موجب تماس دست با عدد
 786می شود دارای اشکال است ،که مدیریت روابط عمومی علت نامگذاری این محصول را به ایشان توضیح داد.
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نوآوری یکی از رموز موفقیت الکتروپیک
فرآیند تحقیق و توسعه عبارت از شناسایی نیاز یا استعداد،
پیدایش اندیشه ها ،آفرینش ،طراحی ،تولید و معرفی و
انتشار یک محصول یا نظام تکنولوژیک تازه است( .دین
ولگدهاور )1980
از اواسط قرن بیستم مدیران و صاحبان صنایع (خصوصا
تولیدکنندگان آمریکایی) برای طراحی و تولید محصوالت جدید
اهمیت ویژه و قابل توجهی قائل شدند از این رو برای ارائه
طرح های خالقانه و نو که متناسب با نیازها و فرهنگ یک
جامعه باشد ،نیازمند گردآوری اطالعات ،تحقیق و توسعه آن در
جهت بهبود و یا ارائه نوآوری در این مقوله شدند و پایه های این
فرایند را شکل دادند و این مهم تا آنجا پیش رفت که در عصر
حاضر که با سرعت غیرقابل باور پیشرفت علوم ،فنون و دانش و
تکنولوژی سیرصعودی خود را طی می کند ،نوآوری و خالقیت در
محصول و تولیدات شرکت ها و کارخانجات بدون یک برنامه ریزی
علمی و هدفمند امکان پذیر نمی باشد.
براساس اطالعات آماری که از سوی اتحادیه اروپا ارائه شده ،میزان
سرمایه گذاری دربخش تحقیق و توسعه شرکت ها و مؤسسات
صنعتی نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
شرکت های بزرگ در این زمینه همگی متعلق به آمریکا و چند
درصد متعلق به اروپاست .به عنوان مثال شرکت داروسازی معتبر
فایزر  8/5میلیارد یورو ،شرکت خودروسازی فورد  5/5میلیارد
یورو و مایکروسافت  4/5میلیارد یورو و شرکت های اروپایی
دایملرکرایسلر و زیمنس به ترتیب به میزان  2/5و  5میلیارد
یورو در بخش تحقیق و توسعه خود سرمایه گذاری کرده اند.
بیشترین سهم سرمایه گذاری متعلق به شرکت های داروسازی
و بیوتکنولوژی و سپس صنایع شیمیایی ،هوافضا ،نظامی و
خودروسازی بوده است.
شرکت الکتروپیک جهت رسیدن به اهداف خود از جمله باالبردن
توان رقابتی شرکت در بازار داخل و خارج از کشور و حضور
در بازار سایر کشورها ،باالبردن سطح آگاهی ،دانش و فرهنگ
جامعه به وسیله نوآوری و ابتکار و ایجاد خالقیت و تالش درجهت
پاسخ گویی به نیازهای انسانی از زمستان سال  1387مدیریت
پروژه ها را تشکیل داد.
این مدیریت با حضور مهندسین توانمند و خالق توانست با
حمایت مدیران ارشد ایده هایی را تبدیل به واقعیت و پس از

محصوالت جدید الکتروپیک چگونه شکل می گیرند؟

محصول جدید بعدی کی وارد چرخه تولید می شود؟
کارکنان پروژه ها چه کاری انجام می دهند؟ پروژه

های آتی شرکت چه سهمی در آینده و چشم انداز
شرکت خواهند داشت؟ تحقیق و توسعه ( )R&Dبه
چه معناست؟ و سواالتی از این قبیل بارها شاید به

ذهن تک تک شما خوانندگان محترم خطور کرده

باشد؛ ما در این شماره سعی کرده ایم تا با نگاهی
کلی ،به این پرسش ها پاسخ دهیم و شما را با نحوه

شکل گیری مدیریت پروژه ها و تغییر آن به معاونت

پژوهش ،تحقیق و توسعه بیشتر آشنا کنیم.

پژوهش ،تحقیق و توسعه عبارت از کار خالقی است
که بطور منظم برای افزایش ذخیره علمی و دانش
فنی و نیز استفاده از این دانش در اختراع و طرح
کاربردهای جدید انجام می شود( .فریمن )1974
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شرکت الکتروپیک به تکنولوژی ساخت ماژول دوربین و  TFTدست یافته و
به زودی این دو قطعه مهم را به تولید انبوه می رساند .
آن وارد چرخه تولید و راهی بازار کند که از مهمترین آن ها می توان به برخی از محصوالت حال حاضر شرکت از جمله سنسورهای
 180و  360درجه ،گوشی تصویری  5اینچ ،گوشی تصویری  7اینچ ،قاب  45درجه ،پنل دم دری روکار یک واحدی ،جک یوتاب و
قفل برقی اشاره کرد.
از سال گذشته با حضور مهندس ممدوح ،این مدیریت به معاونت پژوهش ،تحقیق و توسعه تغییر نام داد و ایشان به عنوان معاون این
معاونت ،فعالیت خود را آغاز کردند سپس با انتقال مکان این معاونت به دفتر سهروردی و تشکیل تیم های کارشناسی ،فعالیت های
این معاونت وارد فاز جدیدی شد و پس از مدت زمان کوتاهی معاونت پژوهش ،تحقیق و توسعه توانست با شناسایی فرصت ها ،ارزیابی
و اولویت بندی برنامه ،تخصیص منابع و زمان بندی برنامه ،تکمیل برنامه ریزی قبل از پروژه و منعکس کردن نتایج و فرآیندهای
مرتبط ،بسیاری از پروژهای آتی خود را به مرحله اجرا درآورد که از مهمترین و بارزترین آنها می توان از طرح جامع کدینگ و گوشی
اقتصادی  592نام برد که در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در تهران رونمایی شد.
همچنین اخبار منتشر شده از این معاونت حکایت از آن دارد که الکتروپیک به تکنولوژی ساخت ماژول دوربین و  TFTدست یافته و
به زودی این دو قطعه مهم را به تولید انبوه می رساند و این موفقیت مرهون تالش بی وقفه تمامی کارکنان معاونت پژوهش ،تحقیق
و توسعه می باشد.
در پایان جا دارد از همکاران سابق در مدیریت پروژه ها از جمله آقایان مهندس هاشمی ،باروت کوب ،ابراهیمی ،احمدی ،پوالدور و
خانم مهندس رضایی یاد کنیم که برخی از موفقیت های امروز حاصل تالش دیروز این عزیزان بوده است.
با همکاری معاونت پژوهش ،تحقیق و توسعه
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حضور پر رنگ الکتروپیک درسیزدهمین
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

آخرین دستاوردهای شرکت قرار گرفت و
در این بازدید ایشان ،ضمن مثبت ارزیابی
کردن فعالیت های الکتروپیک از طرح جامع
کدینگ بازدید به عمل آورد.
شرکت الکتروپیک در این نمایشگاه از
جدیدترین تولیدات و محصوالت خود (طرح
جامع کدینگ ،گوشی اقتصادی ،کدینگ
صوتی) رونمایی کرد که با استقبال گسترده
مخاطبان عام ،انبوه سازان ،فعاالن صنعت و
ساختمان و نمایندگان فروش و خدمات پس
از فروش مواجه شد.
الزم به ذکر است رسانه های خبری داخلی
و خارجی (شبکه های خبری سیما ،المنار
لبنان و ایرنا) با حضور در غرفه الکتروپیک
از آخرین دستاوردهای شرکت گزارش
اختصاصی تهیه کردند.
نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان از
تاریخ  12الی 15تیرماه  92برگزار شد.

سیزدهمین نمايشگاه
بين المللي صنعت ساختمان از
۱۲تيرماه با شعار زيبايي ،امنيت
،آسايش در ساختمان ايراني
كار خود را در محل نمايشگاه
بين المللي تهران آغاز کرد.
در اين نمايشگاه  ۷۹۳شركت داخلي و
 ۱۲۴شركت خارجي در فضايي به وسعت
بيش از ۴۹هزار مترمربع حضور داشتند و
شرکت الکتروپیک در سالن میالد پذیرای
بازدیدکنندگان خود بود.
همزمان با افتتاح سیزدهمین نمایشگاه
صنعت ساختمان کشور ،اسداهلل عباسي
وزير کار ،تعاون و رفاه اجتماعي دولت دهم
ضمن حضور در غرفه الکتروپیک در جریان

8

9

اخبارکوتاه
الکتروپیکی

مسابقات جام رمضان با استقبال
گسترده پرسنل برگزار شد

سبد کاالی ماه رمضان در
میان پرسنل الکتروپیک
توزیع شد

همزمان با فرا رسیدن ماه رمضان ،مسابقاتی با عنوان جام
رمضان در کارخانه 1و 2برگزار شد.
همزمان با فرا رسیدن ماه رمضان مسابقاتی در رشته
طنابکشی برای خانم ها و فوتبال برای آقایان برگزار شد.
مسابقات طنابکشی با حضور هشت تیم برگزار شد که
در پایان تیم مونتاژبرد با حضور خانم ها باقری ،حسین
زاده ،عبدی ،شکری ،چیرایی و دارابی به عنوان تیم اول
و تیم مهندسی با حضور خانم ها اسالمی ،عابد ،غفوریان،
رایگان ،ورمزیار و عباسی به عنوان تیم دوم انتخاب شدند.
در مسابقات فوتبال که با حضور ده تیم برگزار شد؛ تیم
های تزریق (آقایان فتح الهی ،رجبی ،شیری  ،حیدری)،
انبار الف (آقایان وهابی ،حسین زادفرد ،رشید آبادی،
مرادی) ،چاپ (آقایان رمضانی ،بدیع نظر ،منصوری،
قادری) به ترتیب توانستند به مقام های اول تا سوم دست
پیدا کنند و تیم پیک (آقایان فرحناک ،شیروانی ،حمزه،
ارجمندیان) به عنوان تیم اخالق انتخاب شد و به هریک
از نفرات تیم ها جوایزی اهدا گردید.
این مسابقات که بسیار مهیج و جذاب از سوی پرسنل
دنبال می شد به مدت یک ماه در کارخانه 1و 2برگزار شد
و با استقبال گسترده پرسنل مواجه گردید.

www.electropeyk.com

متاسفانه جناب آقای فرخی از پرسنل
زحمتکش خدمات که مدتها با بیماری
سرطان دست و پنجه نرم می کرد دار
فانی را وداع گفت .از خداوند متعال برای
آن مرحوم علو درجات ،رحمت و مغفرت و
برای خانواده اش صبر و شکیبایی مسئلت
می نماییم .روحش شاد و یادش گرامی
باد.

سایت جدید الکتروپیک توسط شرکت
کاسپید در حال طراحی و از اواخر مهرماه
سبد کاالیی ماه مبارک رمضان شامل
قابل دسترس می باشد.
برنج ،مرغ ،ماکارونی ،روغن ،قند ،شکر ،تن
ماهی ،پنیر ،خرما،عسل و لبنیات در میان برندگان فصل نامه شماره 6
حدود  500نفر پرسنل شرکت الکتروپیک در شماره قبلی فصلنامه مسابقه ای طراحی
شده بود که همکاران می بایست با توجه
توزیع شد.
این سبد کاالیی که در برگیرنده اقالم اساسی به مطلب آموزشی «بیاموزیم» ،پنج غلط
سبدخانوار در ماه مبارک رمضان است طبق نگارشی و ویرایشی را در نشریه مشخص
برنامه مصوب سالیانه روابط عمومی پس از می کردند .خانم ها شبنم فتوحی و زینب
تایید و تصویب مدیران ارشد و با همکاری ندری از مدیریت مونتاژبرد توانستند با
مدیریت های مالی ،خرید داخلی ،اداری و پاسخ درست ،برنده این مسابقه شوند که
منابع انسانی ،روابط عمومی و انبار در میان با حضور در مدیریت روابط عمومی هدیه
ای به رسم یادبود تقدیم آنان گردید.
پرسنل توزیع گردید.

توزیع آش نذری در ماه رمضان

یادی از گذشته

•این تصویر متعلق به ضیافت افطاری در سال  74می باشد که با حضور تمامی کارکنان الکتروپیک در آن مقطع برگزار شده است.
در این عکس ضمن حضور آقایان مهرداد( )1و مجید منصوری( )2از همکاران حاضر و سابق می توان تصویر آقایان بیدریغ(،)3
مختاری( ،)4محمدی نسب( ،)5خانزاده( ،)6وهابی( ،)7فراهانی( ،)8علیزاده(،)9اهلل قلی( ،)10بابایی( ،)11کی کاووسی( )12و خانم
ها جاوید( ،)13عاشوری( ،)14ظهیراقدم( ، )15جاللی( )16و احسان نژاد( )17را مشاهده کرد .همچنین در این عکس شادروانان
منصوری(پدر بزرگوارآقایان منصوری)( )18و فضیلتی()19نیز حضور دارند که نام و یادشان را گرامی می داریم.
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دوره آموزشی خدمات پس از فروش در
استان گیالن برگزار شد

دوره آموزشی خدمات پس از فروش
با همکاری نماینده فروش شرکت
الکتروپیک در شهر رشت و با حضور
نصابان مجرب شهرستان های استان
گیالن برگزار شد.
در این دوره آموزشی که با هدف
ارتقاء دانش فنی سرویسکاران و
معرفی محصوالت شرکت برگزار
شد؛ در خصوص نصب ،نحوه سیم بندی
دربازکن و نحوه علت یابی خرابی
محصوالت ،توسط پرسنل فنی
شرکت آموزش و به سواالت فنی
شرکت کنندگان پاسخ داده شد.
این دوره آموزشی در تاریخ  25مرداد
 92برگزار شد.

رونمایی از معاونت «پژوهش ،تحقیق و توسعه»
با نصب تابلوهای سر درب ساختمان « معاونت پژوهش ،تحقیق و توسعه»
رسما از این معاونت کلیدی رونمایی شد.
این معاونت به عنوان یکی از کلیدی ترین معاونت های سازمان ،فعالیت خود را

از سال  91آغاز و در این مدت توفیقات قابل توجهی در زمینه تحقیق و توسعه محصوالت برداشته است .

حضور الکتروپیک در نمایشگاه صنعت
برق و اتوماسیون صنعتی اردبیل
چهارمین نمایشگاه صنعت برق و اتوماسیون صنعتی در اردبیل برگزار شد.
در این نمایشگاه شرکت ها و سازمان هایی با فعالیت در زمینه های صنعت
برق خانگی و صنعتی و آب و فاضالب ،سیم و کابل ،کلید و پریز ،تابلو برق
و دربازکن های الکتریکی آخرین دستاوردها و محصوالت خود را به معرض
نمایش گذاشتند.
شرکت الکتروپیک با همکاری نماینده فروش خود در شهر اردبیل آخرین
تولیدات و محصوالت خود (گوشی 3.5اینچ  ،1286 ،1088گوشی 5اینچ و
7اینچ ،دم دری  788 ،1086و جک کنترلی پارکینگ) را به معرض نمایش
گذاشت که با استقبال گسترده مخاطبان نمایشگاه مواجه شد.
این نمایشگاه از  21تا  25مرداد ماه  92در محل نمایشگاه های بین المللی
اردبیل برگزار شد.
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دستیابی به تکنولوژی ساخت دوربین و TFT
پس از یک سال پژوهش و تحقیق  ،شرکت الکتروپیک
موفق به ساخت دوربین و  TFTگردید.
این دو قطعه که از قطعات استراتژیک صنعت درب بازکن
های تصویری است؛ در مرحله تولید آزمایشی قرار دارد و
پیش بینی می گردد طبق برنامه ،حداکثر تا نیمه اول فصل
پاییز به بهره برداری کامل و تولید انبوه برسد.
ضمن عرض تبریک به تمامی همکارانمان در معاونت های
« پژوهش ،تحقیق و توسعه» « ،فنی ،مهندسی و تضمین
کیفیت» « ،تولید و برنامه ریزی» و همه عزیزانی که در
دستیابی شرکت الکتروپیک به این تکنولوژی همکاری نمودند؛ برای تمامی دست اندرکاران تولید در سطح کشور آرزوی
توفیق روزافزون می نماییم.
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افزایش اعتبار مرحله دوم کارت های اعتباری بیمه ملت
شرکت الکتروپیک در راستای باال بردن توان رفاهی،
قدرت خرید و ارائه خدمات مناسب به پرسنل ،در سال
گذشته اقدام به بستن قرارداد جهت دریافت کارت های
اعتباری بیمه ملت کرد که با استقبال گسترده پرسنل
مواجه شد.
در مرحله نخست به  370نفر از پرسنل که دارای اعتبار
مالی مناسب از جمله سنوات ،سابقه کار و حقوق مکفی
بودند ،اعتباری از  300هزار تومان تا  4میلیون تومان
اختصاص یافت که توانستند با مراجعه به مراکز طرف
قرارداد ،کاال و یا خدماتی را دریافت کرده و هزینه آن را
بصورت اقساط پرداخت نمایند بدین صورت که 20درصد
از کل هزینه را بصورت نقدی و باقی را در اقساط توافقی و
مشخص شده با فروشنده ،پرداخت نمایند.
پس از استفاده پرسنل در طول یکسال گذشته و رضایت
ایشان ،با تایید مدیر عامل محترم ،اعتبار کارت های
اعتباری آن دسته از کارکنانی که دارای کارت بودند

افزایش یافت و کارکنانی که دارای سابقه کار باالی یکسال
بودند و کارت دریافت نکرده بودند؛در سیستم تعریف و
برای ایشان کارت صادر گردید.
این فرآیند توسط مدیریت های مالی و روابط عمومی
پیگیری و اجرا شده است که به زودی در اختیار همکاران
قرار خواهد گرفت.
همچنین دارندگان کارت های اعتباری بیمه ملت جهت
اطالع از فروشگاه های طرف قرارداد می توانند به آدرس
زیر مراجعه نمایند.

http://www.melletcard.ir

پرسنل الکتروپیک
با قائم مقام و
جانشین مدیرعامل دیدار کردند.

step by step to the des-

با دستور قائم مقام محترم مدیرعامل ،آقای مجید منصوری و به همت روابط عمومی ،جلساتی با حضور کارکنان مدیریت های مختلف کارخانه
1و 2برگزار شد.
این جلسات که با استقبال پرسنل تولید و مونتاژ مواجه شد؛ با هدف تعامل بیشتر کارکنان با مدیریت ارشد برگزار شد و پرسنل توانستند در
مورد مسائل مختلف شرکت ،نقطه نظرات خود را بیان نمایند.
در این جلسات آقایان منصوری و وزیری ضمن پاسخگویی به سواالت کارکنان ،به پیگیری نظرات ،انتقادات و پیشنهادهای پرسنل توسط روابط
عمومی تاکید نمودند.
از نکات برجسته این دیدارها که توسط قائم مقام مدیرعامل عنوان شد می توان به لزوم شناخت و آگاهی تمامی کارکنان نسبت به ثبت و جاری
ساختن فرم های اقدام اصالحی/پیشگیرانه و بهبود مستمر اشاره نمود.
قائم مقام مدیر عامل در پایان ،برگزاری این جلسات را سازنده و مفید ارزیابی و بر تشکیل مستمر این دیدارها تاکید کردند.
جلسات پرسنل با قائم مقام و جانشین مدیرعامل از  5الی  21مرداد  92برگزارشد.
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بازدید از خطوط تولید و مونتاژ الکتروپیک توسط نماینده فروش
شرکت در کردستان عراق
نماینده فروش الکتروپیک در کردستان عراق ،از خطوط تولید
و مونتاژ شرکت بازدید بعمل آورد.
این بازدید با هدف توسعه و عرضه بیشتر محصوالت شرکت در
کردستان عراق انجام شد و آقای سنجرقاضی نماینده شرکت
در این منطقه ،ضمن شناخت بیشتر محصوالت الکتروپیک ،با
روند تولید و مونتاژ محصوالت شرکت آشنا گردید.
ایشان در نشستی که با مدیران بازاریابی و فروش و روابط
عمومی داشتند ،شرکت الکتروپیک را شرکتی منظم و موفق
عنوان و بر تداوم همکاری های تجاری خود با الکتروپیک
تاکید کردند.
این بازدید در تاریخ 4تیر ماه انجام شد.
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دیدگاه این افراد درباره الکتروپیک در یک کلمه خالصه می شود؛ نظم
در این شماره از فصلنامه با چند نفر از همکارانمان از مدیریت های مختلف همکالم شده ایم و ضمن معرفی این عزیزان سعی
کرده ایم تا نظرات ایشان را در مورد شرکت جویا شویم که در زیر مالحظه خواهید نمود:
بندی و یار کشی مدیران واقع ًا بوجود آمده است که
این موارد باعث ایجاد اختالل در نظم و نظام شرکت
خواهد بود و نیروهای سازمان به مرور زمان دچار
خستگی و رکود و دلزدگی از کار و محیط کاری
می گردند .محیطی که در آن هر شخص احساس
نماید؛ تالش و فعالیت های انجام شده از طرف وی
به هیچ عنوان دیده نشده و فقط فعالیت عده ای در
مقابل مدیر و سرپرست ،کامل ،مناسب ،قابل تقدیر
و تحسین خواهد بود.
* اولین تصمیم اگر جای مدیران ارشد الکتروپیک
بودید:
انجام هر اقدامی متناسب با شرایط بوجود آمده در
جهت بازگشت احساس شور و شعف در بین پرسنل
شرکت ،به نحوی که تک تک اعضاء مجموعه
سرشار از حس یکپارچگی گردند.

خشایار طاهری هستم .متولد  1361در تهران .دارای
لیسانس گرافیک که از سال  1376بطور آکادمیک
در زمینه طراحی گرافیک مشغول
به فعالیت هستم و افتخار
این را دارم که از آبان
ماه سال  89در شرکت
الکتروپیک مشغول به
فعالیت بوده و خود را
عضوی از اعضاء شرکت
می دانم و در مدیریتهای
فروش/تبلیغات با سمت
کارشناس گرافیک ،سیستم ها
و روش ها /با سمت سرپرست تکوین و کارشناس
گرافیک و در حال حاضر در مدیریت فنی و
مهندسی /طراحی صنعتی و گرافیک مشغول به
فعالیت بوده و می باشم.
* الکتروپیک در یک جمله:
منظم ،با دیسیپلین ،متعهد ،پرتالش  ،پر تالش و
پر تالش.
* بزرگترین نقطه قوت الکتروپیک:
متعهد بودن ،استقامت و ایستادگی مدیران ارشد
شرکت (آقایان مهرداد و مجید منصور گرکانی)
در برابر تمامی سختی ها و مشکالت اقتصادی،
اجتماعی و همچنین حمایت آنان از کلیه پرسنل.
* بزرگترین نقطه ضعف الکتروپیک:
متاسفانه در  2سال اخیر حواشی کاری کمی زیاد
شده و برخی از همکاران از وظایف اصلی خود دور
شده و بیشتر به همان جزئیات بعض ًا کم ارزش تر و
یا بی ارزش توجه بیشتری می کنند .قدرت ریسک
و تصمیم گیری برخی مدیران و سرپرستان تا حدی
کم شده که در برخی مواقع کارشناسان و کارمندان
در مقام پاسخ گوئی بوده و مدیران یا سرپرستان
بوضوح مسئولیت را بر عهده کارشناس و یا کارمند
میگذارند .همچنین؛ در محیط کاری یک مدیریت
و یا یک واحد دسته بندی افراد و به نوعی گروه

بنده شهال یزدانی هستم و
با چهار سال سابقه کار در
مدیریت مونتاژمحصول
قسمت گوشی تصویری
مشغول به فعالیت می
باشم.
* الکتروپیک در یک جمله:
نظم ،قانونمندی ،تالش
* بزرگترین نقطه قوت الکتروپیک:
وجود مدیران دلسوزی به نام برادران منصوری
* بزرگترین نقطه ضعف الکتروپیک:
وجود عده معدودی که از روی صداقت و وجدان
کار نمی کنند و باعث می شوند به جای اینکه بازار
در دستان ما باشد ما در دستان بازار باشیم.
*اولینتصمیماگرجایمدیرانارشدالکتروپیکبودید:
از افرادی با مهارتهای قویتر استفاده می کردم
تا شرکت را به پیشرفت بیشتر سوق دهند زیرا
اعتقاد دارم الکتروپیک با وجود آقایان منصوری
شایسته موفقیت های بیشتری می باشد.
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بنده ناره آبرامیان با سمت
کارشناس خرید داخلی
با شش سال سابقه در
الکتروپیک مشغول به کار
می باشم.
*الکتروپیکدریکجمله:
دانشگاهی که آموزش
در آن رایگان می باشد.
(یادگیری از آموخته ها و
تجربیات آقایان منصوری).
* بزرگترین نقطه قوت الکتروپیک:
نظم و انضباط در مجموعه الکتروپیک.
* بزرگترین نقطه ضعف الکتروپیک:
روند طوالنی مکاتبات و نامه نگاری ها در سازمان
* اولین تصمیم اگر جای مدیران ارشد الکتروپیک
بودید:
اقداماتی در سطوح مدیران و معاونان انجام می دادم که
جایگاه افراد متناسب با توانمندیهایشان باشد.

من مانی حسین نژاد هستم مردادسال  87از
طریق روزنامه با شرکت الکتروپیک آشنا شدم و
یک هفته بعد در این شرکت استخدام شدم،رشته
تحصیلی ام مدیریت بازرگانی می باشد که در
سال  1390توانستم فوق لیسانس بازاریابی را
دراین رشته دریافت نمایم.درحال حاضر به عنوان
کارشناس بازاریابی و فروش در این مدیریت در
کنار سایر پرسنل مشغول فعالیت می باشم.
* الکتروپیک در یک جمله:
ترجیح میدم الکتروپیک را به جای یک جمله در
یک کلمه توصیف کنم و اون کلمه هم نظم می باشد.
* بزرگترین نقطه قوت الکتروپیک:
شخص ًا فکر می کنم مهمترین
نقطه قوت الکتروپیک
سابقه و شهرت
شرکت به ویژه در
زمینه کیفیت در
بین مشتریان خود
می باشد که این
شهرت مدیون زحمات
مدیران  ،کارکنان و
کارگران شرکت می باشد.
* بزرگترین نقطه ضعف الکتروپیک:
اگه بخواهیم از دیدگاه کالن نگاه کنیم می توان
گفت که عدم توسعه و نشر اهداف کلی سازمان در
بین سطوح میانی و پایین سازمان باعث گردیده
انسجام و یکپارچگی مورد انتظار در رسیدن به این
اهداف در بین پرسنل کمتر دیده شود.همچنین
تعدد سطوح سازمانی باعث کندی و طوالنی شدن
اجرای فعالیت ها در سازمان می گردد که به نظر
من این موضوع مهمترین نقطه ضعف الکتروپیک
می باشد.
* اولین تصمیم اگر جای مدیران ارشد الکتروپیک
بودید:
به نظر من کلیدی ترین افراد در یک سازمان
کارشناسان آن سازمان می باشند من اگر جای
مدیران ارشد سازمان بودم با تبدیل سازمان به
یک سازمان کارشناس محور و تشکیل تیم های
کارشناسی  ،فارغ از هرگونه تقسیم بندی مدیریتی
باعث به وجود آمدن روحیه خالق در بین بدنه
اصلی سازمان می شدم که این در نهایت منجر به
خلق ایده های جدید در سازمان می شود.

بنده عاطفه بهمن آبادی هستم از تیرماه سال  88در
الکتروپیک مشغول به کار هستم و در حال حاضر تحت
عنوان کارشناس پروژه در مدیریت تحقیق و توسعه
انجام وظیفه می کنم.
* الکتروپیک در یک جمله:
نظم ،پشتکار ،ایستادگی و
اهداف واال.
* بزرگترین نقطه قوت
الکتروپیک:
صداقت مدیران ارشد و
تعهد باالی اکثریت پرسنل
سازمان نسبت به مسئولیت
های محول شده می باشد.
* بزرگترین نقطه ضعف الکتروپیک:
نقطه ضعفی به صورت عمومی در سازمان مشاهده
نمی شود ،اما گاها در بعضی موارد از ظرفیت و ایده های
پرسنل استفاده بهینه نمی شود که ممکن است موجب
دلسردی و کاهش انگیزه گردد.
* اولین تصمیم اگر جای مدیران ارشد الکتروپیک
بودید:
اگر من در جایگاه مدیران ارشد بودم روحیه همکاری و
تعامل و انجام کار تیمی را به عنوان مهمترین هدف در
سازمان فرهنگ سازی می کردم.
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زندگی روزمره و قوانین مورفی
راه اندازی
سیستم
اتوماسیون
اداری ،گامی
موثر در جهت
توسعه سیستم
مکاتباتی
شرکت

با همکاری مدیریت انفورماتیک

به همت مدیریت انفورماتیک ،سیستم اتوماسیون اداری شرکت از اواخر تیرماه سال جاری بصورت یکپارچه در شرکت الکتروپیک مورد
بهره برداری قرار گرفت.
از نیمه دوم سال  91با دستور مدیر عامل شرکت ،اقدامات الزم در خصوص راه اندازی سیستمی کارا و یکپارچه جهت انجام مکاتبات
اداری انجام پذیرفت که پس از بررسی ها و تحقیقات الزم نرم افزار اتوماسیون اداری شرکت همکاران سیستم مورد تایید قرار گرفت.
پس از راه اندازی اتوماسیون با همکاری مدیریت اداری و منابع انسانی آموزش های فشرده ای جهت پرسنل ستادی برگزار شد و نرم
افزارهای مورد نیاز بر روی یکصد و سی سیستم در کارخانه های 2،1و 3نصب گردید.
از مهمترین مزایای استفاده از سرویس اتوماسیون اداری همکاران سیستم می توان به:

تمرکز و یکپارچگی منابع دسترسی ،اندیکاتور کردن اتوماتیک نامه ها و شناسایی دقیق زمان صدور و مدیریت
صادر کننده نامه ،جستجوی نامه از طریق فاکتورهای مختلف ،امکان تفویض اختیارات برای مدیران ،ذخیره
سازی کلیه اطالعات بر روی سرور و تهیه آسان فایل پشتیبان از اطالعات روزانه ،برخورداری از مزایای سیستم
عامل لینوکس به عنوان سیستم عامل مورد استفاده در سرورهای  Applicationو  ،Data Baseامکان تعریف
دسترسی های بسیار دقیق برای تک تک پرسنل و امکان تنظیم زمان برگزاری جلسات مورد نیاز برای مدیران
اشاره نمود.

همچنین عالوه بر موارد فوق یکی از مهمترین قابلیت های این سرویس امکان تعریف و راه اندازی فرم های جاری شرکت می باشد
که در فاز دوم این پروژه به زودی به اجرا در خواهد آمد و می تواند پیامدهای مختلفی از جمله استفاده بهینه از کاغذ مصرفی ،کاهش
زمان پاسخگویی به مکاتبات و افزایش رضایت مشتریان داخلی و خارجی را در بر داشته باشد.
استفاده از سیستم اتوماسیون اداری توسط تمامی پرسنل از تاریخ  29تیر ماه رسما کلید خورده است.
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در این صورت درست سر وقت رفتهاند.
* قانون کار:
اگر به نظر میرسد همه چیزها خوب پیش میروند حتما
چیزی را از قلم انداختهای.
* قانون جستجو:
هر وقت دنبال چیزی میگردید ،همیشه در آخرین مکانی
که جستجو می کنید آن را مییابید.
* قانون خرید:
اهمیتی ندارد که چقدر دنبال جنسی بگردید ،به محض
اینکه آن را خریدید آن را در مغازه دیگری ارزانتر
خواهید یافت.
* قانون چیزهای خوب:
هر چیز خوب در زندگی یا غیر قانونی است یا غیر اخالقی
یا چاقکننده.
* قانون دسترسی:
هر گاه چیزی را دور بیندازید ،به محض آنکه دیگر به آن
دسترسی نداشته باشید ،به آن نیاز پیدا خواهید کرد.
* قانون صبحانه:
همیشه نان از طرفی که به آن کره مالیدهاید روی زمین
میافتد.
* قانون اجتناب:
اگر به هر دلیل در جایی قانون مورفی عمل نکند ،قرار
است اتفاق خیلی بدتر و بزرگتری بیفتد.

یادآوری قوانین مورفی تسکین دهنده بدبیاری ها و
بدشانسی هاست .قانون مورفی یک زبانزد رایج در
فرهنگ غربی است که میگوید «اگر قرار باشد چیزی
خراب شود ،میشود» .قوانین مورفی در سال  1949در
پایگاه نیروی هوایی ادوارز شکل گرفت .مورفی مهندس
هوافضا بود که روی یک پروژه کار میکرد .در یکی از
سخت ترین آزمایشهای پروژه ،یک تکنسین تمام سیمها
را برعکس وصل کرد و آزمایش خراب شد .مورفی درباره
این تکنسین گفت« :اگه یه راه برای خراب کردن چیزی
وجود داشته باشد ،او همان یک راه را پیدا میکند» و این
اولین قانون مورفی بود .در ابتدا در فرهنگ فنی مهندسین
رواج پیدا کرد و بعد به فرهنگ عامه راه پیدا کرد .بعضی از
این قوانین به شرح زیر هستند:
* قانون صف:
اگر شما از یک صف به صف دیگری رفتید ،سرعت صف
قبلی بیشتر از صف فعلی خواهد شد.
* قانون تلفن:
اگر شما شمارهای را اشتباه گرفتید ،آن شماره هیچگاه
اشغال نخواهد بود.
* قانون بینی:
بعد از اینکه دستتان حسابی گریسی شد ،بینی شما شروع
به خارش خواهد کرد.
* قانون کارگاه:
اگر چیزی از دستتان افتاد ،قطعا به پرتترین گوشه ممکن
خواهد خزید.
* قانون روبرو شدن:
احتمال روبرو شدن با یک آشنا وقتی که با کسی هستید
که مایل نیستید با او دیده شوید ،افزایش مییابد.
* قانون اثبات:
وقتی میخواهید به کسی ثابت کنید که یک ماشین کار
نمیکند ،کار خواهد کرد.
* قانون بیومکانیک:
نسبت خارش هر نقطه از بدن با میزان دسترسی آن نقطه
نسبت عکس دارد.
* قانون وسایل نقلیه:
وسایل نقلیه اعم از اتوبوس ،قطار ،هواپیما و  ...همیشه
دیرتر از موعد حرکت میکنند ،مگر آنکه شما دیر برسید.
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استروژن بیش تر،دقت باالتر
بر اساس یافته های گروهی به رهبری الرنس ابوت از دانشگاه
ویسکانسین میلواکی ،شرکت ها با حداقل یک عضو هیات مدیره
خانم نسبت به شرکت هایی که همه اعضای هیات مدیره آن
ها مرد هستند ،با احتمال  38در صد کمتر مجبور خواهند شد
اشتباه های صورت های مالی خود را اصالح کنند .تنوع جنسی
می تواند سبب شود هیات مدیره نظرات مختلف را که بر خالف
نظر مدیر عامل است ،بهتر جلب کند و فرآیند تصمیم گیری
مشورتی و اشترکی را تشویق کند.

خواب کمتر،سستی بیش تر

برگرفته از Harvard Business Review
March 2013

از «فورد» ميلياردر معروف آمريكايي و صاحب يكي از بزرگترين
كارخانه هاي سازنده انواع اتومبيل در آمريكا پرسيدند :اگر
شما فردا صبح از خواب بيدار شويد و ببينيد تمام ثروت خود
را از دست داده ايد و ديگر چيزي در بساط نداريد ،چه
مي كنيد؟
فورد پاسخ داد« :دوباره يكي از نيازهاي اصلي مردم را
شناسايي مي كنم و با كار و كوشش ،آن خدمت را با كيفيت و
ارزان به مردم ارائه مي دهم و مطمئن باشيد بعد از پنج سال
دوباره فورد امروز خواهم بود».

داستاندوکارمند

طبق مشاهده تیمی به رهبری دیوید وانگر،از دانشگاه مدیریت
سنگاپور ،داوطلبان در انجام یک کار  42دقیقه ای  ،به ازای
هر یک ساعت اختالل خواب در شب گذشته 8,4،دقیقه وقت
صرف وب گردی (چک کردن ایمیل شخصی یا رفتن به صفحات
نامرتبط)کردند.به گفته محققان ،این حقیقت وجود دارد که
اختالل در خواب افراد موجب تمایل بیش تر آن ها به وب گردی
در محیط کار می شود.

کارمند نخست:رویای یک مدیر

تاثیرات شگفت انگیز یک نماد فرهنگی

وآیا فروشندگان شما ژن مناسب را دارند؟

افرادی که تحت تاثیر«یین یانگ» ،یک نماد چینی که نشان
دهنده اجتناب ناپذیری تغییر است ،قرار گرفتند؛ نسبت به
افرادی که در معرض آن قرار نگرفته بودند ،پول بسیار کمتری
را در سهامی که از قبل ارزشمندبود؛ صرف کردند .قرار گرفتن
کوتاه مدت در معرض یک فرهنگ خارجی (حتا یک نماد آن)
میتواند شما را به اتخاذ ایده ها و سلوک آن فرهنگ ترغیب کند.
فرهنگ،شما را بیش از آنکه تصور می کنید تحت تاثیر قرار
میدهد.
هنگامی که در محله چینی ها یا در یک سوپر مارکت آسیایی
هستید ،جهان بینی شما آسیایی تر می شود.

یک عامل ژنتیک« ،آلل هفت آراز ژن دی.آر.دی چهار» ،با
«مشتری مداری»(میل به تعامل با مشتریان و آگاهی از مشکالت
آن ها برای برطرف کردن نیازهایشان)مرتبط است.تیمی به
رهبری ریچارد باگوزی از دانشکده کسب و کار راس وابسته به
دانشگاه میشیگان در مطالعه ژنتیک  65کارمند فروش ،به این
رابطه دست یافت  .این تیم هم چنین دریافت که نسخه« ای
وان ژن دی.آر.دی تو »که گاهی به عنوان عامل انعطاف پذیری
افراد از لحاظ شناختی مطرح می شود ،با «فروش محوری»
مرتبط است:میل به تالش برای اقناع مشتری برای خرید کاالی
خاص به جای توجه به نیازهای آن ها.
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کارغیرمفید

الف .او به جای صرف وقت با ایمیل ها یا گشت و گذار در وب ،یک
راست درگیر کار می شود .زمان غیر مفید روز حدود ساعت ده صبح،
احتماال وقت صرف چای یا قهوه است تا از آن طریق انرژی مجدد کسب
کند و بازدهی خود را تا پایان ساعت کاری افزایش دهد.
ب .او روی هم رفته در بخش چشمگیری از ساعت ناهاری خود از
کامپیوتر دور می شود که چیز خوبی است.
پ .او در اواسط بعد از ظهر استراحت آخر را میکند و مانند قبل ،به سرعت
به کارش برمیگردد.

%7

زمان
استفاده
ازکامپیوتر

کارمفید %85

کارمند دوم:تعلل کن پراکنده کار

ت .او روز خود را با فعالیت های وقت تلف کن آغاز می کند :گوش دادن
به موسیقی ،بازی های کامپیوتری و بازدید از سایت های اجتماعی .از
قضا ،بیش ترین زمان تمرکزش روی کارهای غیرمفید است.
ث .به نمودار میله ای توجه کنید  :ارزش فعالیت های او بیش تر از شصت
دقیقه از ارزش را در یک ساعت انجام می دهد .او یک فرد چند کاره قوی
است ،اما نه در جهت خوب.
ج .پس از یک مدت طوالنی عدم تمرکز بر کار از ساعت دو تا بعد از
ساعت سه بعد ازظهر او توجه خود را به کار معطوف می کند ،در حالی که
تمام روز را از دست داده است.
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قطار گردید و همه مسافران نیز قربانی این تصمیم شدند و نتیجه این تصمیم چیزی جز زنده ماندن  3کودک احمق نبود.
مسافران قطار را می توان به عنوان تمامی کارمندان سازمان فرض کرد و گروه مدیران را همان کودکانی در نظر گرفت
که می توانند سرنوشت سازمان (قطار) را تعیین کنند.
گاهی در نظر گرفتن منافع چند تن از مدیران که به اشتباه تصمیمی گرفته اند ،منجر به از دست رفتن منافع کل سازمان
خواهد شد و این همان قربانی کردن صدها نفر برای نجات این چند نفر است.
زندگی کاری همه مدیران پر است از تصمیم گیری های دشوار که با عدم اتخاذ تصمیمات صحیح به سبک مدیریتی ،به
پایان زندگی مدیریتی خود خواهید رسید.

«به یاد داشته باشید آنچه که درست است همیشه محبوب نیست ...و آنچه که محبوب است همیشه حق نیست!»

زن ها و اقتصاد برابری

Women and the Economics of Equality
برگرفته از Harvard Business Review
April 2013

بینش تصمیم گیری خوب
برگرفته ازسایتwww.bata.ir

گروهی از بچه ها در نزدیکی دو ریل راه آهن ،مشغول به بازی کردن بودند.
یکی از این دو ریل قابل استفاده بود ولی آن دیگری غیرقابل استفاده.
تنها یکی از بچه ها روی ریل خراب شروع به بازی کرد و پس از مدتی روی همان ریل غیرقابل استفاده خوابش برد.
 3بچه دیگر هم پس از کمی بازی روی ریل سالم ،همان جا خوابشان برد.
قطار در حال آمدن بود و سوزنبان تنها می بایست تصمیم صحیحی بگیرد ...
سوزنبان می تواند مسیر قطار را تغییر داده و آن را به سمت ریل غیرقابل استفاده هدایت کند و از این طریق جان 3
فرزند را نجات دهد و نتها  1کودک قربانی این تصمیم گردد و یا می تواند مسیر قطار را تغییر نداده و اجازه دهد که قطار
به راه خود ادامه دهد.

سوال :اگر شما به جای سوزنبان بودید در این زمان کوتاه و حساس چه نوع تصمیمی می گرفتید؟

بیشتر مردم ممکن است منحرف کردن مسیر قطار را برای نجات  3کودک انتخاب کنند و  1کودک را قربانی ماجرا بدانند
که البته از نظر اخالقی و عاطفی شاید تصمیم صحیح به نظر برسد اما از دیدگاه مدیریتی چطور  ...؟
در این تصمیم ،آن ( )1کودک عاقل به خاطر دوستان نادان خود ( 3کودک دیگر) که تصمیم گرفته بودند در آن مسیر
اشتباه و خطرناک (ریل سالم) بازی کنند ،قربانی می شود.
این نوع تصمیم گیری معضلی است كه هر روز در اطراف ما ،در اداره ،در جامعه در سیاست و به خصوص در یک جامعه
غیردموکراتیک اتفاق می افتد ،دانایان قربانی نادانان قدرتمند و احمقان زورمند و تصمیم گیرنده می شوند.
کودکی که موافق با انتخاب بقیه افراد برای مسیر بازی نبود طرد شد و در آخر هم او قربانی این اتفاق گردید و هیچ کس
برای او اشک نریخت.
کودکی که ریل از کار افتاده را برای بازی انتخاب کرده بود هرگز فکر نمی کرد که روزی مرگش اینگونه رقم بخورد.
اگرچه هر  4کودک مکان نامناسبی را برای بازی انتخاب کرده بودند ولی آن کودک تنها قربانی تصمیم اشتباه آن 3
کودک دیگر که آگاهانه تصمیم به آن کار اشتباه گرفته بودند شد .اما با این تصمیم عجوالنه نه تنها آن کودک بی گناه و
عاقل جانش را از دست داد بلکه زندگی همه مسافران را نیز به خطر انداخت زیرا ریل از کار افتاده منجر به واژگون شدن
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 73درصد شرکت ها در آلمان دارای ساعت کاری شناور هستند.
آمریکا تنها کشور عضو سازمان همکاری های منطقه ای است که مرخصی با حقوق زایمان برای والدین فراهم نکرده است.
در آرژانتین ،زنان  24درصد مجلس ملی (باالترین نسبت در جهان)را تشکیل می دهند.
آفریقای جنوبی تامین چهارماه مرخصی زایمان برای زنانی که حداقل دو سال در یک شرکت کار کرده اند را اجباری کرده است.
نصف زنان میلیونر خودساخته دنیا در چین هستند.
در ایتالیا زنان پنج ساعت از روز را به کارهای خانه اختصاص می دهند ،در حالی که مردان فقط نود دقیقه در روز ،خانه داری می کنند .ایتالیا
دومین کشور اروپایی است که دارای پایین ترین نرخ مشارکت زنان در کار است.
در کشور تانزانیا ،تعداد زنان کارآفرین بین 730هزارتا 1میلیون برآورد شده است ،اما از آن جا که قوانین قبیله ای حکم می کند که فقط پسران
از زمین ارث ببرند ،زنان فاقد رایج ترین وثیقه برای تامین وام ها هستند.

درهند هرساله  5,5،میلیون زن وارد نیروی کار می شوند.اما بیش از پنجاه درصد زنان نگرانی های امنیتی مربوط به مسافرت های درون شهری
را اعالم می کنند.
با وجود قوانین ضدتبعیض در ژاپن ،تنها  43درصد از زنانی که بعد از زایمان سعی می کنند دوباره به نیروی کار بپیوندند ،می توانند کار پیدا کنند.
در عربستان سعودی زنان  57درصد فارغ التحصیالن دانشگاه ها را شامل می شوند ،اما تنها دوازده درصد از آن ها در نیروی کار مشارکت
می کنند.
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که دبیرستان را به سمت آینده متفاوتی پیش می برد.

روی روابطی سرمایه گذاری کنید که به شما انرژی می بخشند

استراتژی های فردی برای شادابی
برگرفته از Harvard Business Review
January & February 2012

هر یک از ما همکارانی داریم که بسیار نابغه هستند ،ولی کارکردن با آنها دشوار و مضر است .افرادی که کامیاب می شوند به دنبال
فرصت هایی هستند که با همکارانی از نزدیک کار کنند که انرژی ایجاد می کنند و تعامل با افرادی که انرژی را به تحلیل می برند به
حداقل برسانند .درواقع ،هنگامی که ما در حال تشکیل تیم پژوهش برای مطالعه شادابی بودیم ،همکارانی را انتخاب کردیم که از بودن
با آنها لذت می بردیم ،افرادی که به ما انرژی می بخشیدند و همکارانی که دوست داشتیم وقتمان را با آنها بگذرانیم و از آنها می توانیم
چیزی یاد بگیریم .در مرکز پژوهش های سازمانی مثبت گرا ،ما هر جلسه را با گفتن یک خبر خوش یا ابراز قدردانی شروع می کردیم.

بپذیرید شادابی می تواند به بیرون از اداره سرریز شود

شواهدی وجود دارد که درگیر شدن بیش از حد در کار توانایی شما را برای شادابی در زندگی شخصی کاهش نخواهد داد بلکه
می تواند آن را ارتقا بخشد .هنگامی که یکی از ما درگیر برنامه دشوار تشخیص پزشکی همسرش بود  ،متوجه شد کارش با وجود طاقت
فرسا بودن به او انرژی می بخشد تا در زندگی حرفه ای و خانوادگی شاداب شود .شادابی یک بازی برد و باخت نیست .افرادی که در
کار احساس پر انرژی بودن می کنند این انرژی را به زندگی فراتر از کار نیز می برند .افرادی هم که تحت تاثیر فعالیت های بیرونی
هستند (فعالیت های داوطلبانه ،آموزش برای یک مسابقه اتومبیلرانی یا شرکت در کالس) می توانند این انرژی را به محل کار بیاورند.

هرچند سازمان ها از قادر ساختن کارکنان به شادابی منتفع می شوند ،اما رهبران کارها و مشکالت زیادی دارند که ممکن است مانع
از توجه به این کار مهم شوند .اما هرکسی می تواند برای افزایش یادگیری و سرزندگی بدون حمایت سازمانی ،این استراتژی ها را بکار
گیرد .چون شادابی می تواند مسری باشد ،ممکن است دریابید که ایده های شما در حال گسترش هستند.

پانزده چیزی که درباره گوگل نمی دانید
برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد شماره روزنامه۳۰۰۹ :
شنبه  ۱۶شهریور ۱۳۹۲

استراحت کوتاهی کنید

پژوهش های جدید نشان داده است که استراحت های کوتاه و تجدید قوا ،فارغ از میزان کوچک بودنشان می توانند انرژی مثبت
ایجاد کنند.

ما در تدریس به دانشجویان اجازه می هیم استراحت ها و فعالیت های منظمی برای حصول اطمینان از پرانرژی ماندن در کالس
طراحی کنند .در یک ترم دانشجویان تصمیم گرفتند کالس را به مدت دو دقیقه متوقف کنند و کاری انجام دهند .هر هفته یک گروه
یک فعالیت سریع را طراحی کردند :تماشای یک کلیپ تصویری خنده دار از یوتویوب ،انجام یک رقص کوتاه یا یک بازی .نکته این
است که دانشجویان می دانند که چه چیزی برای آنها انرژی بخش است و آن را با کالس به اشتراک می گذارند.
حتا اگر سازمان شما سازوکار رسمی برای تجدید قوا ارائه نمی کند  ،برنامه ریزی یک قدم زدن کوتاه ،دوچرخه سواری یا ناهار مختصر
در پارک میسر است .برخی افراد  ،آن را در برنامه زمانبندی خود می نویسند تا جلسات بر آن تاثیر نگذارند.

شغل خود را معنادارتر سازید

نمی توانید از الزامات شغلی خود چشم پوشی کنید ،اما می توانید به دنبال فرصت هایی باشید که آن را معنادارتر سازند .تینا ،کارمند
اداری اتاق فکر ،خط مشی را در یک سازمان بزرگ در نظر گرفت .هنگامی که رئیسش یک فراغت کاری شش ماهه گرفت تینا نیاز
داشت یک پروژه کوتاه مدت جایگزین پیدا کند .بعد از مقداری جستجو ،ابتکارهای جزئی را کشف کرد که توانایی های کارکنان را
برای ابراز ایده هایشان درباره سازمان توسعه می داد .این تالش برای شروع ،به روحیه نوآورانه ای نیاز داشت .دستمزد پایین بود ،اما
ماهیت کار به تینا انرژی می بخشید  .هنگامی که رئیسش برگشت درباره شرایط کاری تینا در اتاق فکر تجدید نظر کرد و قرار شد او
تنها 80درصد از زمانش را برای آن کار صرف کند و مابقی وقتش را برای پروژه توسعه کارکنان استفاده کند.

به دنبال فرصت هایی برای نوآوری و یادگیری باشید

برهم زدن وضع موجود می تواند یادگیری را که برای شادابی بسیار ضروری است تحریک کند .وقتی که راجر به سمت رئیس یک
دبیرستان معتبر در میدوست منصوب شد ،سرشار از ایده های نوآورانه بود .اما بالفاصله دریافت تعداد اندکی از کارکنان پذیرای شیوه
های جدید انجام کار نیستند .او اطمینان حاصل کرد که به دغدغه های آنها گوش می کند و تالش می کندآنها را همراه سازد ،اما
بیشتر تالش خود را صرف رشد و یادگیری افرادی کرد که با ایده های تحول آفرین او موافق بودند .راجر با مربیگری و ترغیب آنها،
به دستاوردهای کوچکی دست یافت و ابتکارهایش اندکی پیش رفتند .برخی از مقاومت کنندگان دبیرستان درک کردند و بقیه وقتی
نشانه های مثبت تغییر را دیدند با برنامه همراه شدند .راجر با تمرکز روی نقاط مثبت به جای نقاط مقاومت ،قادر به آغاز تالشی شد
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چهارمین روز از ماه سپتامبر سال  1998روز مهمی برای صنعت تکنولوژی در تاریخ به حساب میآید .در این روز محبوبترین و
کاربردیترین سرویس اینترنتی دنیا یعنی موتور جستوجوی گوگل به صورت رسمی راهاندازی شد .حاال چیزی حدود پانزده سال از
آن زمان میگذرد و صنعت تکنولوژی و سرویسهای اینترنتی تغییر و تحوالت زیادی را تجربه کردهاند .با این همه اما گوگل توانسته
است در طول سالهای مختلف با این تغییرات همراه شود و توانسته سلیقه و نیاز کاربران را تامین کند.
حاال به مناسبت پانزدهمین سالگرد تولد محبوبترین و پرطرفدارترین موتور جستوجوی اینترنتی دنیا ،مجله گاردین به بررسی و
معرفی پانزده موضوعی که کمتر کسی درباره گوگل میداند پرداخته است که میتواند برای اغلب ما جالب و جذاب باشد .این مجله
از نام اصلی و واقعی این شرکت گرفته تا اولین طرح پس زمینه گوگل را بررسی کرده و در میان تمام آرشیو لری پیج و سرگئی برین
جستوجو کرده است تا جالبترین موضوعاتی را كه کمتر کسی درباره گوگل میداند پیدا کرده و منتشر کند .حاال میتوانید حقایقی
جالب را که درباره گوگل نمیدانستید ،اینجا دنبال کنید.
 -1نام گوگل در اصل  BackRubبوده است .در اولین روزهای فعالیت این موتور جستوجو در صفحه اول آن این جمله نوشته شده
بود BackRub« :یک پیمایشگر وب است که برای جستوجو در سرتاسر وب طراحی شده است».
 -2گوگل از سال  2010تا حاال به طور متوسط در هر هفته یک شرکت را خریده است.
 -3اولین طرح پس زمینه گوگل یک طرح از مردی در حال سوختن بود .در واقع این طرح به دنبال این موضوع به تصویر کشیده شد
که لری پیج و سرگئی برین موسسان گوگل در سال  1998به فستيوال مرد سوزان رفته بودند و این دوودل را به سایت گوگل اضافه
کرده بودند تا کاربران متوجه شوند که آنها در آخر هفته ،بیرون از دفتر کارشان هستند.
 -4گوگل اولین آشپز ویژه دفتر خودش را به نام «چارلی آیرز» در ماه نوامبر سال  1999استخدام کرد .در آن زمان گوگل تنها 40
نفر کارمند داشت.
 -5چارلی آیرز بهتدریج عنوان سرآشپز مخصوص شرکت گوگل را گرفت و سرپرستی ده کافه رستوران مختلف در مقر اصلی گوگل در
مانتین ویو در کالیفرنیا را به عهده داشت .این درست زمانی بود که تعداد کارمندان گوگل به  150نفر رسیده بود.
 -6کاربران سرویس جیمیل میتوانند از آن در بیش از  50زبان مختلف شامل زبان ولز ،باسک ،تاگالوگ ،ماالیایی ،تلوگو و چروکی
استفاده کنند.
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 -7حدود هزار نفر از کارمندان گوگل زمانی که این شرکت در سال  2004برای اولین بار وارد بازار بورس و سهام شد ،میلیونر شدند.
 -8یکی از آن میلیونرها «بانی براون» بود که با فعالیتهایش در گوگل توانست در سال  1999و در طول یک هفته سود  450دالری
را برای این شرکت ایجاد کند.
 -9کلید «یا بخت و یا اقبال»
( )I’m feeling luckyکه از راههای دیگری به صفحه نتایج جستوجو میرود تا کاربران را مستقیما به اولین نتیجه جستوجویشان
ببرد ،بهطور تخمینی در هر سال باعث از دست دادن  100میلیون دالر از درآمد آگهیهای آنالین گوگل میشود.
 -10شاید باورش سخت باشد؛ اما گوگل حتی بزها را هم استخدام میکند .این شرکت در سال  2009حدود  200بز را برای یک
هفته اجازه کرد تا علفهای هرز اطراف محوطه مقر اصلی این شرکت را بخورند و خاک آن برای گل کاری ،چمن کاری و درخت کاری
آماده شود.
 -11اولین توئیت رسمی گوگل در شبکه اجتماعی توئیتر این عبارت بود»I’m feeling lucky« :
 -12تقریبا تمام درآمد شرکت رقیب یعنی موزیال از گوگل بهدست میآید .گوگل ساالنه  300میلیون دالر به موزیال میپردازد تا بتواند
موتور جستوجوی قراردادی و اصلی مرورگر فایرفاکس موزیال باشد.
 -13لری پیج و سرگئی برین تنها  16،درصد از کل سهام این شرکت را در اختیار دارند.
 -14این  16درصد سهام گوگل ،برای آنها درآمد خالصی در حدود  46میلیارد دالر ایجاد میکند.
 -15یک کارمند جدید و تازهوارد به گوگل «نوگلر» ( )Nooglerنامیده میشود و کارمند سابق و پیشین گوگل هم «زوگلر»
( )Xooglerنامیده میشود.

براي افزايش مشارکت کارمندان باید کاری کرد!
منبع :روزنامه دنیای اقتصاد  -شماره ۳۰۰۶

اطالعات جدیدی درباره مشارکت کارمندان در دست است که نشان میدهد میزان مشارکت در حال کاهش است .تحقیق جدیدی از
موسسه گالوپ نشان میدهد مشارکت کارمندان در بین آمریکاییها به زحمت به  30درصد میرسد یعنی از هر ده نفر ،هفت نفر یا
ترک کار میکنند یا نسبت به کارفرمای خود متعهد نیستند.
تحقیقات زیاد نشان داده است که مشارکت کارمندان که شاخص به کارگیری بهترین کارآیی کارمندان در محیط کار است ،فقط
به یک ارزیابی سازمانی محدود نمیشود .بلکه این مساله یک ضرورت در کسب و کار است که با بازده سازمانی گره خورده است ،از
جمله میزان سود سازمان ،رضایت مشتریان و گردش مالی .تحقیقی که در سال  2012درباره سرمایه انسانی توسط مکنزی انجام شد

26

نیز نشان داد سازمانهایی که باالترین امتیازها را از لحاظ ایجاد
انگیزه در کارمندان دارند ،حدود  60درصد بیشتر احتمال دارد
که در زمره برترین شرکتها از لحاظ سالمت کسب و کار قرار
گیرند .البته مشارکت یک تجربه احساسی و کامال شخصی است؛
پرداختن به آن نه تنها آسان نیست بلکه پیچیده نیز هست .اما
رهبران سازمانها باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند .نه
تنها به خاطر کارمندان ،بلکه به خاطر شرکت .در اینجا به نکاتی
اشاره میشود که به شما کمک میکند در این حوزه موفقتر
باشيد:
با اصول روانشناسی مثبت و تحقیقات در زمینه مشارکت
کارمندان آشنا شوید
یکی از مقاالت هاروارد بیزنس درباره موضوع ایجاد انگیزه در
کارکنان ،به نتایج تحقیق روانشناس فردریک هرتزبرگ اشاره
میکند که میگوید کارمندان به مسوولیت و اختیارات بیشتر
در کارهای روزانه شان واکنش مثبت نشان میدهند .این یافته،
تئوری ارزیابی از خود را بازتاب میدهد که یک برنامه تحقیقاتی
مشهور در زمینه روانشناسی است که نیاز جهانی و فراگیر انسان
به مقوله استقالل را نشان میدهد .به عبارت دیگر ،افراد عموما
زمانی خوب کار میکنند که به آنها اختیار تصمیمگیری و حق
انتخاب داده شود .تحقیقات دیگری نیز در زمینه مشارکت
کارکنان انجام شده است که نشان میدهد عواملی مثل حمایت
اجتماعی و ارائه فیدبک میتواند تجربه مثبتی به همراه داشته
باشد .مدیران و متخصصان منابع انسانی باید بیشتر با موضوعاتی
از این نوع و همچنین تئوریهای قوی در زمینه روانشناسی آشنا
باشند تا تالش آنها برای ایجاد مشارکت در کارمندان نتیجه
بخش باشد .دریایی از اطالعات موجود است که باید از آنها
استفاده درستی کرد.
آنچه باعث ایجاد مشارکت در کارمندان شما میشود را بفهمید،
نه دیگران
هر چند تحقیقات مدیریتی منابع ارزشمندی هستند ،اما استفاده
نابهجا از آنها میتواند شرکت را از اهداف خود دور کند .هیچ
تئوری یا مدلی به صورت انتزاعی مفید نیست .آنچه مهم است
کسب و کار شما و افراد شما هستند .بیشتر شرکتها درمورد
عدم مشارکت افراد ،سیاستهای تنبیهی پیش میگیرند؛ تمرکز
آنها براین مساله است که چه اشکالی وجود دارد و چرا افراد
بهاندازهای که میتوانند در کارها مشارکت نمیکنند .روش بهتر
این است که بفهمید در گذشته چه اقداماتی باعث بهبود وضعیت
سازمان شده بود و همان موارد را تکرار کنید .به سراغ افراد،
تیمها و واحدهایی بروید که بیشترین مشارکت را دارند و به
دیگران کمک کنید آنچه آنها انجام میدهند را سرمشق خود
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قرار دهند .من از این روش برای کمک به کسب و کارها برای
شناسایی روشهای افزایش مشارکت استفاده کردهام؛ روشهایی
که با فرهنگ و خواستههای افراد همخوانی داشته باشد.
مشارکتهای مردمی را افزایش دهید
مشارکت نمیتواند دستوری باشد ،اما میتواند مشتعل شود.
زمانی که دانستید مسائل مهم برای کارمندان چیست میتوانید
کارمندان را برای بیان و اشاعه آن حمایت کنید .به افراد خود،
به خصوص آنها که مشارکت فعالتری دارند ،اجازه بدهید تا از
تجربیات خود صحبت کنند و ایدههایی را که میتوانند در کسب
و کار مفید باشند ارائه دهند .مثال ارائه یک فیلم کوتاه درباره
فعالیت مثبت یک تیم موفق میتواند عامل ایجاد انگیزه در سایر
کارمندان باشد.
مشارکت کارمندان را یک هدف پیشرو بدانید که طی زمان بهبود
خواهد یافت
هرچند تالش برای مشارکت کارمندان هیچگاه متوقف نمیشود
و همواره ادامه دارد ،اما در عین حال ،این مقوله چندان
قابلاندازهگیری نیست و نمیتوان آن را در یک مرحله به انجام
رساند .تحقیقات نشان میدهد که میزان مشارکت افراد به طور
روزانه تغییر میکند .نتایجی که در یک تحقیق از یک کسب و
کار برای افزایش مشارکت به دست میآید میتواند بسیار متفاوت
از واقعیتی باشد که باعث افزایش مشارکت آنها در زمان رکود
میشود .برای افزایش مشارکت در سازمان خود باید سختکوش،
کنجکاو و مطلع باشید.
میل دارم دفعه بعد که مکنزی و گالوپ این تحقیق را انجام
میدهند شاهد افزایش میزان مشارکت باشم .افزایش مشارکت
کارکنان به نیم ،سه چهارم یا 100درصد چه دستاوردهایی برای
سازمان خواهد داشت؟ این موضوع پیام آور موفقیت کسبوکار،
شادی کارکنان و افزایش بهرهوری است.
شما برای افزایش مشارکت چه اقداماتی انجام میدهید و چه
موضوعاتی را میتوانید با دیگران به اشتراک گذارید؟

THANK YOU

برگرفته از Harvard Business Review
January & February 2013

مهم ترین دو واژه
متشکرم...متشکرم
زمانی که وارد ماتل شدم ،این شرکت روزانه بیش از میلیون ها دالر
از دست می داد ،خزانه پاداش خالی بود و پاداش ها در حد بسیار
پایینی قرار داشت .اعتقاد من این بود که این چالش ها قابل رفع
هستند .در روز نخست کاری ،در گردهمایی که در کافه تریا برگزار
شده بود،گفتم((می دانم چه طور این مسئله برطرف خواهد شد .ما
می توانیم همه چیز را دگرگون سازیم.از آنجایی که من مدیرعامل
تازه وارد و از بیرون شرکت هستم ،همه اعتبار کار به من داده خواهد
شد.اما می دانم به راستی چه کسی سزاوار قدردانی است:همه شما.در
مورد آنچه شما انجام خواهید داد قدردانی می کنم)).
من به تازگی از شرکت مواد غذایی کرفت(،جایی که  23سال اول
زندگی شغلی خود را در آن گذرانده بودم )به این شرکت آمده بودم.
زمانی که برگزیده شدم تا بزرگترین شرکت جهانی اسباب بازی را به
عهده گیرم ،تجارب زیادی را در هر یک از سطوح سازمان داشتم و از
سطوح بسیار پایین شروع کرده بودم .گرچه به سختی کار می کردم با
این حال کمک های زیادی هم داشتم .والدین و معلمان من از طریق
روش های مثبت و قدرتمندی بر من تاثیر داشتند 15 .رئیس مختلف
من در شرکت کرفت همگی پشتیبان من بودند ،هدایتم کردند و
به من آموختند (البته همه جز یکی که از قضا تنها یکسال با او
کارکردم)  .در موقعیت های بسیاری خود را در وضعیت تشکر یافتم.
اما همچنین ،به طور ذاتی یادگیرنده هستم ،همانطور که انتظار دارم
بسیاری از خوانندگان این ستون هم اینگونه باشند .بنابراین آموختم
همیشه بگویم متشکرم ،چون تاثیر آن واضح است .اکثر افراد هر روز

با این نیت به سرکار می روند تا کار خوبی انجام دهند ( حتا اگر یکی
از روسای بد من به آن اعتقادی نداشت)  .واکثر افراد (در نتیجه ،اکثر
سازمان ها) در واقع بسیار خوب عمل می کنند .آنها باید در مقابل چه
چیزی دریافت کنند؟ مدیر موسسه اقتصادی مری کی اش اینگونه
توضیح می دهد« :دو چیز وجود دارد که افراد بیشتر از پول خواهان
آن هستند ،قدردانی و تحسین ».
حاال ،من مثبت اندیش نیستم .همکارانم می توانند سرسختی مرا
تایید کنند ،اما چرا اغلب تشخیص اینکه کاری به درستی انجام شده
سخت است؟ چرا ما در اغلب موارد نمی گوییم از شما متشکرم؟
ما در ماتل ،این موضوع را در غالب برنامه «تمجید و تحسین» به
اجرا گذاشتیم که به کارکنان اجازه می دهد به عنوان قدردانی و
تشکر از یکدیگر یک تاییدیه الکترونیک ساده در قبال یک فنجان
قهوه رایگان ارسال کنند .و همچنین «جایزه رئیس» برای مدیران
ارشد استثنایی در گردهمایی های عمومی خود در نظر گرفته ایم .من
معتقدم عادت هایی از این قبیل دلیل اصلی نامگذاری شرکت ماتل
به عنوان یکی از بهترین شرکت ها برای کارکردن در مجله فرچون
طی شش سال اخیر بوده است .همچنین من طرفدار قدردانی خارج از
محدوده یک شرکت هستم .به عنوان مثال ،به عنوان مشتری امریکن
ایرالینز ،جایزه های «قدردانی» دریافت می کنم که می توانم به
کارمندانی که خدمات عالی ارائه می دهند تقدیم کنم.
هرجایی که قدردانی خودم را نشان می دهم ،این نکات به من بسیار
کمک می کنند:
•هر هفته زمانی را به منظور قدردانی از کار خوب افراد در
*هر هفته زمانی را به منظور قدردانی از کار خوب
افراد در نظر گیرید.

*یادداشت های تشکر دست نویس را هر زمانی که می

توانید مورد استفاده قرار دهید.

*در خلوت تنبیه کنید ،علنی تشویق کنید ،تشویق علنی را

بجا و به طور مشخص انجام دهید.

*ارسال رونوشت به سرپرستان افراد را فراموش نکنید.

«به من نگو .به رئیس من بگو».

*فرهنگ قدردانی را تقویت کنید .این یک تغییر دهنده

بازی برای عملکرد بهتر بطور مداوم است.
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من به تازگی از ماتل بازنشسته شدم ،ولی همکارم در این انتقال عالی
عمل کرد .زمانی از من دعوت شد ستونی در مورد تامل در حرفه ام
بنویسم ،این تفکر من بود :چه فرصت عالی پیش امده تا بتوانم آشکارا
از تمام کسانی که کار مرا جذاب تر کرده است تشکر کنم.

وقتی شخصیت ها با هم جور نیستند
برگرفته از Harvard Business Review
March 2013
وقتی افراد دارای شخصیت های متفاوت با هم کار می کنند و به ارزش قوت های یک دیگر هم پی نمی برند ،چه اتفاقی می افتد؟ در
طول بیست سال گذشته ،ما تحقیقاتی را در مورد رهبران بیش از  12500سازمان خصوصی ،دولتی ،نظامی و حکومتی در  21کشور
جهان انجام داه ایم .یافته های ما را در این جا می بینید:

رییس پیشگیری محور
+
کارمندارتقا محور
=
بازی قدرت

حتا وقتی فرد پیشگیری
محور،فرد ارتقا محور را
مدیریت می کند ،ممکن
است فرد ارتقا محور را
تهدیدی برای خود بداند
و در نتیجه سعی کند
فعالیت ها و فرصت های
او را محدود سازد .فرد ارتقا
محور از مدیریت از نزدیک
بر جزئیات آزرده خواهد
شد و ممکن است سرانجام
سازمان را ترک کند.

رییس ارتقا محور
+
رییس پیشگیری محور
=
کشمکش قدرت

وقتی فرد پیشگیری محور
و فرد ارتقا محور هر دو
رییس باشند،ممکن است
کشمکشی بر سر قدرت
درگیرد .فرد ارتقا محور با
نادیده گرفتن فرد پیشگیری
محور ،بر موفقیت ها تاکید
خواهد کرد،در حالی که
فرد پیشگیری محور ،اغلب
پشت سر فرد ارتقا محور ،رو
به انتقاد می آورد.

کارمند ارتقا محور
+
کارمند پیشگیری محور
=
تنش

وقتی هر دو فرد زیر دست
هستند،رویکرد های متضاد
آن ها منجر به تنش
می شود .فرد پیشگیری
محور،فرد ارتقا محور را
تهدیدی برای خود می داند،
در حالی که فرد ارتقا محور
از موانعی که فرد پیشگیری
محور ایجاد می کند دلخور
می شود و ممکن است
مستقیم او را به چالش
بکشد.

رییس ارتقا محور
+
کارمند پیشگیری محور
=
عملکرد پایین

وقتی فرد ارتقا محور،فرد
پیشگیری محور را مدیریت
می کند ،به ندرت او را
تهدیدی برای خود به شمار
می آورد .اما ممکن است
فرد ارتقا محور قوت های
فرد پیشگیری محور را
نادیده گیرد و کمتر از آن
بهره برداری کند و نتواند
با تعیین وظایف مشخص و
اهداف روشن مشوق او باشد.

گاهی باید نشنید

قورباغه ی ناشنوا/برگرفته از کتاب هفده داستان كوتاه كوتاه از نويسندگان ناشناس

چند قورباغه از جنگلی عبور می کردند که ناگهان دو تا از آنها به داخل گودال عمیقی افتادند
بقیه قورباغه ها در کنار گودال جمع شدند و وقتی دیدند که گودال چقدر عمیق است به دو قورباغه دیگر گفتند :که دیگر چاره ای نیست
شما به زودی خواهید مرد .دو قورباغه این حرفها را نشنیده گرفتند و با تمام توانشان کوشیدند که از گودال بیرون بپرند .اما قورباغه
های دیگر مدام می گفتند :که دست از تالش بردارند چون نمی توانند از گودال خارج شوند و خیلی زود خواهند مرد.
باالخره یکی از دو قورباغه تسلیم گفته های دیگر قورباغه ها شد و دست از تالش برداشت .سر انجام به داخل
گودال پرت شد و مرد .اما قورباغه دیگر با تمام توان برای بیرون آمدن از گودال تالش می کرد .هر چه بقیه قورباغه ها
فریاد میزدند که تالش بیشتر فایده ای ندارد او مصمم تر می شد تا اینکه باالخره از گودال خارج شد.
وقتی بیرون آمد .بقیه قورباغه ها از او پرسیدند :مگر تو حرفهای ما را نمی شنیدی؟
معلوم شد که قورباغه ناشنواست .در واقع او در تمام مدت فکر می کرد که دیگران او را تشویق می کنند.
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