
 رفتار گلَ ای رفتاری هرداًَ است

ضٌِاس بیات: بزگزداى   

 

 4555اس سال . در لِستاى هتْلذ ضذٍ ، در کْدکی ُوزاٍ خاًْادٍ بَ آلواى هِاخزت کزدٍ است 4521خاًن باضا هیکا سال 

. استبْدٍ ّ ُن اکٌْى بَ عٌْاى ًْیسٌذٍ آساد ّ پزفسْر داًطگاٍ بزلیي ضاغل " ت آس"سزدبیز رّسًاهَ  9005تا   

 
 

 خاًن هیکا در صدر ضرکت ُای تسرگ زًاى تسیار کن دیدٍ هی ضًْد  آیا ُواًطْر کَ عٌْاى کتاب ضوا ُست: آ ار دی 

ى تسدلی زًاى است؟دلیل آ  
 

چیشی کَ هي هی خْام بیاى کٌن ایي است کَ ساختار . ًَ چَ کسی چٌیي چیشی را هیگَ هي کَ ًوی گن:  خاًن هیکا

. هزساالراًَ در سطر باالی اقتػادی بَ ضذت قْی است ّ سًاى را بَ ضذت بَ دیْارُای ضیطَ ای هی کْبذ  

 

.دٍ زًاى تَ سطْح تاالی پست ُای ریاست دست پیدا کٌٌداها جرا ایٌطْری ُست ّ اجازٍ ًوی :  آ ار دی  

  

البتَ طبیعی . بزای ایي کَ هزداى سِویَ در غذی دارًذ ّ دائن خْدضاى را بزای استفادٍ اس آى آهادٍ هی کٌٌذ:  خاًن هیکا

یک سیکل زوایت آًِا ضبکَ ُای خْدضاى ّ کاًالِای خْدضاى، . است کَ آًِا اس کلوَ سِویَ در غذی استفادٍ ًوی کٌٌذ

ُوَ ایٌِا اس . کٌٌذٍ هتقابل ، سیستن ارتباطی هٌسػز بیي خْدضاى ّ کذُایی کَ بیي خْدضاى قابل فِن ُست را دارًذ

ّ دقیقا پست .گذضتَ بَ ضکل سٌتی ّچْد داضتَ اًذ ّ ًتیدَ آى سِویَ غذ در غذی پست ُای ریاست بزای هزداى است

. ن هزدساالراًَ استُای باالی اقتػادی سٌگز هسکن ایي سیست  

 

!ّ تغییر ُوَ ایٌِا تَ ًظر ضوا از طریق تعییي درصد ترای زًاى هوکي ُست :  آ ار دی  

 

استفادٍ اس سِویَ هثل . کَ درخْاست کزدٍ کن است" اّرسّال فْى در الیي "درغذ کَ خاًن  00بلَ البتَ :  خاًن هیکا

ها دَُ . کَ دیگز بَ آى ازتیاج ًذاضتَ باضین ّچْد داضتَ باضذ درغذی بایذ تا سهاًی 20استفادٍ اس عػاست ّلی سِویَ 

اس دٍ سال پیص هػْبَ هعزّف تعِذ ضزکت ُا در بَ کارگیزی سًاى . ُاست کَ با هتذُای هختلف اهتساى هی کٌین

ى رفتار ایطاى چٌا. بَ خاطز ُویي اظِارات خاًن هزکل تکاى دٌُذٍ است. تػْیب ضذٍ ّ هتْخَ ضذین کَ ًتدَ ای ًذاضتَ 

.هیکٌٌذ کَ گْیی تاسٍ ایي ایذٍ پیذا ضذٍ کَ ضزکتِا را هتعِذ کٌین ّ اًگار ًَ اًگار کَ ها ایي ایذٍ را تدزبَ کزدٍ این  

 

داال هی ضْد استدالل کرد تاریخ فرٌُگی رضد خْدش را کردٍ ّ در آى ّظایف زًاًَ ّ هرداًَ از پیص تعییي :  آ ار دی

.قاتت ُا ضرکت کٌٌد ّ ًوی خْاٌُد خْد را قرتاًی رقاتت کٌٌدضدٍ ّزًاى توایل  ًدارًد در ر  

 

هسلن . آیا در کطْرُای اسکاًذیٌاّی سیستن ُشاراى سالَ هزدساالری در ُن ًطکستَ ّ آى ُن با هْفقیت :  خاًن هیکا

تي بَ آى ُشیٌَ است کَ ُوَ سًِا ًوی خْاٌُذ پست ُای باال داضتَ باضٌذ ّ هسلن است کَ ُوَ ًوی خْاٌُذ بزای دست یاف

اگز بَ غْرت آهاری ًگاٍ کٌین یک چِارم سًاى در بیطتز کطْرُا توایل دارًذ غزفا بَ خاًْادٍ بپزداسًذ بعذ اسآى . کٌٌذ

در غذی توایلطاى بز ایي است کَ خاًْادٍ، بچَ ُا ّ ضغلطاى را با ُن داضتَ باضٌذ ّ سًِایی ّخْد  20اکثزیت بشرگ  

ًِا پزداختَ ام ، یک چِارم اس سًاى ُستٌذ کَ تٌِا رّی ضغلطاى هتوزکش ُستٌذ ّ در هیاى آًاى دارًذ کَ هي در کتابن بَ آ

.سًاى بسیاری ُستٌذ کَ پست ُای باال را ًَ فقظ هی تْاًٌذ کَ ُوچٌیي خْاُاى آى ُستٌذ  



  

از ّضع هْجْد ًطاى ضوا ّلی در کتاتتْى ًْضتید کَ زًِا رادت طلة ُستٌد ّ تَ ُویي دلیل خْد را راضی :  ار دی آ

. هی دٌُد  
 

بلَ درستَ ایي در رابطَ با سًِاییست کَ هی گْیٌذ هی خْاٌُذ سزًْضت خْد را بَ دست بگیزًذ ّلی بَ : خاًن هیکا 

ایي سًِا بزای خْاستَ خْد ًیزّ غزف  ًوی کٌٌذ اس رّیارّیی با هخالفتِا . خای آى در ًقطِای سٌتی سقْط هی کٌٌذ

ًِایت دست اس استقالل طلبی ّ اتکائ بَ خْد بز هیذارًذ چزا کَ افتادى در ًقص سٌتی بَ ًظز پزُیش هی کٌٌذ ّ در 

.رازت ّ بی سزوت هی ایذ  

 

 ضوا ترای ایي رادت طلثی تْضیذی دارید؟

 

ّ چزا در . تدزیَ ّ تسلیل رّاًی تالش هی کٌذ تْضیر دُذ چزا سًِا قبل اس هزدُا آهادٍ ُستٌذ خْد را قزباًی کٌٌذ

. ی هطتزک ّ عاضقاًَ ًیاسُای هزداى را داّطلباًَ  بَ ًیاس خْد تبذیل هی کٌٌذسًذگ  

ُوَ تسقیقات ًطاى هی دٌُذ کَ ُوَ سًِا توایل دارًذ کارُا در خاًَ . یک هثال سادٍ هثل کار خاًگی را در ًظز بگیزیذ

ّ سًِا بَ خای ایٌکَ بگْیٌذ . ار کٌٌذّ ُوَ تسقیقات ُوچٌیي ًطاى هی دٌُذ کَ هزداى هیل ًذارًذ در خاًَ ک. تقسین ضْد

ّ ایٌطْریست کَ بایذ در . توام کارُای خاًَ را بَ تٌِایی بَ عِذٍ هی گیزًذ" ُوسز عشیش هي ایٌطْری سًذگی ًویطَ"

دّ سْم رًاى آلواًی توام کارُای خاًَ را بَ تٌِایی اًدام هی " گشارش ّسارت خاًْادٍ ایي آهار رقت بار را بخْاًین 

.هثل ُویطَ " دٌُذ  

 

.زًِا ترای ایٌکَ پست ُای تاالی هدیریت را تَ دست تیاّرًد چَ تاید کٌٌد آیا تاید رفتاری هرداًَ داضتَ تاضٌد  

 

. چیشی کَ بَ طْر ّاضر هیطْد گفت ایٌکَ ًَ ُوَ سًِا ّ ًَ ُوَ هزدُا هی خْاٌُذ کَ رییس باضٌذ. آٍ ، هشخزف است

هی خْاُین در فضای عوْهی خاهعَ زضْر داضتَ باضین، بزای ایٌکَ خْدهاى را  ُوَ ها بَ کار ًیاسدارین بزای ایٌکَ

هي ایي را خیلی هشخزف هی داًن کَ سًِا . تاییذ کٌین هفِْهی بزای سًذگی داضتَ باضین ّ اس ًظز اقتػادی هستقل ضْین

دخالت داضتَ اًذ ًتایح بِتزی بَ  اقتػاد ُن ایي را تطخیع دادٍ کَ ُز خا سًِا در تػوین گیزیِا. بایذ هثل هزدُا بطًْذ

هثل . سًِا تْاًایی ُای ّیژٍ اختواعی بَ ُوزاٍ خْدضاى هی آّرًذ کَ هزدُا کوتز دارای آى ُستٌذ. دست آهذٍ 

اس طزف دیگز ُن البتَ سًِا ُن بَ هِارتِایی کَ ّیژٍ هزداى . هِارتِای ارتباطی ّ اختواعی ّ عولکزد چٌذ تکلیفی

.رًذاست در کارُا ًیار دا  

 

!هثل هیل تَ رقاتت تا دیگراى ّ کٌار زدى دیگراى تی ُیچ گًَْ هالدظَ ای  

  

لذت ّ تفزیر اس رقابت ُای ّرسضی یکی دیگز اس ّیژگی ُای .  خزئت ّ خسارت هسلن یکی اس ایي خػْغیات است

بخْاُی بِتزیي  بَ عٌْاى یک سى ّ یا یک هزد خیلی ُن بذ ًیست کَ. هزدُاست ، بی هالزظگی لشّها ًبایذ باضذ

.تْاًایی خْدت را ًطاى بذُی  

 

 چَ اقداهاتی را فکر هی کٌید هردُا تاید اًجام تدٌُد؟

  

ّ تٌِا فطار سًاى کفایت ًوی کٌذ بلکَ ُوزاُی هزداى . ساختار هزدساالر  اقتػاد پْستَ بَ ضذت سز سختی دارد 

. ستبْدٍ ا" تلَ کام"باُْش ُن هْرد ًیاس است ُواًطْر کَ در  ضزکت   

 

 آیا هردُا خْدضْى را ترجیخ هیدٌُد؟

 

.البتَ ، ایي کَ رّضي است  

 

 چرا ایٌطْری است؟

 

.ّلی در ّاقع آضغالَ. هزُا ایي تػْر را دارًذ کَ ایٌطْری رازتتز ّ بِتزٍ   

  

.چرا هردُا ُوچٌاى در کاتاگْری گلَ تفکر هی کٌٌد  

  

.َ هسلوا کْضص هی کٌَ کَ ایي قذرت را زفع کٌَُّز کَ قذرت داضتَ باض. رفتار گلَ ای خاظ هزداى است  



 

آیا . ضاغل ضْید" ت آ ز"ضوا خْدتْى هْفق ضدید تا استفادٍ از سِویَ در هقام هدیریت یکی از هِوتریي رّزًاهَ ُا 

 ایي تراتْى هطکلی ایجاد کردٍ؟

 

. قیت طزذ سِویَ بٌذی استچزاکَ ایي رّسًاهَ بِتزیي هثال بزای هْف. هي خیلی ُن افتخار هی کٌن. ًَ، بزعکس 

ایي . اس اّلیي هْسسَ ُایی است کَ در آلواى طزذ سِویَ درغذی بزای سًاى را پیص بزدٍ است"  ت آ س"رّسًاهَ

در زالیکَ ُن اکٌْى ُوچٌاى در ُیچ رّسًاهَ ی فزاهسلی ُیچ خاًْهی در پست . درغذ بزای خاًْهِاست 20سِویَ 

عالٍّ بز ایي هي هثال خْبی ُستن بزای ایٌکَ . سًاهَ سْهیي رئیس سى ُستنهذیزیت  قزار ًگزفتَ ، هي در ایي رّ

سیزا کَ اس یک سطر هعیٌی بَ باال دیگز تخػع ًقطی در ایٌکَ سًِا . تعییي درغذ ربطی بَ هیشاى تخػع ًذارٍ 

. ًویتًٌْذ بَ پست ُای باال دست پیذا کٌٌذ ًذارد  

 

 


