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 راجع به فرهنگ کیان

دهیم باید بتوانیم صبح فردا در صفحه اول پرتیراژترین رسانه ترین ارزش کیان است. هر کاری که انجام میلویتدرستکاری با او -
زنیم. همه وجودمان، خوب و بدمان، خالف واقع نمی هیچ قیمتی حرف هیچ عنوان، تحت هیچ شرایطی و بهبه کشور منتشر کنیم. 

  خوریم.که اینگونه نیستند به مشکل می و با کسانی است. چیزی برای مخفی کردن نداریم و یکسان مان یکپارچهدرون و بیرون

 ای فرهنگ کیان است. ( جزء پایهدهم.دهم انجام میهر آنچه قول میوفای به عهد ) -

با کسانی که وفای به عهد کنند بهترین  هر کاری حاضریم انجام دهیم.ینکه به تعهداتمان در زمان مناسب پایبند بمانیم برای ا -
 خواهیم کرد. مقابله ،شرکاء و دوستان خواهیم بود و با آنان که عهد خود را بشکنند

 کاری هستیم. ما دنبال موفقیتی هستیم که اکثراًهای الهام بخش با رعایت درستموفقیت نیستیم. ما دنبال موفقیت یک ما دنبال -
 پذیر نیست، معجزه است. این فرهنگ کیان است. معتقدند امکان

 ما دنبال پولدار شدن نیستیم. دنبال پولساز بودنیم. -

نگ کوشی و تمرکز صددرصدی روی کار خود و خواستار تحویل به موقع کارها بودن و داشتن کیفیت خوب به هر قیمتی فرهسخت -
کیان جایی برای کسانی در بین ما جایی ندارند.  کاری کیان است. کسانی که به فکر پر کردن ساعت کاری طبق قانون کار هستند

ما به ای نداریم. کنند میانهاصوالً ما کسانی که به کار به عنوان فروش چیزی به شرکت فکر مینیست.  ،فروشندمیشان را که وقت
گذاری ار در کیان یک سرمایهک های بهتری باشند.گذاری کنند و انسانند روی خود سرمایهاممصمدنبال کسانی هستیم که 

 مشترک است روی شما و روی کیان.

گیرد و این یک مورد مهم در قضاوت بلندمدت شرکت نسبت به تالش و مهارت هر کس مورد قضاوت مدیر مربوطه قرار می -
خواهد. بنابراین نتیجه از ما راضی نخواهد بود. مشتری نتیجه باکیفیت میبی "تالش"همکاران است. ولی مشتری ما به خاطر 

 "من که همه تالشم را کردم"است که مهم است.  "نتیجه"کنیم بدیهی است در کیان وقتی راجع به کارهای روزمره صحبت می
 گرایی فرهنگ کیان است.رسیدیم نیست. نتیجه، جواب درستی برای این مطالبه که چرا به نتیجه ن"من شبانه روز کار کردم"و 

کنیم بسیار در عین حال از کاری که میاینکه تا وقتی که بهترین نباشیم از خودمان و شرکتمان ناراضی باشیم فرهنگ کیان است.  -
دارد و جزء طبیعت  کنیم. این نارضایتی و افتخار همزمان برای ما وجودهای کاریمان افتخار میبریم و به فرهنگ و ارزشلذت می

 بخشی است. هر پروژه الهام

دانیم و انتظار مدت روی ارتباطات را اتالف وقت خود و خسران شرکت میما اهل ساختن ارتباطات عمیق و بلندمدتیم. نگاه کوتاه -
 داریم شما نسبت به شغل و کار خود در شرکت، نگاه بلندمدت داشته باشید.

کنند عاشق هستیم. حرفه ما اینست و تا ابد همین خواهد بود. انتظار داریم کسانی که با ما کار می ایکنیم حرفهما در کاری که می -
 ای خود تصویر روشنی داشته باشند.کار خود باشند و نسبت به زندگی حرفه

ار خود را در کنیم با هر زحمتی که هست تخصص کدانیم برای انجام خدماتی که ارائه میما اهل تخصصیم. خود را متعهد می -
 استاندارد جهانی بدست آوریم. انتظار داریم هر عضو کیان خود را موظف به انجام این تکلیف بداند. 

های جدید برای بهبود زندگی مشتریان، نوآوری و یادگیری فضای غالب کیان است. ما متعهد به کشف و اجرای محصوالت و رویه -
العاده و ه ناهماهنگی و ابهام در پی دارد. شما اینجا هستید که با یادگیری فوقکارکنان و سهامدارانمان هستیم. تغییر همیش
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های مؤثر جدید را اجرایی کنید و محصوالت جدید را به بهترین شکل تحویل های عالی ارتباطات، ابهامات را رفع و رویهمهارت
 بولی برای هیچ چیز نخواهد بود.دهید. انتقاد راجع به وجود ابهام یا کارا نبودن فرآیندها بهانه مورد ق

ما به برابری اعتقادی نداریم. به انصاف اعتقاد داریم. هر کس با شرایط متفاوتی ها و ارزشگذاری رفتار سازمانی، در حوزه مهارت -
 رفتارا وی و مهارت و مدیر متفاوتی دارد و متفاوت ب کیفیت نگاه به کارو  حوزه کارکند، لحن و رفتار و اینجا شروع به کار می

 ()به غیر از اینکه البته قانون سوم نیوتن هم هست  خواهد شد. این فرهنگ کیان است.

طلبانه با مدیر انجام شود قابل پذیرش ما اینجا به گفتگوی مثبت اعتقاد داریم. اختالف نظر کاری که با گفتگوی سازنده، حتی جاه -
 است. ولی غر زدن به هیچ وجه قابل قبول نیست.

پوزیشن را باید بدست دهد. دهد، اختیارات نمیینجا به پوزیشن و جایگاه انتصابی اعتقادی نداریم. اتاق و میز به ما کاراکتر نمیما ا -
 این فرهنگ کیان است.آورد؛ از طریق کسب احترام و اعتماد همکاران نه از طریق حکم. 

کند را رعایت کند. به موقع ای که شرکت و مدیر مافوق وی ایجاد میرود نظم و رویهدر هر پوزیشنی که باشد انتظار میهر کس  -
 و آماده در جلسات حضور یابد و مشارکت داشته باشد. 

)دست به آچار( هستیم. هر کاری روی زمین است باید انجام داد حتی اگر مسئولیت من نباشد. اگر الزم باشد برای  hands-onما  -
ترین کارها را برای عمل به تعهد اهمیتزنیم. در هر سمتی که هستیم، ابایی از اینکه کمآوریم و زمین جارو میمشتری چای می

 مان را داریم.ناسب انجام دهیم نداریم. مهمتر اینکه توانایی انجام کارهای زیرمجموعهشرکت و رسیدن به موقع کارها با کیفیت م

و ... حتی یک لحظه معطل  شخصی به خاطر رقابت و خصومت کاری که به ما محول شده را تحت هیچ شرایطی و مخصوصاً -
 گذاریم. نمی

یت دیگران را کردن و با این و آن صبحت کردن و جو های کوچک غیر شفاف سعااز فرهنگ غر زدن و شایعه ساختن و در گروه -
دانیم. فرهنگ کیان اینست: به جای لعنت گرایانه ایجاد کردن بیزاریم و آن را صدمه به شرکت خود و جامعه میطلبکارانه و تفرقه

 فرستادن به تاریکی شمعی بیافروز.

یا ... در عین حفظ ر، تذکر نسبت به عملکرد نامناسب ن کااحترام همراه با صراحت و شفافیت فرهنگ کیان است. ما برای گرفت -
 صریح و بدون لفافه خواهیم بود. ،احترام

توجهی به برنامه و الزامات نخواهد شد. بی بدون برنامه هیچ ویژنی محقق ریزی و اجرای طبق برنامه هستیم.ما مقید به برنامه -
 اجرایی آن گناهی نابخشودنی در فرهنگ کیان است.

 انیبا ک یفرهنگ اعتقاد ندارد قادر به همکار نیبه ا یاگر کس در شرکت برای ما اهمیت بسیار باالیی دارد. انیفرهنگ کحفظ  -
به فکر آینده و  شرکتبدانید  ،دانید و توانایی انجام کار با کیفیت را داریداگر شما خود را همراه فرهنگ کیان می نخواهد بود.

 ها برسید.شما در زندگی به بهترین کند کهریزی میهبرنامزندگی شما هست و آنچنان 

شود. زمانی هر چیزی در کیان قابل انتقاد، پیشنهاد و تغییر است. در هر مورد، زمانی برای پیشنهادات و تغییرات در نظر گرفته می -
د حتی اگر در دوره پیشنهاد با که تصمیم گرفته شد اما، انتظار این است که با نهایت حمایت و قدرت تصمیم گرفته شده اجرا شو

گیری و قاطع بودن بعد از آن فرهنگ کیان گرفتن قبل از تصمیممشورت (Disagree and Commit) آن مخالف بوده باشید. 
 است.
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رعایت فرهنگ کیان کافی نیست. باید آن را اشاعه داد و رعایت آن را از دیگران مطالبه کرد. نسبت به نقض آن حساس بود و  -
)انتقاد و پیشنهاد در این خصوص  العمل نشان داد و اگر مخالف آن هستید، به جای انتقاد و پیشنهاد آلترناتیو، از کیان جدا شد.عکس

 (.شودفقط یک بار در ابتدای سال مطرح و بررسی می

افراد به طور کامل صحبت  شود. در مورد مسائل مربوط به حقوق و مزایا قبل از ورودهر فردی با رضایت کامل وارد کیان می -
افزایی بلندمدت از و انتظار ارزش کندگذاری میشرکت از بدو ورود روی شما سرمایه رسیم.شود و به یک توافق دو طرفه میمی

   پذیر است.امکان ،کشیدو کیفیت و باری که به دوش می حوزه کارهای قانونی، تنها با افزایش . افزایش خارج از افزایششما دارد

گیرد. به خاطر همین، چیزی کیان به جایی وصل نیست. از جایی به غیر از تخصص و سختکوشی و درستکاری خود اعتبار نمی -
 ای از آن صیانت خواهیم کرد.جز آبروی و فرهنگ خود برای از دست دادن نداریم و با هر هزینه

خروجی کار هر فرد است. اگر کسی مقید به تولید ارزش و  ما اهل حساب و کتابیم. دریافتی و رشد هر فرد وابسته به نتیجه و -
خروجی مشخص و قابل تحویل نباشد با وی مشکل جدی خواهیم داشت. و اگر پولی به کسی داده شود و بعد مشخص شود که 

به نحوی جبران  ایممحصولی که قرار بوده توسط او تولید شود تولید نشده، پیگیر خواهیم شد تا آن پول و هزینه فرصتی که کرده
 گردد.

کنند و بار جنگند و ارزش ماندگار و با کیفیت برای آن تولید میتقسیم منافع فرهنگ کیان است. کسانی که جانانه برای کیان می -
 دارند، سهامدار خواهند شد و در منافع شرکت سهیم خواهند بود.مهمی از دوش شرکت برمی

یستگی بیشتری از خود نشان دهد اختیارات بیشتر و مقام باالتری خواهد داشت. ساالری فرهنگ کیان است. هر کس شاشایسته -
 هیچ حد و مرزی برای ارتقاء اعضاء وجود ندارد.

کنند و یا شریک سهام کنیم برای یک چیز است و آن اینکه اعضایی که برای کیان کار میهایی که اعالم میهمه شرایط و روش -
 اری و انسانی خود را تجربه کنند. موفق باشند و خانواده موفقی داشته باشند.های کشوند بهترین تجربهآن می

 

 شوند:وجاهت آنها بررسی می. در زیر این دالیل و شوندناخرسند می کیانمعموالً افراد به دالیل زیر از شرایط خود در 

. ینند که از دیگران کمتر حقوق بکنند و میبر خالف تعهدات قراردادیشان با دیگران راجع به حقوق دیگران و خود صحبت می
 کنند به عقیده خودشان باید بیشتر بگیرند.گیرند یا به نسبت کاری که میمی

تجسس در مسائل خصوصی دیگران و یا در میان گذاشتن مسائل خصوصی خود که در قرارداد ذکر شده نباید به کسی گفته شود، 
دلیل این ناراحتی است. تجربه نشان داده است بدون استثناء تشکیل گروه غیررسمی با یکی یا تعدادی از کارکنان بیش از هر کس 

کند، لحن و اینجا شروع به کار میهر کس با شرایط متفاوتی ر هر حال باید توجه داشت به اعضاء آن گروه ضربه خواهد زد. د
و مهارت و مدیر متفاوتی دارد و متفاوت با وی برخورد خواهد شد. اگر  (approach)نوع برخورد و  (scope)حوزه کار رفتار و 

دو آدم متفاوتند، حداقل قدرت  نفر، اند، یعنی این دوکار کردهدو نفر با شرایط کامالً برابر در ابتدا با دو حقوق متفاوت شروع به 
 ارائه و مذاکره متفاوت دارند. ما به برابری اعتقادی نداریم. به انصاف اعتقاد داریم. این فرهنگ کیان است.

.  ق بیشتری بگیرند و اگر توانند حقوکنند حاال نسبت به زمان ورودشان میاند فکر میو موقعیتی که در کیان بدست آوردهبا تجربه
  گردند.کیان حاضر به پرداخت آن نیست جای دیگری دنبال کار می

و در حالی که ماه یا یک سال شرایط کار و دانش کاری اینجا را یاد بگیرید  ۶ ماه، ۳ که کسی این برای کیان قابل قبول نیست
محیط کاری و تجربیات سایر همکارانتان ، رقبا، شرایط بازار های شغلی بهتر باشد.در کیان مشغول به کار هست به دنبال موقعیت

 هیچبا این  .قصد ترک کار کند ای حداقل متناظر یادگیری که داشته استبدون ایجاد ارزش افزودهدر کیان را بررسی کند و 
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و  خود های کاریروشکند، گذاری سرمایهروی وی را بدهد،  نیروی تازه واردیحقوق  چرا شرکتی باید نیست.منطقی سازگار 
بدون را  گذاریسرمایهها را انجام داده، همه این بعد دقیقاً به خاطر این که این هزینهو بیاموزد  ویرا به  صنعت و رقبا محیط

یا در طی زمان منطقش را برای  ای بدانندها این را برای خود فرصت زیرکانهممکن است خیلی !از دست بدهد؟ ای حداقل آورده
کیان نیز، جهت حفظ حقوق سایر اعضایش هر قرارداد دو طرف دارد، و اما  .ن توجیه کنند یا بگویند من باید فکر خودم باشمخودشا

شود باید طبق قرارداد خود نسبت به ماندن تا ایجاد . کسی که وارد کیان میهایی مقابله کندطلبیموظف است با چنین فرصت
 ه روی وی متعهد باشد.گذاری انجام شدارزش متناظر سرمایه

.  به نظر خودشان باید جایگاه باالتری در شرکت داشته باشند. دیگران باید کارها را با او هماهنگ کنند. شأنی برای خود قائلند که
این روش وقتی با های شرکت را رعایت نکنند. توانند رویهکنند شرایطی دارند که می، یا فکر میدهندبه هر خواسته جواب نمی

 شوند.ناخرسند می ،شودمخالفت می اریک

تری تر و جامعان ارشد شرکت دید کلیاما مدیر بیند.های کاری دیگران را میها و روشها و ارزشقسمتی از مهارت هر کس
فراتر  کسیه این ک هایی دارد که در آن مقام مانده است.بنابراین اگر کسی در رده شما یا باالتر از شماست، حتماً شایستگی. دارند

شرایط  کسی قائل شود پذیرفته شده نیست. این که خود کاری جایگاه و شأن ،شود برای خوددر نظر گرفته می ویاز آنچه برای 
انتظار است با وی همکاری کند سخت کند با هیچ منطقی سازگار  وینیست و از  ویکه در حوزه مسئولیت  عضو دیگریرا برای 

های های قانونی و سیاستو یا حقوق بیشتر )فراتر از نرم از سوی هر عضو های باالترگرفتن پوزیشن. همینطور درخواست تنیس
ها در انجام امور و ارتباط با کالن شرکت( بدون افزایش کیفیت، بدون افزایش توان و پذیرش کارهای جدید، بدون ارتقاء قضاوت

فزوده و باری که از شرکت برمیدارد قابل قبول نیست و با آن موافقت دیگران و در یک کالم بدون افزایش قابل مالحظه ارزش ا
 نخواهد شد.

. دهد. چرا فالن جا دهد و کیان نمیکنند. چرا فالن اداره سبد غذا میمی ها مقایسهشرایط خود را با شرایط کارکنان دیگر شرکت
و ما نیستیم. چرا تمرکز اینجا روی کار است ولی در دنیا شنبه تعطیل است جاهای دیگر دهد. چرا پنجدهد کیان نمیاضافه کار می

 دهند.گویند باالنس کار و زندگی. و برای خود هر روز انتظارات جدیدی از شرکت شکل میمی

دانیم. شقراوالن ساخت دنیای بهتر در شرایطی بسیار بد مییکیان دولتی نیست. کیان مثل هیچ جای دیگری نیست. ما خود را پ
ایم تا هزینه شکافتن سقف فلک را بدهیم. در ابتدای کار دانیم ولی بر خالف اکثر اطرافیانمان آمادهوجود را مطلوب نمیما وضع م

ها دوست نداشته باشند با این طرز فکر و روش گوییم. ممکن است بعضیصادقانه و شفاف همه آن چه فرهنگ کیان هست را می
 لی، وارد شد ودر ابتدا قبول کردبود: همه چیز را باید اینگونه ن زنند. ولیید همکاری را میو به خاطر همین در ابتدا ق زندگی کنند

 بعد ساز مخالف زد.

. کند.کنند و شرکت با آنها برخورد میقرارداد و تعهدات قراردادیشان را نقض می 

راضی  عتقد نیستیم که همه باید از ماوفای به عهد اصل و اساس این شرکت است و مبارزه با بد عهدی حتی مهمتر از آن. ما م
 گذارند از آن ناخرسند باشند.کند که بدعهدان و کسانی که قراردادشان را زیر پا میباشند. کیان افتخار می

. کنندشود. فکر میای انجام دهند که با آن مخالفت میشود یا کارها را به شیوهخواهند کارهایی را بکنند که با آنها مخالفت میمی 
 شود.اختیارات کافی به آنها داده نمی

توانید در آینده اختیار قسمت بزرگی از آن یا همه آن باشد. می نیز تواند شرکتی متعلق به شمامی متعلق به کارکنانش است و کیان
آپ شخصی یک عضو تازه وارد نیست. کیان یک تیم است که برنامه و ویژن آن را داشته باشید. ولی در بدو ورود کیان استارت

یا ارائه هستند قبل از بطور صریح مشخص شده است و در اجرای آن بسیار هم موفق بوده است. محصوالتی که در حال ساخت 
هر عضو جدید توسط تعداد زیادی از اعضاء تیم طراحی شده و تجربیات و هزینه بسیاری پای آن صرف شده است. هر عضو جدید 
اینجا عضوی از یک تیم است که قاعدتاً به ویژن و مأموریتش اعتقاد دارد. در غیر این صورت نباید قبول کند در کیان باشد. 

شوند. ها ممکن است احتیاج به تغییر و اصالح داشته باشد و برای همین است که نیروهای جدید استخدام میشمحصوالت و رو
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ولی اولویت و چگونگی انجام تغییرات باید با تأیید مدیر مربوطه صورت گیرد. اصوالً اختیارات طی زمان و بر مبنای اعتماد واگذار 
کم اختیارات به وی تا کم استقابل اعتماد ای در حوزهند به عنوان عضو کارایی از تیم واردی باید اول ثابت کشود. هر تازهمی

 ها این اتفاق افتاده است. اعتماد، کسب کردنی است نه حکم زدنی. اعضاء کیان موظفندواگذار شود. همانطور که در اکثر حوزه
تمام نیازهای  ایند ولی بعد از اخذ تصمیم نهایی، اعضاء بایدمشورت و نظر خود در بهبود سیستم را یک بار به مدیر خود اعالم نم

توانند نظر و اعتقاد شخصی خود را در انجام کارها سیستم را متناسب با درخواست مدیر مربوطه با جان و دل انجام دهند و نمی
با این  (Disagree and Commit)شود از انجام کار با جان و دل خودداری کنند. اعمال کنند یا چون با نظر آنها مخالفت می

وسعه حال انتظار این است که اعضاء این اعتماد را بوجود آورند و بعد از آن با نوآوری و تحویل محصوالت یا عملکرد استثنایی به ت
کرده صبرانه منتظر این هستیم که هر عضو جدید به جایی برسد که محصوالتی را از ابتدا طراحی خود و شرکت کمک کنند. ما بی

اینکه کسی از  در هر حال، اگرآن را بسازد و به بازار بفرستد. این فرصت در کیان بیش از هر جای دیگر برای همه مهیا است. و 
ناراحت است، یا خیلی تعجیل کرده است و زمان برای کسب اعتماد نگذاشته، یا اصوالً هنوز  ها و نظراتش رد شده استطرح

 ر شرکت برای داشتن اختیارات را ندارد.توانایی و یا کیفیت مورد نظ

. خواهند از وقتشان برای کالس یکنند و بعد مشروع به کار میX  وY  و آمادگی برای امتحانA  وB  استفاده کنند و شرکت
 کند.مخالفت می

کسب دانش و  گرایی هستیم. با کسانی کهکیان عاشق کسانی است که به فکر توسعه و شکوفایی خود هستند ولی ما ضد مدرک
مشکل داریم. به غیر از این، با پیوستن  ،دانندببینند یا اخذ مدرک را ارزش میتر میتخصص و تجربه را از کسب مدرک کم اهمیت

 هر کسد. این که چه مدرکی و چه چیزی برای توسعه نکن کیان د وقت خود را صرف دستیابی به ویژنندهتعهد می افرادبه کیان 
. قاعدتاً در راه رسیدن کیان به ویژنش قابل بررسی و دسترسی است عضوبا موافقت و همفکری با مدیر هر از است ویژن کیان نی در

بنابراین نباید . شودو ویژن وی نیز در قالب ویژن کیان محقق می های یادگیری مهارت و دانش را داردبهترین فرصت هرکس
پرونده  خواهدمیعضو  چون که آن صرفاً موافقت کند xرای شرکت در کالس انتظار داشت که مدیری با تقاضای یکی از اعضاء ب

 مهاجرتی بهتری داشته باشد.

. شود.کارها با دقت، سرعت و یا کیفیتی که قرار است انجام نمی 

اند، موفق تمام تأکید مدیران بر اینست که موانع سر راه برداشته شوند. رزومه تیم کیان درخشان است و به هر کاری اقدام کرده
 اند. ناراحت شدن اگر به رفع مشکالت و پیشرفت کارها منجر شود خوب است ولی اگر قرار باشد به ناامیدی و کم انگیزه شدنبوده

گاه بابت جلو نرفتن درست کارها ناراحت شدید به یاد بیاورید که شما در نجامد بر مشکالت خواهد افزود. هربیا و انشقاق در تیم

رمز  کار تیمی و ارتباطات سازنده رود را درست کنید. شما مسئول هستید.ه کارهایی که درست پیش نمیکیان هستید ک

اگر توانایی منسجم ها خواهد افزود. و شما مسئول هستید. گیری شخصی و گروهی بر ناکاراییجبهه هاست.برون رفت از ناکارایی
در هیچ حالت امید و انگیزه و پیگیری خود برای رفع موانع را از دست ندهید. کردن تیم را ندارید به مدیران خود اطالع دهید ولی 

درست کردن اجتناب کنید و در جلسات با مدیران ارشد مسائل و در هر حال از غر زدن و کم فعال شدن و سازمان غیر رسمی 
 و انرژی سازنده مطرح کنید. لحن نیت، با صریح ولی مشکالت را

.  کرده ولی چون کارش به نتیجه نرسیده مدیر وی از ایشان ناراضی است.تالش بسیار زیادی 

مدت شرکت نسبت به  دگیرد و این یک مورد مهم در قضاوت بلنتالش و مهارت هر کس مورد قضاوت مدیر مربوطه قرار می
خواهد. بنابراین یفیت میتیجه با کبی نتیجه از ما راضی نخواهد بود. مشتری ن "تالش"همکاران است. ولی مشتری ما به خاطر 

من "و  "من تالش کردم"است که مهم است.  "نتیجه"کنیم بدیهی است در کیان وقتی راجع به کارهای روزمره صحبت می
 گرایی فرهنگ کیان است.را به نتیجه نرسیدیم نیست. نتیجهای برای این سوال که چ، جواب قانع کننده"شبانه روز کار کردم

. داند.یر هم سطحش یا مدیر باالسرش انتقاد دارد و عملکرد وی را مانع یا ضایع کننده کار خود مینسبت به عملکرد مد 
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 اختالف نظر را از بین ببرد. مهم توانداختالف نظر و تفاوت در قضاوت اجتناب ناپذیر است. هیچ سازمانی در هیچ کجای دنیا نمی
های صفرویکی نجر به اختالفات شخصی و یا قضاوتاختالف نظرها م، است. اغلبا هچگونگی حل و فصل این اختالف نظر

هایی که شود. به خصوص در سازمانبرد و خود منشأ مشکالت بزرگتر میاین شرایط روح تیمی و همکاری را از بین می .شودمی

 کنندراد معموالً فراموش میراهگشا نیست. اف ارتباطات سازنده و با حسن نیتبه سرعت در حال تغییرند، هیچ چیز به اندازه 

دارد که برای سازمان مفید است و با ناامید  های متعددیهایی داشته باشد ولی نقطه قوتکه فرد مقابل ممکن است نقطه ضعف
. یا شودو اگر با روش ناسازنده با وی برخورد شود شرایط از این که هست بدتر می شدن وی جایگزین بهتری برای وی جود ندارد

هر فرد دیگری در آن شرایط باشد نتواند بهتر از آن عمل کند  است کنند که کاری که فرد مقابل در دست دارد ممکنموش میفرا
چون محصول یک سیستم و شرایط است. یا شاید استراتژی کسب و کار را در عملکرد آن فرد نداند. مؤثرترین راه برون رفت از 

. حسن نیت و صداقت در حل ئه یک راه حل و قبول مسئولیت راه حل بصورت موقت استاین شرایط انتقاد و غر زدن نیست، ارا
 انجامد.می راجع به شخصیت افراد ها متأسفانه به شخصی کردن و قضاوتکند. ولی اکثر بحثمسائل همیشه شرایط را بهتر می

. شود.کند دیده نمیکند کاری که میحس می 

گیرند شود و وقتی این حس را نمییی دارند که به آنها یادآوری شود کار و تالش آنها دیده میهابسیاری از افراد نیاز به سیگنال
شان کار و این راضی نیستند که مدیر مستقیم کنند. این مشکل به سادگی قابل حل نیست چون افراد بهاحساس نارضایتی می

های مدیریت اهمیت کار آنها را درک کند. باید توجه کرد که در یک سازمان باالترین رده در تالشند تاتالش آنها را ببیند. آنها 
تک تک اعضاء مطلع باشد. به نظر این نیاز تنها به  کار شدتو  حوزهبزرگ این عمالً غیر ممکن است که مثالً مدیرعامل از 

ان ارشدش برای اهداف سازمان کار می کنند در سازمانی که مدیر افراد در نظر داشته باشندصورتی کامالً قابل برطرف کردن باشد 
قطعی است. اصوالً کار کار با کیفیت دیده شده و قدردانی می شود. این  ،و منافع دیگری در سر ندارند به طور طبیعی در بلند مدت

داشته  یائه بهترهای ارمهارت فردیکند مورد نیاز است. ممکن است با کیفیت احتیاج به تبلیغ ندارد. کسی که کار ارزشمند می
برای مدیران سازمان مشخص است و کسی  افراد کار کیفیتباشد و فرد دیگری این را نداشته باشد. ولی تقریباً در هر سازمانی 

، حداقل در بلند مدت. عجله در نشان دادن نقش خود همیشه تینگ خیلی در آن اخالل ایجاد کندهای مارکتواند با مهارتنمی
شود اتفاقاً به کیفیت و ارتباطات مؤثر در عملکرد عضو ضربه تالل و نارضایتی بابت این که کار من دیده نمیاخمشکل ساز است. 

. باید با همدلی کار را پیش و نقض قرض است شودمی گرفتارقبل از آنکه نتایج خوب کار وی مشخص شود به حاشیه و ، زندمی
 ماند.ت هیچ ابری پنهان نمیبرد و مطمئن بود که در بلند مدت هیچ خورشیدی پش

 
د جایگاهی که با توجه به کار و نقش وی در سازمان باید داشته باشد را ندارد، احتماالً از کنعضوی حس می اما اگر در بلند مدت

به وی پنهان است. اگر خود را مقید نظر جهت است که نقش و کار بقیه اجزاء و اعضاء سازمان در سفر استراتژیک شرکت از  آن
اصلی تنها یک هدف و آن موفقیت شرکت  ان. اگر معتقدیم مدیرکنیماصلی شرکت اعتماد  اندانیم باید به نظر مدیرکار تیمی می

. البته هیچ فردی کامل نیست، و هر فردی در جایگاه کنیمها اعتماد در ایجاد و تنظیم جایگاه هاقضاوت آنرا در سر دارد باید به 
های ها را با ضعفممکن است در جایی ضعف قضاوت داشته باشد. ولی فرهنگ کار تیمی این است که انسان مدیر اصلی قرار بگیرد

گیر کردن نقاط قوتشان کنیم. تأکید ها را مایه تنش و زمینشان کمک کنیم. نه آن که اینموردیشان بپذیریم و در جهت توسعه
تواند ارزش آن را کم یا زیاد کند و هرگز از نظرها د، هیچ فرد یا سازمانی نمیمجدد: کار با کیفیت و تأثیرگذار سرمایه شما خواهد ش

 دور نخواهد ماند. 
 

 همه آنچه کیان هست را شفاف به شما گفتیم. شفافیت فرهنگ کیان است.  -

 
 


