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ادرا کات:

خالقیــت شــركتكنندگان در تحقیــق مــا زمانــی بیشــتر

شــد کــه از محیــط كار ،ســطوح مدیریتــی در سراســر
پیــدا کردنــد.

ww

w.

Ho

or
m

ســازمان و حتــی شــغل خودشــان درک مثبتتــری

فـصـل سوم

تأثیر زندگی درونسازمانی

om

زندگی درونسازمانی چگونه بر عملکرد تأثیر میگذارد؟

در پایــان یکــی از روزهــای شــلوغ کاری ،هلــن لبخنــدی زد و گــزارش روزان ـهاش را
کامــل کــرد و انگشــتانش را در موهــای کوتــاه بلونــدش فــرو برد .همســرش بــه وی تلفن

az
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کــرد و گفــت بچههــا را از مهــد کــودک بــه خانــه خواهــد بــرد .اگرچــه ایــن مهنــدس
نرمافــزار  41ســاله  بســیار خســته بــود ،از فکرکــردن بــه ده ســاعت کار گذشــتهاش
رضایــت داشــت .وی کارمنــد باتجر ب ـهای بــود کــه پانــزده ســال در مجموعــ ه
هتلهــای ســوئیت رؤیایــی کار کــرده بــود .او اکنــون در یکــی از شــرکتهای تابعــۀ
هتــل کار میکــرد .آن روز ،مدیــرش بــه وی مرخصــی داده بــود تــا درخشــش دختــر

or
m

کالس دومــش را در نمایــش ببینــد .هلــن از ایــن بابــت بســیار خرســند بــود و در
ایــن راســتا گفــت« :بســیار خوشــحالم کــه مدیــر پــروژهام بــا مــن همراهــی میکنــد و

میتوانــم مرخصــی بگیــرم و بــه کارهــای مهــم خــودم و خانــوادهام بپــردازم ،ایــن کار بــه
مــن انــرژی میدهــد( ».هلــن)3/3 ،

Ho

نســازمانی هلــن بــر اثــر کار کوچــک مدیــر ،حتــی پیــش
در آن روز ،زندگــی درو 
از ورودش بــه اداره ،آغــازی پرهیجــان داشــت .تأثیــر مثبــت آن در احساســات

w.

(قدردانــی) ،برداش ـتها (داشــتن مدیــر پــروژهای کــه منطقــی اســت و کارمندانــش
را درک میکنــد) و انگیــزهاش (مانــدن در اداره و برنامهر یــزی بــرای روز بعــد) آشــکار
بیــان کــرد« :بــرای مــن روز خو بــی بــود؛ کارهــای ز یــادی انجــام دادم».

ww

شــده بــود .در واقــع ،هلــن بــا گفتــن ایــن جملــه احســاس آن روزش را بهطــور خالصــه

یکــی از کارهــای تخصصــی کــه در آن روز انجــام داد آمــوزش بــه یکــی از مشــتریان
ً
داخلــی بــود .او پرس ـشهایی در بــارۀ برنامــۀ پیچیــدهای داشــت کــه اخیــرا تیــم

اینفوســوئیت تحو یــل داده بــود .ایــن برنامــه بخشــی از سیســتم جدیــد صــدور

اصل پیشرفت

صورتحســاب الکترونیکــی بــرای مشــتریان بــود کــه برنامــۀ تخفیفــی هتلهــای  
ســوئیت رویایــی را نیــز در بــر میگرفــت .هلــن مشــکل آن مشــتری را آنقــدر خــوب
حــل کــرد کــه مشــتری بــه پــاس زحماتــش او را بــه نهــار دعــوت کــرد .هلــن در ایــن بــاره

om

گفــت« :مشــتری از عملکــرد خو بــم تعر یــف کــرد و برایــم ناهــار خر یــد تــا از مــن تشــکر
کنــد .مــن نمیدانســتم در برابــر مهربانـیاش چــه بگو یــم .ایــن رو یــداد مــرا تشــویق کــرد

تــا ســختتر کار کنــم و زودتــر کار را تکمیــل کنــم .افــزون بــر آن ،احســاس کــردم

az
d.c

نســبت بــه همیشــه کار بیشــتری انجــام دادهام( ».هلــن)3/3 ،

نســازمانی هلــن بــرای خــودش اهمیــت بســیاری یافــت و روز خوبــی
زندگــی درو 

برایــش بــه ارمغــان آورد .مهمتــر از همــه ایــن بــود کــه از دیــدگاه مدیریتــی نیــز ایــن ماجــرا

بــرای عملکــردش بســیار مهــم بــود .او توانســت نســبت بــه همیشــه کار بیشــتری
انجــام دهــد؛ ز یــرا روزش را بــا احساســی خــوب شــروع کــرده بــود ،نظــر مثبتــی دربــارۀ

or
m

مدیــر پــروژهاش داشــت و بــرای انجــامدادن کار آمادگــی کامــل داشــت .هلــن در

یادداشــت روزان ـهاش نوشــته بــود رفتــار خــوب مدیــر پــروژه ســبب شــد عملکــردش
در آن روز ارتقــا یابــد .همچنیــن ،نوشــته بــود دوســت داشــت بــرای مشــتریاش
ســختتر کار کنــد؛ ز یــرا مشــتری بــا مهربانــی بــا وی رفتــار و در او انگیــزه ایجــاد کــرده

Ho

بــود.

نســازمانی هلــن همیشــه بــا موفقیــت همــراه نبــود .تیــم وی
امــا زندگــی درو 

w.

مجموع ـهای از متخصصــان حرف ـهای بودنــد کــه رهبــری شایســته آنــان را هدایــت
میکــرد .ایــن تیــم مســئول پشــتیبانی بخــش خدمــات مشــتریان داخلــی در شــرکتی

ww

جهانــی بــه نــام مجموعــه هتلهــای زنجیــرهای ســوئیت رؤیایــی بــود.
تیــم اینفوســوئیت از ُنــه عضــو تشــکیل شــده بــود .اعضــای ایــن تیــم برنامهریــزان
باتجر بــه و تحلیلگــران آمــاری بودنــد کــه در واحدهــای مالــی شــرکت کار میکردنــد.
آنهــا ایــن واحدهــا را از طر یــق گــردآوری اطالعــات ،ذخیــره ،جسـتوجو ،بازاریابــی

و تحلیــل آمــاری مدیر یــت میکردنــد .برخــاف اهمیــت کاری کــه برعهــدۀ ایــن
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تیــم بــود ،آنهــا در اتاقکــی مکعبیشــکل و زشــت در گوشــۀ یــک انبــاری در حومــۀ
شــهر داالس کار میکردنــد .پرســنل ســوئیت رؤیایــی و حتــی مدیــر شــرکت تابعــه
ً
نیــز معمــوال اعضــای ایــن تیــم را نادیــده میگرفتنــد .بنابرایــن ،قدردانــی مشــتری از

om

هلــن در روز ســوم مــارس بســیار مهــم بــود .بیگمــان کار هلــن بایــد چشــمگیر بــوده
باشــد کــه چنیــن تقدیــری از او بهعمــل آمــده اســت .هلــن معتقــد بــود کارش بهطــور

چشــمگیری خــوب بــوده اســت؛ ز یــرا آن روز حــس بســیار خو بــی داشــت .امــا «آیــا

az
d.c

زندگــی درونیســازمانی بهتنهایــی ســبب ارتقــای عملکــرد افــراد میشــود؟»« ،آیــا

ـازمانی ضعیــف تأثیــری منفــی بــر عملکــرد دارد؟» ،دانشــمندان
زندگــی درونسـ
ِ
ســالها روی تأثیــر احساســات و بهطــور جداگانــه روی تأثیــر انگیــزه بــر عملکــرد

تحقیــق کردهانــد؛ امــا پژوهشهــای آنهــا بــرای پرسـشهای بــاال پاسـخهای روشــنی

فراهــم نمیکننــد .در واقــع ،تغییــر در انگیزههــای زندگــی درونســازمانی (کــم یــا زیــاد

or
m

شــدن آن) ،ســبب تغییــر در عملکــرد میشــود.

استرس یا لذت :چه چیزی عملکرد خوب را هدف میگیرد؟

در حقیقــت ،در هــر لحظ ـه کــه کارمنــدان کاری انجــام میدهنــد ،تحــت تأثیــر

Ho

زندگــی درونسازمانیشــان هســتند .امــا «ماهیــت آن تأثیــر چیســت؟» خــرد عمومــی
نیــز بهانــدازۀ پژوهشهــای دانشــگاهی دیدگاههــای متناقضــی در ایــن بــاره ارائــه کــرده
اســت .تومــاس کارالیــل ،فیلســوف و مقالهنو یــس قــرن نوزدهــم ،جملــۀ مشــهوری در
شــروع هــر کاری دشــوار اســت».

w.

ایــن بــاره دارد« :بــدون فشــار المــاس بهدســت نمیآیــد1».؛ بــه بیــان دیگــر «همــواره

ww

بــر اســاس چنیــن باورهــای فرهنگــی قدرتمنــدی ،عملکــرد عالــی نیازمنــد تحمــل
رنــج و دشــواری اســت و بســیاری از روانشناســان ســازمانی از ایــن دیــدگاه حمایــت

میکننــد .آنهــا اســتدال ل میکننــد کــه نارضایتــی ،ناراحتــی و پریشــانی عملکــرد
را تضعیــف میکننــد .بــه عــاوه ،بــر ایــن باورنــد کــه وقتــی کارکنــان احساســات

 :No pressure, no diamonds .1المــاس بهطــور طبیعــی تحــت فشــارهای زیــاد اعمــاق زمیــن و در زمانــی طوالنــی شــکل
میگیــرد .امــا در آزمایشــگاه میتــوان بــه کمــک دو فراینــد مجــزا در زمانــی بســیار کوتاهتــر المــاس تولیــد کــرد :فراینــد فشــار بــاال  
ً
و دمای باال   که اساسا تقلیدی است از فرایند طبیعی شکلگیری الماس( .ویراستار)
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منفــی ،فشــار یــا انگیزههــای بیرونــی را بــر اســاس پــاداش ،ارزیابیهــای مــورد انتظــار
همــکاران یــا رقابــت بــا آنــان تحمــل میکننــد ،کارشــان را ب ـه بهتریــن شــکل ممکــن
انجــام خواهنــد داد .بــرای مثــال ،جنیفــر جــورج و جینــگ ژو نشــان دادهاند احســاس

om

منفــی در دورههــایکوتا همــدت ممکــن اســت خالقیــت را افزایــش دهــد؛ آنــان بــر

ایــن باورنــد کــه احساســات منفــی گو یــای مســئلهای اســت کــه بایــد حــل شــود.
از ســوی دیگــر ،براســاس بــاور فرهنگــی قدرتمنــد دیگــری ،ادعــا میکننــد کــه

az
d.c

موفقیــت از ِآن کســی اســت کــه از کاری کــه انجــام میدهــد لــذت ببــرد .در ایــن
راســتا ،فیلیــپ گر یــن ،تاجــر میلیــاردر بریتانیایــی و مالــک برنــد آرکادیــا ،1گفتــه
اســت« :بایــد عاشــق کاری کــه انجــام میدهیــد باشــید تــا رویدادهــای مثبــت

خودبهخــود رخ دهنــد».

بســیاری از افــراد ،ماننــد هلــن ،وقتــی فضــای ذهنــی مثبتــی تجربــه میکننــد،

or
m

روزهــای خــاق و بهــرهوری خواهنــد داشــت .بیشــتر افــراد زمانهایــی را تجربــه
کردهانــد کــه اســترس داشــتهاند ،ناراحــت بودهانــد یــا حوصلــه و تــوان انجــامدادن
کار را نداشــتهاند .در ایــن راســتا ،ا گــر بخواهیــم ایــن حالــت را قویتــر جلــوه دهیــم،
بایــد بگوییــم :بــر اســاس تحقیقــات ،هنگامیکــه افــراد از کارشــان راضــی هســتند،

Ho

شــادترند و انگیــزه و عملکــرد بهتــری دارنــد و وقتــی ایــن ویژگیهــا را ندارنــد،
عملکردشــان نیــز ضعیــف میشــود .بــرای مثــال ،در ســال  ،2008مایــکل ریکتــا در

w.

مــورد رضایــت شــغلی و عملکــرد چندیــن تحقیــق را تجز یــه و تحلیــل کــرد .بــر ایــن
اســاس ،وی بهطــور کلــی دریافــت کــه هرچــه رضایــت کاری بیشــتر باشــد ،عملکــرد

ww

بهتــر خواهــد بــود.

بــر اســاس نتایــج تحقیقــی از بــاری اســتاو و همکارانــش کــه بــر روی احساســات
متمرکــز بــود ،کارمندانــی کــه در محیــط کارشــان احساســات مثبــت بیشــتری را بیــان

میکننــد ،در یــک بــازۀ زمانــی مشــخص ارزیابیهــای مطلوبتــری از مدیرانشــان
دریافــت خواهنــد کــرد و در نتیجــه ،افزایــش حقــوق بیشــتری خواهنــد داشــت.
1. Arcadia
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نتیجــۀ بحــث محققــان مــا در ایــن رابطــه چــه بــود؟ کارمنــدان شــاد و راضــی،
کارمنــدان بهتــری هســتند.
در حقیقــت ،محققــان بــرای گــردآوری شــواهد هوشــمندانه عمــل میکننــد؛

om

بنابرایــن هــر دو اســتدال ل معتبرنــد ،شــما میتوانیــد تحقیقاتــی را بیابیــد کــه هــر
یــک از ایــن اســتدال لها را تأییــد میکننــد .مســئله ایــن اســت کــه هیچیــک از

تحقیقــات پیشــین بهانــدازۀ تحقیــق مــا جامــع نیســت .برخــی از آنهــا آزمایشهــای

az
d.c

نهــا را کمــی شــاخ و بــرگ دادهانــد .برخــی
کالســی دانشــجویان هســتند و محققــان آ 
دیگــر بــر کارمندانــی واقعــی در ســازمانهایی واقعــی تمرکــز کردهانــد؛ امــا فقــط بــر یــک
روش متکــی بودهانــد و بــه مطالعــۀ یــک ُبعــد از زندگــی درونســازمانی پرداختهانــد.

بنابرایــن ،در هیچیــک از تحقیقــات بهانــدازۀ تحقیــق مــا از دادههــا و یافتههــای

گســترده اســتفاده نشــده اســت .هیچیــک از آنهــا در بــارۀ تجربههــای روزانــۀ

or
m

کارمنــدان در درازمــدت مشــاهداتی ارائــه نکردهانــد ،هیچیــک ابعــاد عملکــرد را در
گــذر زمــان تجز یــه و تحلیــل نکردهانــد .در واقــع ،تحقیقــات ضعیــف و تک ُبعــدی
پیشــین نتوانســتهاند پاســخی مناســب بــرای ایــن پرســش ارائــه کننــد« :زندگــی
نســازمانی چگونــه بــر عملکــرد تأثیــر میگــذارد؟» ماهیــت واقعــی ایــن پیونــد
درو 

Ho

همچنــان مبهــم اســت.

در ایــن تحقیــق کــه بــر اســاس تحلیــل گزارشهــای روزانه انجام شــده اســت ،آشــکارا

w.

وزن شــواهد بــه یکســوی بحــث میافتــد و بهروشــنی نشــان داده میشــود کــه

نســازمانی مثبــت ،عملکــرد خــوب و مثبــت را در پــی خواهــد داشــت .بــر
زندگــی درو 

ww

نســازمانی چنیــن تعر یــف میشــود :وقتــی افــراد شــاد
ایــن اســاس ،تأثیــر زندگــی درو 
هســتند ،بهتــر کار میکننــد ،دیــد مثبتتــری بــه ســازمان و کارکنانــش دارنــد و از

ـود کار انگیــزه میگیرنــد .افــراد در دورههایــی کوتا همــدت تحــت اســترس شــدید
خـ ِ
ســطح کارایــی باال تــری دارنــد و ایــن مهــم فقــط در شــرایط و یــژهای رخ میدهــد کــه
ً
نســازمانی مطلوبــی
بعــدا در بــارۀ آن بحــث خواهیــم کــرد .وقتــی کارکنــان زندگــی درو 
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داشــته باشــند ،در بیشــتر موقعیتهــا و ســاعتهای طوالنــی کار روزانــه عملکــرد
بهتــری خواهنــد داشــت .در ایــن راســتا ،تجر بــۀ هلــن در ســوم مــارس ،گویــای تأثیــر
زندگــی درونســازمانی مثبــت اســت.

om

نســازمانی مثبــت کار را آســان
البتــه ایــن موضــوع بدیــن معنــا نیســت کــه زندگــی درو 
میکنــد یــا عوامــل یــأسآور را از بیــن میبــرد؛ بلکــه تالشکــردن اجتنابناپذیــر
اســت؛ ز یــرا امــروزه بهنــدرت کاری کماهمیــت پیــدا میشــود .بــرای روش ـنتر شــدن

az
d.c

موضــوع بــه مثالهــای ز یــر توجــه کنیــد:

ـتری ســوئیت رؤیایــی
برنامــۀ جدیــدی کــه هلــن بــرای صــدور صورتحســاب بــه مشـ ِ

آمــوزش داد بســیار پیچیــده بــود .تهیــۀ جوهــر الکترونیکــی کــه بــرای کتابخــوان
الکترونیکــی آمــازون طراحــی شــده بــود ،یــک دهــه طــول کشــید .درمــان اختصاصــی
ســرطان بــرای بیشــتر تومورهــا هنــوز هــم هدفــی مبهــم اســت؛ درحالیکــه از

or
m

تحقیقــات اولیــۀ امیدوارکننــده ســالها میگــذرد .در حقیقــت ،همیشــه موانــع
نهــا گــذر کــرد.
بــزرگ و مهمــی وجــود دارنــد کــه بایــد از آ 

تتــر باشــد ،بهتــر میتواننــد ایــن
بـ ه هــر روی ،هرچــه زندگــی درونســازمانی افــراد مثب 
موانــع را از ســر راه بردارنــد .در واقــع ،تالشکــردن بــرای دســتیابی بــه اهدافــی دشــوار

Ho

ممکــن اســت هیجانبرانگیــز و نشــاطآور باشــد .از ســوی دیگــر ،اگــر رویدادهایــی

رابطۀ زندگی درونسازمانی با ویژ گیهای شخصیتی

w.

نســازمانیاش را کاهــش
کــه در اطــراف فــرد رخ میدهنــد کیفیــت زندگــی درو 
ً
دهنــد ،احتمــاال عملکــردش را نیــز ضعیــف خواهنــد کــرد.

ww

همانطــور کــه بــر اســاس ویژگیهــای شــخصیتی نمیتــوان زندگــی درونســازمانی
ً
را کامــا توضیــح داد ،پیونــد بیــن زندگــی درونســازمانی و عملکــرد را نیــز نمیتــوان
شــرح داد؛ بــا وجــود ایــن ،توضیــح ویژگیهــای شــخصیتی نیــز فریبنــده اســت .آیــا
تاکنــون پیــش آمــده اســت وقتــی مدیــران از کارکنــان عملکــرد بهتــری میخواهنــد،
زندگــی درونسازمانیشــان خــراب و عملکردشــان بدتــر شــود یــا وقتــی کارکنــان
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ناراضــی هســتند ،مدیرشــان را دشــمن فــرض کننــد یــا از تــرس و خشــم انگیــزه
ـود کار؟
بگیرنــد نــه از خـ ِ
پیــش از شــروع تحقیــق کارهــای بســیار دشــواری انجــام دادیــم؛ ماننــد:

om

شخصیتســنجی و بررســی ویژگیهــای فــردی هــر شــرکتکننده؛ ماننــد
تحصیــات ،جنســیت و پســت ســازمانی .باوجودیکــه ایــن عوامــل گاهــی تمایــز
ایجــاد میکنن ـد ،امــا بــر اســاس آنهــا نمیتــوان یافتههــای مــا را توضیــح داد .مــا در

az
d.c

افــراد مشــابه کــه کار یکســانی انجــام میدادنــد تفاوتهــای بســیار زیــادی دیدیــم.

در واقــع ،ایــن تفــاوت بــه آنچــه در زندگــی درونسازمانیشــان رخ مــیداد بســتگی

داشــت .کیفیــت عملکــرد بــر کیفیــت زندگــی درونســازمانی متکــی اســت.
زندگــی درونســازمانی نیــز از رویدادهایــی نشــئت میگیــرد کــه در محیــط کار رخ

یهــای شــخصیتی
میدهنــد .در واقــع ،زندگــی درونســازمانی هیــچ ربطــی بــه ویژگ 

or
m

کارکنــان نــدارد .مثــال هلــن را در نظــر بگیر یــد« .آیــا او همــواره شــاد و ســختکوش
بــود و همیشــه در اوج قــرار داشــت؟»« ،آیــا نمیتوانســت واکنشهــای منفــی نشــان
دهــد؟» ب هنــدرت .بگذار یــد شــما را بــا داســتان هتلهــای ســوئیت رؤیایــی بیشــتر
آشــنا کنیــم.

Ho

اعضــای تیــم اینفوســوئیت در آغــاز مشــارکت چهارماههشــان در تحقیــق مــا ،در

یکــی از شــرکتهای تابعــۀ ســوئیت رؤیایــی بــا نــام «هتــل دیتــا» کار میکردنــد.

w.

در واقــع ،پــروژهای کــه اعضــای تیــم اینفوســوئیت در حــال اجــرای آن بودنــد،

ww

ســرمایهگذاری مشــترک هجدهماه ـهای بیــن سیســتمهای اطالعاتــی ســوئیت
ُ
رؤیایــی و سیســتمهای کلنـ ِـدر بــود .هــدف از ایــن فعالیــت اســتفاده از قــدرت

کلنــدر در مدیر یــت فنــاوری اطالعــات بــود تــا نیازهــای اطالعاتــی فــراوان ســوئیت
رؤیایــی را بــرآورده کنــد .افــرادی کــه در آن زمــان در هتــل دیتــا کار میکردنــد بیشــتر

کارمنــدان ســوئیت رؤیایــی و برخــی نیــز از شــرکت کلنــدر بودنــد .از طرفــی ،بیشــتر
اعضــای کلنــدر در ســطوح بــاالی مدیریتــی قــرار داشــتند.
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فقــط هجــده مــاه پــس از بــه پایــان رســیدن ایــن فعالیــت اقتصــادی مشــترک ،شــرکت
کلنــدر ســهم خــود را وا گــذار کــرد .در  29مــارس ،یعنــی کمتــر از یــک مــاه پــس از
روز خــوب هلــن ،هتــل دیتــا از تابعیــت شــرکت ســوئیت رؤیایــی خــارج شــد و بــه

om

مالکیــت کامــل آن درآمــد .اعضــای اینفوســوئیت چنــد هفتــه پیــش از واگــذاری

کامــل شــرکت از آن آ گاهــی پیــدا کــرده بودنــد .آنــان از آن رو یــداد بــا تلخــی یــاد کردنــد
و آن را «قبضــۀ مالکیــت» از جانــب شــرکت ســوئیت رؤیایــی قلمــداد کردنــد .تلخــی

az
d.c

ایــن رو یــداد بیشــتر از ایــن واقعیــت نشــئت میگرفــت کــه وقتــی هت ـل دیتــا تأســیس
شــد ،اعضــای اینفوســوئیت هیــچ اختیــاری جــز پیوســتن بــه ســؤیت رؤیایــی و

چشمپوشــی از جایــگاه و مزایایشــان در آن شــرکت نداشــتند.
هلــن ماننــد بســیاری از همتیمیهایــش ایــن رو یــداد را پایــان هتــل دیتــا نامیــد .در
آن زمــان ،بهطــور رســمی بــه آنــان ابــاغ شــد بهدلیــل خــروج کلنــدر از شــرکت بایــد
کننــد.

or
m

دو بــاره در قالــب کارمنــدان ســوئیت رؤیایــی بــدون هیــچ مزایایــی کار خــود را شــروع
اعضــای تیــم از اینکــه شــرکت تحــت مالکیــت ســوئیت رؤیایــی قــرار گرفتــه بــود
ناراحــت بودنــد و جایــگاه ســوئیت رؤیایــی برایشــان هیــچ ارزشــی نداشــت .وقتــی

نشــان داد:

Ho

هلــن بــرای نخســتین بــار از ایــن خبــر آ گاه شــد ،در گــزارش روزانـهاش چنیــن واکنــش

w.

«امــروز شــایعۀ بزرگــی در بــارۀ هتـل دیتــا شــنیدیم .آنهــا گفتنــد رئیس آن اســتعفا داده
اســت و اعضایــی را کــه در ســطوح بــاالی مدیریتــی بودهانــد بــا خــود بــرده اســت و مــا

ww

را بــا رؤســای پیشــین کلهخــراب ســوئیت رؤیایــی تنهــا گذاشــته اســت؛ رؤســایی کــه

امــروز جایگاههــای مهمــی را در هتــلدیتــا اشــغال کردهانــد .میدانــم در ایــن شــرایط

هیــچ قدرتــی نــدارم ،امــا از اینکــه ســوئیت رؤیایــی همچنــان بــر مــن حاکــم باشــد ،مــرا

ناراحــت میکنــد .بیــش از دوازده ســال در شــرکت ســوئیت رؤیایــی جایــگاه خوبــی
داشــتم و عاشــق کارم و شــرکت بــودم .از اینکــه همهچیــز تمــام شــده اســت احســاس
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بــدی دارم .شــنیدن ایــن خبــر آزارم میدهــد و بــر زندگــی کار یام تأثیــر گذاشــته
اســت( ».هلــن)12/3 ،
در ادامــه ،بــه دو ویژگــی مهــم ایــن گــزارش توجــه کنیــد :نخســت ،واکنشهــای

om

هلــن بــه ایــن وضعیــت نامطلــوب نشــان داد کــه تغییــرات خلقــی در او نیــز بــه وجــود

میآیــد و همیشــه «شــاد» و «امیــدوار» نمیمانــد؛ ز یــرا بــا تغییــر رویدادهــا ،زندگــی

درونســازمانی و عملکــردش نیــز تغییــر یافــت .دوم ،خــط آخــر شــواهد بیشــتری

az
d.c

ارائــه میکنــد و نشــان میدهــد زندگــی درونســازمانی وی بــر عملکــردش تأثیــر
گذاشــته اســت .بــر اســاس ایــن شــواهد ،تنشهــا و رویدادهــای منفــی در زندگــی

نســازمانی ســبب تضعیــف عملکــرد میشــوند.
درو 
سنجش عملکرد

or
m

کار پــروژهای و تیمــی در بیشــتر ســازمانهای کنونــی مشــارکتی پیچیــده اســت و
ِ

همــواره نیازمنــد حــل مســئله و مشــارکت عمیــق اســت .بیگمــان ایــن نتیجــه از
همــکاری افــرادی حاصــل شــد کــه در تحقیــق مــا شــرکت کردنــد .در محیطهایــی

Ho

کــه افــراد بــرای حــل مســائل چالشبرانگیــز بــا هــم کار میکننــد ،عملکــرد عالــی
چهــار ُبعــد کلیــدی دارد« :خالقیــت»« ،بهــرهوری»« ،تعهــد» و «همــکاری» .در
واقــع ،بســیاری از ســازمانهای مــدرن ایــن چهــار بعــد کلیــدی را در بررســیهای

w.

عملکردیشــان میگنجاننــد .در ادامــه بــه بررســی هــر یــک از آنهــا میپردازیــم:
ً
خالقیــت :معمــوال بــا ایدههایــی مفیــد و جدیــد همــراه اســت و در دنیــای تجــاری
امــروز شــاید حیاتیتر یــن جنبــۀ عملکــردی باشــد؛ امــا خالقیــت بهتنهایــی کافــی

ww

نیســت.

بهــرهوری :بــهمعنــای آن اســت کــه کار بهصــورت مــداوم انجــام گیــرد ،کیفیــت کار
همــواره حفــظ شــود و در پایــان پــروژهای موفــق تحو یــل داده شــود.

تعهــد :تعهــد بــه کار ،تیــم ،پــروژه و یــا ســازمان  چیــزی اســت کــه هنــگام رویارویــی بــا
مشــکالت اســتقامت افــراد را افزایــش میدهــد؛ بهعــاوه ،ســبب میشــود کارکنــان
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بــه همکارانشــان کمــک کننــد تــا موفــق شــوند و هــر کاری کــه الزم باشــد انجــام دهنــد
تــا کار بــه ســرانجام برســد.
همــکاری :عملــی اســت کــه بــه انســجام تیــم کمــک میکنــد؛ در واقــع ،همــکاری

om

همــان چیــزی اســت کــه اعضــای تیــم هنــگام پشــتیبانی از یکدیگــر از خــود نشــان

میدهنــد .آنهــا طــوری کار میکننــد کــه گو یــی همگــی بخشــی از تیــم هســتند و

بــرای آن تــاش میکننــد؛ همچنیــن کیفیــت عملکــرد تیــم را نیــز حفــظ میکننــد .از

az
d.c

نســازمانی درونفــردی اســت ،ارزیابــی آن فقــط
طرفــی ،بــا توجــه بــه اینکــه زندگــی درو 
ـود فــرد امکانپذیــر اســت .مــا ایــن گزارشهــا را از فرمهــای
از طر یــق گزارشهــای خـ ِ
روزانــه بهدســت آوردیــم .در ایــن گزارشهــا بــه مقیاسهایــی مختلــف از تفکــرات،

احساســات و محرکهــا دســت یافتیــم .بهعــاوه ،پــس از ارزیابـی عملکــرد کارکنــان
کــه در فر مهــای روزانــۀ رهبــران تیمهــا بــه دســت مــا میرســید ،چهــار ُبعــد عملکــرد

or
m

عالــی ،یعنــی «خالقیــت»« ،بهــرهوری»« ،تعهــد» و «همــکاری» را کشــف کردیــم.

افــزون بــر آن ،بــه ایــن دلیــل کــه خالقیــت و بهــرهوری عوامــل کلیــدی و بنیــادی
عملکــرد عالــی شــرکتها هســتند ،مــا مقیاسهــای بیشــتری را از ایــن دو جنبــۀ
عملکــردی بهدســت آوردیــم.

Ho

شواهد

مــا هــزاران نکتــۀ اطالعاتــی از همــۀ شــرکتکنندگان را تحلیــل کردیــم و بدیــن ترتیــب

w.

نســازمانی ،رابطــۀ بیــن عنصرهــای آن و چهــار
توانســتیم جزئیــات تأثیــر زندگــی درو 
ُبعــد عملکــرد عالــی را درک کنیــم.

ww

مــا دریافتیــم کــه عملکــرد بــا نوســان هــر عنصــر از زندگــی درونســازمانی ،از جملــه
احساســات ،ادراکات و انگیــزه نوســان مییابــد .مــا در اینجــا بــه دو دلیــل بــر
«خالقیــت» تمرکــز میکنیــم:
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 .1خالقیــت مهمتر یــن ُبعــد عملکــرد اســت و در ســازمانهای قــرن 21بــرای رســیدن
بــه آن بایــد دو برابــر تــاش کــرد.
 .2در الگــوی نتایــج مــا بیــن «خالقیــت» و ســایر ابعــاد عملکــرد تفــاوت محسوســی

om

وجــود نــدارد .از ســوی دیگــر ،زمانیکــه ســه مؤلفــۀ زندگــی درونســازمانی مثبــت

باشــند ،خالقیــت ،بهــرهوری ،تعهــد و همــکاری نیــز بیشــتر م 
یشــوند.
در ادامــه ،تأثیــر خالقیــت بــر هــر عنصــر از زندگــی درونســازمانی را ارائــه و بــا

az
d.c

احساســات شــروع میکنیــم .البتــه ،یافتههــا را بــا بیــان چنــد نمونــه از گــزارش روزانــۀ

شــرکتکنندگان ارائــه میکنیــم ،امــا یافتههــا بــر اســاس تحلیــل آمــاری دادههــای

تمــام شــرکتکنندگان اســت.
احساسات (هیجانات)

مــا در ایــن تحقیــق روزانــه رابط ـهای قطعــی میــان احساســات مثبــت و خالقیــت را

or
m

نشــان دادهایــم .بهطــور کلــی بــه احساســات و یــژه و حــاالت خلقــی افــراد توجــه کردیــم

و دریافتیــم هــر چــه احســاس فــرد در روزی خــاص مثبتتــر باشــد ،در آن روز تفکــری
خالقتــر خواهــد داشــت .براســاس گزارشهــای شــرکتکنندگان ،همــۀ آنهــا در
روزهایــی کــه روحیــۀ مثبــت داشــتند ،در مقایســه بــا روزهایــی کــه روحیــۀ منفــی

Ho

داشــتند خالقیتشــان تــا  %50افزایــش یافتــه بــود.

بــرای محاســبۀ دقیــق میــزان خالقیــت ،بــه جسـتوجو در میــان دوازده هــزار رویــداد
تفکــری خــاق داشــته اســت یــا نــه.

w.

از گزارشهــای شــرکتکنندگان پرداختیــم تــا ببینیــم آیــا فــرد در آن روز مشــخص

ww

بــه نظــر مــا تفکــر خــاق خلــق یــک ایــده ،حــل مســئله ،مشــارکت در حــل مســئله و
ً
جسـتوجو بــرای یــک ایــده اســت؛ بنابرایــن ،آن را چیــزی عــادی و کامــا مشــخص
بهحســاب نیاوردیــم .بــرای مثــال ،دانشــمندی در بخــش تحقیــق و توســعۀ شــرکتی
شــیمیایی وقتــی جمل ههــای ز یــر را مینوشــت ،تفکــری خــاق داشــت:
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om

یکــردم بــرای ترکیــب ِر ز یــن 1الزم اســت بــه کار گرفتــم ،امــا
«هــر وســیلهای کــه فکــر م 
بیفایــده بــود .بعــد از آن چیــزی را امتحــان کــردم کــه بــر اســاس دانــش و اطالعــات
مــن تاکنــون کســی آن را انجــام نــداده بــود و ایــن کار بهطــرز شــگفتانگیزی جــواب
داد».
در نظــر داشــته باشــید کــه مــا از شــرکتکنندگان نخواســتیم تفکــر خــاق را گــزارش
دهنــد و حتــی بــه آنهــا نگفتیــم کــه بــه ایــن موضــوع عالقهمندیــم .فقــط وقتــی
خودشــان چنیــن رویدادهایــی را در گزارشهــای روزانهشــان گــزارش میدادنــد،
توانســتیم تشــخیص دهیــم در آن روز تفکــری خــاق داشــتهاند.
مثالهــای خالقیــت در روزهایــی کــه پــر از احساســات مثبــت اســت بیشــتر معنــا

az
d.c

پیــدا میکنــد (ن.ک بــه بخــش شــادی منجــر بــه افزایــش خالقیــت میشــود).

تغذیۀ فكر

or
m

Ho

شادی منجر به افزایش خالقیت میشود.
ً
شــاید بــه ایــن فكــر کنیــد كــه آیــا واقعــا احساســات منجــر بــه تغییــر در خالقیــت
میشــوند .آلیــس آیســن ،روانشــناس دانشــگاه كرنــل و یکــی از پیشــگامان تحقیــق
در بــارۀ هیجــان و خالقیــت ،دریافــت كــه پاســخ ایــن پرســش مثبــت اســت .آیســن و
همکارانــش در دهــۀ  ،1980در دانشــگاه مریلنــد ،2مجموعــه آزمایشهایــی ابتــکاری

ww

w.

طراحــی کردنــد تــا تأثیــر هیجــان بــر حــل خالقانــۀ مســئله را بررســی کننــد .در یكــی از
آزمایشها ،وقتی شــركتكنندگان وارد آزمایشــگاه روانشناســی میشدند ،محققان
هــر یــک را بهطــور تصادفــی در یــک حالــت هیجانــی خــاص قــرار میدادند3.محققان
بــرای برانگیختــن هیجانــات مثبــت شــرکتکنندگان كلیپــی پنجدقیقــهای
از فیلمــی كمــدی و بــرای برانگیختــن هیجانــات منفــی كلیپــی پنجدقیقــهای
ً
  .1رزیــن ترکیبــی طبیعــی یــا مصنوعــی بســیار چســبناک اســت و تحــت شــرایطی ســخت مــی شــود .معمــوال در الــکل
انحاللپذیــر اســت امــا در آب حــل نمــی شــود .ایــن ترکیــب بــه طــرق گوناگــون طبقهبنــدی میشــود کــه بســتگی بــه ترکیــب
شــیمیایی و مــوارد مصــرف آن دارد .همچنیــن کاربردهــای زیــادی در هنــر ،تولیــد پلیمــر و تولیــد کهر بــای زینتــی و ...دارد.
(ویراســتار)
2. Maryland
 . .3ای .ام .آیســن ،کا .ای .داوبمــن و جــی .پــی .نویســکی« ،هیجــان مثبــت بــه حــل خالقانــۀ مســئله کمــک میکنــد»،
مجلــۀ شــخصيت و روانشناســی اجتماعــی ،شــمارۀ  ،1981 ،52صــص .1131-1122
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از فیلمــی مســتند در بــارۀ اردوگاههــای کار اجبــاری ناز یهــا را نمایــش دادنــد.
دانشــجویان در شــرایط هیجانــی عــادی ،پذیرفتنــد بهطــور اتفاقــی در یكــی از آن ســه
وضعیــت قــرار گیرنــد؛ برخــی كلیپــی پنجدقیق ـهای از یــک فیلــم ریاضــی دیدنــد،

om

برخــی دو دقیقــه ورزش كردنــد و برخــی دیگــر هیــچ کار خاصــی در ایــن مرحلــه انجــام
ندادند  .سپس بهطور جداگانه از تمام  33مرد و  83زنی كه در این آزمایش شرکت

کــرده بودنــد خواســته شــد مســئلۀ مشــابهی را حــل كننــد .بــه همــه جعبـهای داده شــد

az
d.c

كــه در آن مقــداری پونــز ،یــک شــمع و یــک كتــاب قــرار داشــت .آنهــا میبایســت در

ده دقیقــه شــمع را روی تخت ـهای چو بــی بــر روی دیــوار قــرار دهنــد طــوری كــه وقتــی

یســوزد هیــچ قطــرهای از پارافیــن آبشــده بــر روی زمیــن زیــرش نریــزد.
شــمع م 

1

دانشــجویانی كــه فیلــم كمــدی را دیــده بودنــد ،بهطــور چشــمگیری تــوان کنتــرل

وضعیــت و حــل مســئله را داشــتند .ایــن آزمایــش ،ماننــد دیگــر آزمایشهــای آیســن،

or
m

کنــش و واکنــش را بــه وضــوح نشــان داد و مشــخص نمــود :هیجانــات مثبــت بــه حــل
بهتــر و خالقانهتــر مســئله كمــک میكننــد.

محققــان هــر یــک بهطــور جداگانــه بیــان كردنــد كــه دیــدن فیلــم كمــدی احساســات
مثبــت بیشــتری برمیانگیــزد و دیــدن فیلــم اردوگاههــای کار اجبــاری ناز یهــا

Ho

احساســات منفــی بیشــتری را نســبت بــه حالــت خنثــی بهوجــود م ـیآورد.

در یكــی دیگــر از آزمایشهــای آیســن پزشــکانی شــركت كردنــد کــه بهصــورت

w.

انفــرادی مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد  2.بــر اســاس نتایــج ایــن آزمایــش ،احساســات

مثبــت بــه حــل خالقانــۀ مســأله منجــر میشــود و عملکــرد پزشــكان را بهبــود

ww

میبخشــد .در ایــن آزمایــش پزشــكان بهطــور تصادفــی در شــرایطی مثبــت قــرار

 .1مســئلۀ شــمع یکــی از تســتهای حــل خالقانــۀ مســئله بــود کــه روانشناســی بــه نــام کارل دانکــر ،آن را ابــداع کــرد و در
مجموعــه آزمايشهایــی در ســال  ،1945از آن اســتفاده کــرد .ایــن مســئله را مــی تــوان اینگونــه حــل کــرد :جعبــه را خالــی
مــی کنیــم و آن را بــه تختــۀ روی دیــوار وصــل مــی کنیــم و پــس از روشــن كــردن شــمع ،آن را بــا چنــد قطــره پارافیــن ذوب شــده بــه
کــف جعبــه میچســبانیم؛ بدینترتیــب دیگــر قطرههــای پارافینــی روی زمیــن نمیریزنــد.
2. C.A.Estarda,A.M.Isen and M.J.Yong
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گرفتنــد و نســبت بــه كســانی كــه در شــرایط كنترلشــده بودنــد بهطــور چشــمگیری
امتیــاز باال تــری بــه دســت آوردنــد .افــزون بــر ایــن ،پزشــکان بــه پرسشــنامهای

om

پاســخ دادنــد کــه نتایــج بدیــن شــرح بــود :کســانی كــه در شــرایط مثبــت بودنــد ،بــه
ً
نوعدوســتی (در مقابــل پــولدرآوردن) اهمیــت نســبتا بیشــتری میدادنــد و آن را
دلیلــی بــرای طبابتشــان میدانســتند .در واقــع ،در بیشــتر آزمایشهــای هیجــان و
ً
خالقیــت معمــوال دانشــجویان دورۀ كارشناســی شــرکت میکردنــد نــه پزشــکان.

az
d.c

بســیاری از ایــن دانشــجویان در آزمایشهــای بعــدی آیســن شــرکت کردنــد.

1

عــاوه بــر اینهــا ،مــا پــی بردیــم كــه خالقیــت در پـ ِـی تأثیــر مثبــت میآیــد .بــه بیــان

دیگــر ،خالقیــت پیــرو هیجــان مثبــت اســت .در واقــع ،هــر چــه فــرد در روزی خــاص
تتــری داشــته باشــد ،روز بعــد از آن ،تفكــر خالقانهتــری خواهــد
خلقوخــوی مثب 
داشــت كــه روانشناســان آن را رشــد نهفتــه مینامنــد.

or
m

خلقوخــوی مثبــت یــا حــاالت خوشــایند گســترۀ وســیعی از تفكــرات و تنــوع
شــناختی بیشــتری را تحر یــک میكنــد کــه شــاید یــک روز یــا بیشــتر دوام داشــته
باشــد  .چنیــن تنــوع شــناختیای ممکــن اســت بــه بینشــی جدیــد در کار منجــر
شــود .شــاید ایدههــای جدیــد پــس از تجر بــۀ احســاس مثبــت خیلــی زود پدیــدار

Ho

شــوند ،امــا شــاید شــما خیلــی دیــر پــی بــه دلیــل پدیدارشــدن آنهــا ببریــد.

شهــای روزانــۀ مارشــا ،یكــی از
مــا بارهــا تأثیــر احساســات مثبــت را در گزار 

w.

همتیمیهــای هلــن ،دیدهایــم .مارشــا مهنــدس نــرم افــزار ،برونگــرا و ریزانــدام بــود
و بیــش از ســی ســال در شــرکت ســوئیت رؤیایــی ســابقۀ کار داشــت .وی بیــش از

ww

یکــرد و ایدههــای جدیــد ز یــادی داشــت .بــرای مثــال،
ســایر اعضــای گــروه تــاش م 
بیــش از یکچهــارم همــۀ گزارشهــای روزانــۀ او بیانگــر تفكــر خالقانهانــد و حــدود

 %80گزارشهایــش نمایانگــر عملکــرد خالقانــۀ روزانهانــد .بهنظــر میرســد بیشــتر
 .1آیســن مقالــۀ «رابطــۀ بيــن احساســات و حــل خالقانــۀ مســأله» را در کتــاب احساســات ،تجربــۀ خالقيــت و ســامت روان
بازبینــی کــرد ،ایــن کتــاب را اس .دبلیــو .راس ويرايــش کــرده اســت.
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ایــن ایدههــا و عملکــرد خالقانــه از تأثیــر حــاالت هیجانــی مثبتــی ایجــاد شــدهاند
كــه در روزهــای پیــش داشــته اســت .بــرای مثــال ،در نهــم مــارس ،مارشــا و هلــن بــرای
همــكاری در پــروژهای جدیــد انتخــاب شــدند .مارشــا در گــزارش روزانـهاش نوشــته

om

بــود كــه از ایــن خبــر بســیار خوشــحال شــده اســت .وی میبایســت سیســتمی
جدیــد را یــاد میگرفــت و موظــف بــود برنامـهای جدیــد بنویســد .همچنیــن ،بایــد بــا

هلــن نیــز همــکاری میکــرد .او در ایــن بــاره گفــت:

az
d.c

«مــن عاشــق كاركــردن بــا هلــن هســتم بــه ایــن دلیــل كــه همیشــه اطالعــات بســیار
ز یــادی از وی بــه دســت مـیآورم و بــه مــا بســیار خــوش میگــذرد ».روزی كــه دســتور

همــكاری بــا هلــن را دریافــت كــرد ،حالــت خلقـیاش را باال تــر از متوســط بــرآورد كــرد.

یــک روز بعــد ،در گزارشــش نوشــت مســئلهای را بــا روش خالقانــه حــل كــرده اســت و
همچنیــن در اجــرای چنــد ایــدۀ جدیــد همــكاری كــرده اســت« :امــروز بــا هــری ،رهبــر

or
m

گــروه ،و هلــن در مــورد پــروژۀ جدیدمــان مالقــات داشــتم .مــن گفتــم كــه توانســتهام
یكــردن برخــی کدهــای قدیمــی پیــدا كنــم .ایــن کار ســبب
روشــی جدیــد بــرای كپ 
یشــود پروژهمــان را زودتــر انجــام دهیــم .همچنیــن توانســتم پیشــنهادات خوبــی
م 
در رابطــه بــا ایــن مرحلــه از برنامهر یــزی پــروژه ارائــه کنــم .بهنظــرم امــروز بســیار خــاق

Ho

بــودم( ».مارشــا)10/3 ،

الگــوی گزارشهــای مارشــا یافتههــای مــا را در میــان تمــام شــركتكنندگان ایــن

w.

تحقیــق نشــان میدهــد .او یــک روز احســاس خو بــی داشــت و روز بعــد را خالقانــه
ســپری كــرد .وی از اینکــه بــه کاری چالشانگیــز و همــكاری بــا هلــن دعــوت شــده
خالقیــت زده شــود.
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بــود هیجــان ز یــادی داشــت .ایــن احساســات ســبب شــدند در ذهنــش جرقــۀ

اصل پیشرفت

ادرا کات
خالقیــت شــركتكنندگان در تحقیــق مــا زمانــی بیشــتر شــد کــه از محیــط كار،
ســطوح مدیریتــی در سراســر ســازمان و حتــی شــغل خودشــان درک مثبتتــری پیــدا

om

کردنــد.

هنگامیکــه افــراد دریافتنــد ســازمان و رهبــران آنهــا در فضایــی مثبــت قــرار دارنــد،
قتــر شــدند .همچنیــن ،كار گروهــی ،مشــارکت ،همــكاری ،دسترســی بــه
خال 

az
d.c

اید ههــای جدیــد بیشــتر شــد و البتــه ،اید ههــای جدیــد گســترش بیشــتری یافــت
و ب هصــورت منصفان هتــری ارزیابــی شــدند .ب هعــاوه ،بــر دیدگاههــای خالقانــه
متمرکــز شــدند و بــرای كارهــای خالقانــه درخواســت پــاداش کردنــد .بــه بیــان دیگــر،
وقتــی افــراد مشــاهده كردنــد بــه اید ههــای جدیــد اهمیــت داده میشــود ،حتــی
ا گــر در نهایــت ،بــه مرحلــۀ اجــرا و تولیــد هــم نرســد ،تمایــل ز یــادی پیــدا کردنــد تــا

or
m

ایدههایشــان را مطــرح کننــد .در مقابــل ،هنگامیكــه مشــاهده كردنــد ســازمان و

تهــای داخلــی هســتند و بهشــدت بــا ایدههــای
مدیرانــش درگیــر سیاســت و رقاب 
تشــان کاهــش یافــت.
جدیــد و خطركــردن مخالفانــد ،خالقی 

درک اعضــا از گــروه و رهبــرش نیــز اهمیــت دارد .وقتــی افــراد احســاس میكردنــد

Ho

نهــا حمایــت میکننــد ،خالقان هتــر عمــل میکردنــد.
رهبــر و همتیمیهایشــان از آ 
بــرای مثــال ،تــام ،مهنــدس نرمافــزار تیــم اینفوســوئیت ،گرچــه بعــد از بیســت ســال

w.

همــكاری بــا ســوئیت رؤیایــی در آســتانۀ بازنشســتگی قــرار داشــت ،بــرای رهبــران
بســیار جــوان پــروژه ،روت و هــری (هــر دو در دهــۀ ســی زندگیشــان بودنــد) ،احتــرام

ww

ل بــه همــۀ افــراد گــروه توجــه میکردنــد و بــه
ز یــادی قائــل بــود؛ آنهــا نیــز در مقاب ـ 
ایدههایشــان احتــرام میگذاشــتند.

ـود كار نیــز بــر خالقیــت تأثیــر میگــذارد .بــرای مثــال ،در دوازدهــم مــارس،
درک خـ ِ
بــه مارشــا مأمور یــت دیگــری وا گــذار شــد .برخــی از اطالعــات یكــی از هتلهــای

زنجیــرهای ســوئیت رؤیایــی گــم شــده بــود .ایــن اطالعــات بایــد پیــدا و کدگــذاری

90

تأثیر  زندگی درونسازمانی...

یشــدند؛ ای ـن کار ســبب میشــد اطالعــات بهآســانی پــردازش شــوند ،بیآنکــه
م 
بــرای ســایر اطالعــات مجموعــه مشــکلی ایجــاد شــود .مارشــا در ایــن راســتا چنیــن
گفــت« :نوشــتن برنام ـهای روزآمــد کــه بهســرعت چنیــن مشــکلی را حــل کنــد،

om

برنام ـهای و یــژه اســت .شــاید ایــن كار بســیار پیچیــده باشــد ،ز یــرا شــما بایــد آن را
ب هســرعت انجــام دهیــد و کارتــان بایــد آنقــدر خــوب باشــد كــه پایــگاه دادههــا را ســر و

ســامان دهــد .مــن چنیــن چالشهایــی را دوســت دارم».

az
d.c

مارشــا همــان روز آن کار را بــه ســرانجام رســاند .در واقــع ،بیشــتر افــراد ،ماننــد مارشــا،
وقتــی كارشــان را چالشبرانگیــز فــرض میکردنــد و اســتقالل بیشــتری در انجــامدادن
کارشــان داشــتند ،خالقانهتــر عمــل میکردنــد.

همچنیــن ،عناصــری دیگــر نیــز وجــود دارنــد كــه خالقیــت را تقویــت میکننــد؛
ایــن عناصــر عبارتانــد از :منابــع و زمــان كافــی بــرای انجــامدادن كار .در فصــل 6

پراســترس در بــر دارد.

or
m

در رابطــه بــا ایــن عناصــر تأثیرگــذار در محیــط کار بیشــتر صحبــت خواهیــم كــرد؛
ً
عناصــری کــه یافتههــای تقریبــا شــگفتانگیز مــا را در بــارۀ درک تأثیــر زمانهــای
نکتــه :زمــان كافــی ضــروری اســت ،امــا تجر بــۀ خالقانــۀ مارشــا در مأموریــت
انگیزه

Ho

بهروزرســانی آن برنامــه اســتثنا بــود.

w.

انگیــزه ســومین مؤلفــۀ زندگــی درونســازمانی اســت كــه بــر خالقیــت نیــز تأثیرگــذار
اســت .براســاس مطالعــات متعــدد مــا و همکارنمــان در ســی ســال گذشــته ،وقتــی

ww

افــراد بــا محرکهــای درونــی (نــه بیرونــی) تحر یــک میشــوند ،خالقیــت بیشــتری
خواهنــد داشــت .ایــن محرکهــا عبارتانــد از :عالقــه ،لــذت ،رضایــت و چالــش در

كار .در مقابــل ،محرکهــای بیرونــی شــامل مــوارد ز یــر اســت :وعــدۀ پــاداش ،تهدی ـ 
د
بــرای ســختگیری در ارزیابــی ،فشــارهای رقابتــی بــرد و باخــت یــا ضرباالجلهــای
بیــش از حــد ســختگیرانه .در ایــن راســتا ،بــر اســاس شــواهد حاصــل از آزمایشهــا
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نتایــج علــت و معلولــی  تأییــد میشــوند :ا گــر انگیــزه درونــی کاهــش و انگیــزۀ بیرونــی
افزایــش یابــد ،خالقیــت كمتــر خواهــد شــد.
از  72نویســندۀ خــاق بــرای همــکاری در یــک آزمایــش دعــوت کردیــم.

om

شــركتكنندگان بهصــورت انفــرادی در آزمایشــگاه روانشناســی حاضــر شــدند و از

تکتــک آنهــا خواســته شــد شــعر کوتاهــی بــا موضــوع «بــرف» بســرایند .در ضمــن،
ایــن آزمایــش در بوســتون و در فصــل زمســتان انجــام شــد .پیــش از آنکــه حالــت

az
d.c

انگیزشــی نویســندگان را تغییــر دهیــم ،از ایــن شــعرهای کوتــاه بــرای اندازهگیــری
اولیــۀ خالقیــت اســتفاده کردیــم .ســپس یکســوم نویســندگان را بهطــور تصادفــی

در معــرض شــرایطی بــا محــرک انگیزشــی بیرونــی قــرار دادیــم و بــه آنهــا پرسشــنامۀ

كوتاهــی بــا عنــوان «دالیــل نوشــتن» دادیــم و از آنهــا خواســتیم بــه ترتیــب اولویــت
هفــت دلیــل بــرای نویســندگی بنویســند .بــر اســاس تحقیــق پیشــین ،در تمــام مــوارد

or
m

دالیــل و انگیزههــای بیرونــی را ذکــر کــرده بودنــد .بــرای مثــال ،شــاید دربــارۀ رمانهــا
یــا مجموعــه شــعرهای پرفروشــی شــنیده باشــید کــه بــرای نویســنده امنیــت مالــی

فراهــم کردهانــد .در واقــع ،رتبهبندیهــا نامرتبــط بودنــد؛ موضــوع ایــن بــود كــه ایــن
نویســندگان بــا صــرف چنــد دقیقــۀ كوتــاه بــه یــک چهارچــوب انگیزشــی خــارج از

Ho

ذهــن وارد شــده بودنــد .یکســوم دیگــر از ایــن نویســندگان كــه پرسشــنامۀ «دالیــل
نوشــتن» را بــا جزئیــات پــر کــرده بودنــد ،فقــط دالیــل درونــی بــرای نوشــتن داشــتند؛

w.

ماننــد« :از بیــان عقایــد خــود لــذت میبــرم».

یکســوم باقیمانــده (گــروه كنتــرل) زمــان كمــی را صــرف خوانــدن داســتانی

ww

نامر بــوط كردنــد .ســپس تمــام نویســندگان شــعری بــا مضمــون «خنــده» نوشــتند.
پــس از اینكــه تمــام  72نویســنده در ایــن چالــش شــركت كردنــد ،گــروه متمایــزی

شــامل دوازده نویســنده میــزان خالقیــت تمــام شــعرها را داوری کردنــد (بــدون اطــاع
از اینكــه چــه كســی آنهــا را ســروده اســت) .نتایــج ســاده و روشــن بــود .اگرچــه
اندازهگیــری اولیــه تفاوتــی نشــان نــداد ،شــعرهای نویســندگانی كــه دالیــل بیرونــی
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بــرای نوشــتن داشــتند ،بهطــور چشــمگیری خالقیــت كمتــری نســبت بــه دیگــران
داشــتند .بــه بیــان دیگــر ،انگیــزۀ درونــی نســبت بــه انگیــزۀ بیرونــی ،بیشــتر ســبب
خالقیــت در كارهــا شــده بــود.

om

در بــارۀ آن فكــر كنیــد؛ فقــط پنــج دقیقــه تمركــز روی انگیزههــای بیرونــی بهطــور موقــت

خالقیــت شــعری افــراد را كاهــش داد؛ آن هــم کســانی کــه در حالــت عــادی عاشــق
شــعر بودنــد .در واقــع ،ایــن آزمایــش قــدرت رویدادهــای كوچــک را بیشــتر نشــان

az
d.c

میدهــد .حــال تصــور كنیــد در محیــط کاری کــه هــر روز از محرکهــای تشــویق
و تنبیــه اســتفاده میشــود ،خالقیــت و انگیــزه چقــدر کاهــش مییابــد .بــر اســاس
مطالعــه روزانــۀ مــا ،ایــن یافتههــا فقــط بــه آزمایشــگاه و نویســندگان خــاق محــدود

نم 
یشــوند ،بلکــه انگیز ههــای درونــی در بــروز خالقیــت در ســازمانها نقشــی مهــم

ایفــا میكننــد .شــركتكنندگان در ایــن مطالعــه در روزهایــی كــه انگیزههــای درونــی

or
m

بیشــتری داشــتند ،كارهــای فــردی روزانهشــان را بــا خالقیــت بیشــتری انجــام

میدادنــد .افــزون بــر آن ،اعضــای تیمــی کــه بیشــترین انگیزههــای درونــی روزانــه را در
محیــط کار داشــتند ،بهطــور کلــی پروژههــای مهمــی را بــا باالتر یــن ســطح خالقیـت  
انجــام دادنــد.

Ho

در اینجــا بــار دیگــر میتوانیــم تأثیــر بســیار واقعــی زندگــی درونســازمانی را از

دیــدگاه مارشــا ببینیــم .در  18فور یــه ،احســاس کــرد بایــد کارهایــش را بــا ســرعت

w.

بیشــتری انجــام دهــد ،ز یــرا بــرای تعطیــات آخــر هفتــه ســه روز مرخصــی گرفتــه
بــود .وی توانســت راهــی خالقانــه بیابــد تــا دو کار را بهطــور همزمــان و زودتــر از زمــان

ww

تعیینشــده انجــام دهــد؛ او افــزون بــر آنکــه رضایــت مشــتری را جلــب کــرد ،توانســت
در هزینههــای هتــلدیتــا نیــز صرفهجو یــی کنــد .بــر اســاس گزارشهــای مارشــا،

هنــگام انجــامدادن کار اخیــر تحــت هیچگونــه فشــار خارجــی نبــوده اســت .مارشــا
در ایــن راســتا چنیــن گفتــه بــود« :خــودم بــه خــودم تعهــد دادم امــروز پیــش از تــرک
محــل کار ،آن درخواس ـتها را انجــام دهــم».

93

اصل پیشرفت

از رضایت فردی تا موفقیت سازمانی
نســازمانی مثبــت عملكــرد تمــام صنایــع را بهبــود میبخشــد؛ چــه
زندگــی درو 
آنهایــی کــه مــا مطالعهشــان کردیــم و چــه آنهایــی كــه مطالعــه نكردیــم .فروشــگاه

om

خردهفروشــی آنالیــن كفــش و لبــاس زاپــوس  1را در نظــر بگیر یــد .بــر اســاس مطالعهای

مــوردی روی زاپــوس در ســال  ،2009از ســال  2000بــه بعــد تأ کیــد بــر اهمیــت شــادی
كارکنــان بــه رشــد شــگفتآور درآمــد شــركت منجــر شــده اســت.

az
d.c

تونــی هســیه ،2مدیــرکل شــركت ،و آلفــرد لیــن ،3مدیــر عامــل ارشــد ،همــواره دربــارۀ

شــادی كارمنــدان صحبــت میكردنــد .در ایــن راســتا ،لیــن گفتــه اســت« :براســاس

فلســفۀ مــا ،ا گــر كارمندانــی شــاد نداشــته باشــید ،نمیتوانیــد مشــتریانی راضــی

داشــته باشــید ».بســیاری از كاركنــان زاپــوس بــر ایــن بــاور بودنــد كــه تأ كیــد بــر شــادی

ســبب شــده اســت کیفیــت عملکــرد كارمنــدان در ســطوح مختلــف ســازمان ،از

or
m

بخــش مركــز تمــاس خدمــات مشــتری تــا انبــار ،بهبــود یابــد .هماننــد مثــال زاپــوس،
نســازمانی مثبــت افــزون بــر آنکــه
یافتههــای مــا نشــان داد كــه ترو یــج زندگــی درو 
احســاس افــراد را بهتــر میكنــد ،آنــان را بــه ســوی عملکــرد بهتــر نیــز ســوق میدهــد.
در ســال  ،2010جیمــز هارتــر از شــركت کالــوپ 4بــه همــراه چنــد تــن از همكارانــش

Ho

تحقیقــی منتشــر کردنــد کــه در آن شــواهدی محکــم ارائــه شــده بــود .آنهــا بــه ایــن
نســازمانی مثبــت در نهایــت ،بــه عملکــرد بهتــر
نتیجــه رســیده بودنــد کــه زندگــی درو 

w.

کارکنــان منجــر میشــود.

محققــان در مطالع ـهای در صنایــع مختلــف ،روی بیــش از دو هــزار واحــد

ww

بازرگانــی در ده شــركت مختلــف ،از شــرکتهای مراقبتهــای بهداشــتی گرفتــه

تــا شــرکتهای حملونقــل ،کار کردنــد و اطالعــات شــغلی  141900كارمنــد را
بهدســت آوردنــد .ایــن اطالعــات در رابطــه بــا رضایــت شــغلی و درک کارکنــان از
1. Zappos.com
2. Tony Hsieh
3.  Alfred Lin
4. Gullup
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محیــط كار در چندیــن مرحلــه گــردآوری شــده بــود .محققــان از ایــن اطالعــات
بــرای تعییــن شــاخصهای زندگــی درونســازمانی اســتفاده کردنــد؛ ســپس از ایــن
شــاخصها بــرای پیشبینــی عملكــرد واحدهــای بازرگانــی در زمانــی مشــخص

om

در آینــده اســتفاده کردنــد .طبــق نتایــج ایــن تحقیــق ،بــر اســاس میــزان آ گاهــی و
رضایــت كارمنــدان از ســازمان ،مدیــران ،همــكاران و خــود كار میتــوان میــزان

فــروش ،ســودآوری ،وفــاداری مشــتری و حفــظ كارمنــدان در ســازمان را پیشبینــی

az
d.c

کــرد .بــه بیــان دیگــر ،زندگــی درونســازمانی بهتــر بــرای كارمنــدان منافــع ملموســی

بــرای شــركتها ،مشــتریان و ســهامداران بــه ارمغــان م ـیآورد.
زندگی درونسازمانی چگونه به عملكرد تبدیل میشود؟
ً
براســاس نتایــج مــا ،برخــی مدیــران بــاوری درونــی دارنــد یــا صراحتــا میگوینــد:

or
m

كارمنــدان در محیطــی تحــت فشــار ،پــر از تر یــد یــا تــرس کارایــی بهتــری خواهنــد
داشــت؛ امــا ایــن مدیــران ســخت در اشــتباهاند .زندگــی درونســازمانی منفــی بــر
هــر چهــار ُبعــد عملكــرد تأثیــر منفــی میگــذارد؛ «خالقیــت»« ،بهــرهوری»« ،تعهــد
عمیــق بــه کار» و «همــکاری» بــا یکدیگــر جنبههایــی از عملکــرد عالــی هســتند کــه

Ho

بــر اثــر زندگــی تیــرۀ درونســازمانی کاهــش مییابنــد.

زندگی درونسازمانی چگونه بر اساس رفتارهای كاری معنا میشود؟

علــم روانشناســی و علــوم اعصــاب بــه ســرنخهایی در بــارۀ یکــی از جنبههــای

w.

زندگــی درونســازمانی ،یعنــی احساســات دســت یافتهانــد .پژوهشــگران مغــز
دریافتهانــد كــه احساســات مثبــت و منفــی توســط سیســتمهای متفاوتــی از مغــز

ww

تولیــد میشــوند؛ بنابرایــن ،ایــن احساســات تأثیــر بســیار متفاوتــی بــر نــوع تفكــر و
عملکــرد افــراد میگذارنــد .در ایــن راســتا ،روانشناســی بــه نــام بارابــارا فردریکســون،1
فرضیــۀ ز یــر را مطــرح كــرد:

1. Barbara Fredrichson

95

اصل پیشرفت

«احساســات مثبــت افــكار و مجموعــه فعالیتهایــی را گســترش میدهنــد
کــه افــراد دنبــال میکننــد؛ در صورتیكــه خلقوخــوی منفــی برعکــس آن عمــل
میکنــد» .فردریکســون بــه همــراه همكارانــش نظر ی ـهاش را بــه چنــد روش آزمایــش

om

نهــا در دو آزمایــش روی  104دانشــجوی كالــج کار کردنــد و بــرای تولیــد
کــرد .آ 

هیجانــات مثبــت ،منفــی و خنثــی در دانشــجویان از چنــد ویدئوکلی ـپ اســتفاده
کردنــد .در اولیــن آزمایــش میــزان توجــه دانشــجویان اندازهگیــری شــد تــا ببیننــد آیــا

az
d.c

دانشــجویان بــر پیكربنــدی كلــی الگــوی هندســی تمرکــز میکننــد یــا بادقــت بــر

جزئیــات آن .دانشــجویانی کــه هیجانــات مثبــت را تجر بــه كردنــد در مقایســه بــا
آنانــی كــه در شــرایط هیجانــی خنثــی بودنــد ،بــا احتمــال بیشــتری بــر کل جنــگل

تمرکــز میکردنــد تــا درختانــش.

فردریکســون در دومیــن آزمایــش از آزمــون پرکــردن جاهــای خالــی اســتفاده کــرد.

or
m

وی میخواســت از ایــن طر یــق دریابــد كــه ایــن دانشــجویان پــس از دیــدن فیلــم

و برانگیخت هشــدن هیجاناتــی خــاص در آنهــا ،عالقهمنــد بــه انجــامدادن چــه
کارهایــی هســتند .نتایــج ایــن آزمایــش بدیــن قــرار بــود :دانشــجویان بــا هیجانــات
مثبــت در مقایســه بــا دانشــجویان بــا هیجانــات خنثــی تمایــل بیشــتری بــرای

Ho

برعهدهگرفتــن برخــی فعالیتهــا نشــان دادنــد .همچنیــن ،کســانی كــه احســاس
منفــی داشــتند در مقایســه بــا كســانی كــه احســاس خنثــی داشــتند ،كارهــای بســیار

w.

كمتــری را نوشــتند.

در مجمــوع ،بــر اســاس نتایــج ایــن دو آزمایــش ،ممکــن اســت هیجانــات مثبــت

ww

رهاییبخــش و احساســات منفــی محدودكننــده باشــند.

از ســوی دیگــر ،مــا توانســتیم از طر یــق تحلیــل دقیــق گزارشهــای شــرکتکنندگان
در تحقیقمــان از تأثیــر جنبههــای س ـهگانۀ زندگــی درونســازمانی بــر خالقیــت،
بهــرهوری ،تعهــد و همــكاری تصو یــر جامعتــری نشــان دهیــم .همچنیــن ،مــا
دریافتیــم كــه زندگــی درونســازمانی بــه ســه روش اصلــی عمــل میكنــد« :توجــه بــه
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وظایــف»« ،تعهــد بــه انجــامدادن پروژ ههــا» و «تصمیمگیــری بــرای انجــامدادن كار
ســخت» .وقتــی زندگــی درونســازمانی مطلــوب اســت ،احتمــال ز یــادی وجــود دارد
ـود كار توجــه كننــد ،بهطــور عمیقتــری بــه پروژههــای گــروه
کــه افــراد بیشــتر بــه خـ ِ

om

متعهــد شــوند و بــرای رســیدن بــه اهدافشــان كار را بــه بهتر یــن نحــو انجــام دهنــد.
در مقابــل ،وقتــی زندگــی درونســازمانی نامطلــوب باشــد ،احتمــال بیشــتری وجــود
دارد کــه هنــگام انجــامدادن کار حــواس افــراد پــرت شــود (اغلــب بهوســیلۀ عوامــل

az
d.c

مخــرب زندگــی درونســازمانی) ،از تعهــد بــه پروژههــای گروهــی امتنــاع كننــد و از
تــاش بــرای رســیدن بــه اهــداف از پیــشتعیینشــده دســت بردارنــد.

در ایــن راســتا ،یــادآوری بدتر یــن روزهای گروه اینفوســوئیت به مــا کمک میکند بهتر
نســازمانی نامطلــوب را تصویرســازی کنیــم .شــركتكنندگان
بتوانیــم زندگــی درو 

در ایــن مطالعــه بیشــتر تمایــل داشــتند در بــارۀ رویدادهــای ناخوشــایند محــل کار

or
m

بنویســند؛ امــا بهخاطــر داشــته باشــید در حقیقــت ای ـن مــوارد ،تصاویــر معكوســی

نســازمانی مثبــت ارائــه میکننــد و ایــن تصاو یــر فقــط بــه گــروه
از زندگــی درو 
مهــای مختلــف شــرکتهایی کــه
اینفوســوئیت محــدود نمیشــود ،بلكــه بــرای تی 
مــا مطالعــه کردی ـم نیــز صــادق اســت.

Ho

زندگی درونسازمانی تیم اینفوسوئیت

بهطــور كلــی ،عملكــرد روزانــۀ گــروه اینفوســوئیت بــا وجــود تنــوع بســیار زیــاد،

w.

متوســط بــود .در واقــع ،تنــوع بیــش از حــد عملکــرد نوســانات شــدیدی در زندگــی
درونســازمانی اعضــای تیــم اینفوســوئیت ایجــاد کــرد .آنهــا روزهــای بســیار خــوب

ww

زیادی را تجربه كردند و در مقابل ،روزهای بســیار بدی را هم پشــت ســر گذاشــتند.
بیشــتر رویدادهــای منفـیای كــه بــر روی تیــم تأثیــر گذاشــت ،حاصــل تصمیمهــای
مدیــران ردهبــاالی هت ـل دیتــا و شــركت مــادر ،یعنــی  ســوئیت رؤیایــی بــود .پیشــتر
عکسالعملهــای منفــی اعضــای گــروه را در رابطــه بــا وا گــذاری کامــل شــرکت تابعــۀ
هتــلدیتــا بــه شــرکت ســوئیت رؤیایــی توصیــف كردیــم .پــس از آن رویــداد مهــم،
همهچیــز بســیار بدتــر و ســریعتر انجــام شــد.
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پــس از وا گــذاری هتــلدیتــا بــه ســوئیت رؤیایــی ،شــایعات مبنــی بــر تعطیلــی کامــل
هتــلدیتــا بهســرعت منتشــر شــد و پــس از مدتــی ســرانجام بــه حقیقــت پیوســت.
تمــام آن رویدادهــا ب هصــورت امواجــی رخ دادنــد کــه از مدیــران ســطح بــاال شــروع

om

شــد و بــه مدیــران پــروژه رســید؛ ســپس اندكــی پــس از پایــان مطالعــۀ مــا ،اعضــای
ً
گــروه را نیــز هــدف قــرار داد .بنابرایــن ،تقریبــا در دو مــاه آخــر مطالعــۀ مــا ،اعضــای
گــروه اینفوســوئیت نگــران بودنــد كــه مدیــر پروژ هشــان از گــروه جــدا شــود (یکــی از دو

az
d.c

مدیــر تیــم) و آنهــا نیــز شغلشــان را از دســت بدهنــد .از آنجــا کــه مدیریــت موفــق

نشــده بــود در مــورد اخــراج و انتصــاب مجــدد کارکنــان شفافســازی کنــد ،نگرانــی
کارکنــان چنــد برابــر شــده بــود .مدیر یــت حتــی دعــوت گــروه اینفوســوئیت را بــرای

بررســی گــردش ســاالنۀ شــركت نادیــده گرفــت؛ همیــن امــر ســبب شــد اعضــای گــروه
احســاس بیگانگــی بیشــتری پیــدا کننــد و از اینكــه قــرار نبــود مــدت زیــادی عضــو

or
m

ایــن شــركت بماننــد روز ب ـهروز ترسشــان بیشــتر میشــد .گرچــه هنــوز هیــچ كــدام

از آنهــا حکــم اخــراج دریافــت نكــرده بودنــد؛ بــا وجــود ایــن ،چنیــن رویدادهــای
نســازمانی اعضــای گــروه تأثیــر مخربــی گذاشــت؛
آشــکاری بــر عملكــرد و زندگــی درو 
بهو یــژه در روزهــای پایانــی.

Ho

در ادامــه بــه گز یــدهای از گزارشهــای روزانــۀ مارشــا توجــه کنیــد کــه در روزهــای
پایانــی ،یعنــی زمــان اخراجهــا بــرای مــا فرســتاده بــود .پــس از مطالعــۀ ایــن گزارشهــا،

w.

خاطــرات روزهــای خــوب مارشــا را بــه یــاد بیاور یــد.

وی ســابقهای ســی ســاله در شــركت ســوئیت رؤیایــی داشــت و در ایــن مــدت،

ww

اخراجهــای اینچنینــی بســیاری دیــده بــود .بــا وجــود ایــن ،هرگــز ایــن وقایــع برایــش
عــادی نشــد و هر بــار  كــههمــکاران عز یــزش بــا جعبــۀ وسایلشــان از شــرکت خــارج
میشــدند ،بــرای شــغل خــودش نیــز احســاس خطــر میکــرد .وی در یکــی از
گزارشهایــش چنیــن گفتــه بــود« :امــروز كاركــردن در اینجــا بســیار دشــوار اســت و
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بهنظــر میرســد همهچیــز تمــام شــده اســت .کارکنــان شغلشــان را از دســت دادن ـد  
و بهنظــر میرســد ایــن تــازه آغــاز ماجراســت».
«آنهــا در وهلــۀ اول عــذر مدیــران پــروژه را میخواهنــد ،ســپس  ســراغ مــا میآینــد.

om

آنهــا حتــی از نوشــتن نامــۀ توجیهــی خــودداری کردهانــد .احســاس میکنــم از مــن
سوءاســتفاده شــده اســت و  آثــار ایــن ســوءرفتار از بیــن نخواهــد رفــت .مــا بــه آنهــا
نهــا بــه مــا ضر بــه میزننــد».
فرصتــی دیگــر میدهیــم و در مقابــل ،آ 

az
d.c

«افســوس! توانایــی آن را نــدارم کــه برخیــزم و بــا کمــی وقــار از اینجــا دور شــوم و از

ایــن بابــت خجالــت میكشــم؛ ب هجــای آن اینجــا نشســتهام و منتظــرم آنهــا بــرای

سرنوشــتم تصمیــم بگیرنــد( ».مارشــا)4/15 ،

گاهــی ممکــن اســت زندگــی درو 
نســازمانی احساســی بســیار بدتــر از احســاس مــورد

آزار و سوءاســتفاده قرارگرفتــن  بهوجــود آورد.

or
m

آشــكارترین مســئلهای كــه ایــن موقعیــت درونــی بهوجــود آورده و عملكــرد مارشــا را
در  15آور یــل تحــت تأثیــر قــرار داده بــود ،گیجــی حاصــل از فرایندهــای شــناختی
پیچیــدهای بــود كــه از نیــاز وی بــه كارکــردن در اینفوســوئیت نشــئت میگرفتنــد.
در آن روز ،ذهــن مارشــا ماننــد ســایر همكارانــش درگیــر شــده بــود .از آنجــا كــه ایــن
بــه گــزارش هلــن توجــه کنیــد:

Ho

اخراجهــا ادامــه داشــت ،تمركزكــردن بــرای آنهــا ســختتر میشــد .در ایــن راســتا،

w.

«امــروز از صبــح تــا کمــی پــس از نهــار ،ســی نفــر از مدیــران پروژههــا اخــراج شــدند.
ً
ایــن موضــوع كامــا دلســردكننده بــود و هیچكــس نمیتوانســت دربــارۀ بخــش
میزهایشــان گر یــه میكردنــد( ».هلــن)20/5 ،

ww

خــوب روز حــرف بزنــد یــا حتــی بــه آن فكــر كنــد .برخــی از همتیمیهــای مــن پشــت

بــرای بیــان تأثیــر هیجانــات منفــی آن روزهــا بــر عملكــرد اعضــای گــروه اینفوســوئیت
نیــازی نیســت دســت بــه دامــان مكانیس ـمهای عصبــی دقیــق شــویم؛ وقتــی همــۀ
اطرافیانتــان در بــارۀ اخــراج صحبــت میكننــد ،چطــور میتوانیــد بــه کارتــان توجــه
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کنیــد و روی آن تمرکــز داشــته باشــید؟ چطــور میتــوان روی كار برنامهنویســی تمرکــز
کــرد  ،آن هــم وقتــی نامههــای روی میــز کامپیوتــر در دریایــی از اشــک شــناورند؟
میتــوان گفــت چنیــن چیــزی ناممکــن اســت.

om

همچنیــن ،اخراجهــای دســتهجمعی ســبب شــد اعضــای گــروه اینفوســوئیت
دســت از کار بکشــند.

وقتــی مارشــا در  15آور یــل گفــت “مــن اینجــا نشســتهام و منتظــر تصمیــم آنهــا

az
d.c

هســتم ،”...در واق ـع ،بیتوجه ـیاش را بــه كارش نشــانداد .از طرفــی ،درک مبهــم

مارشــا در بــارۀ مدیر یــت ســوئیت رؤیایــی و خــودش ســبب بهوجــود آمــدن چنیــن
بیقیــدیای شــده بــود .از ســوی دیگــر ،وی شــركت ســوئیت رؤیایــی را یــک دشــمن  

و خــودش را احمقــی ترســو میدیــد! چنیــن ادراکاتــی معنــای مثبــت کار مارشــا را از
بیــن بــرد.

or
m

هو یــت او در جایــگاه كارمنــد هت ـل دیتــا و نیــز كارمنــد ســوئیت رؤیایــی ،ناگهــان
آســیب دیــد و در درونــش بهدلیــل حضــور در آن شــرکت احســاس شــرمندگی

میکــرد .بــا ایــن اوصــاف ،ا گــر میخواســت از كارش کنارهگیــری کنــد ،جــای
تعجــب نداشــت.

Ho

وقتــی کار معنــای شــخصیاش را از دســت میدهــد ،بهســختی میتــوان مفهومــی
بــرای آن قائــل شــد؛ ز یــرا دیگــر انگیــزۀ درونـیای بــرای کارکــردن وجــود نــدارد .کار دیگر

w.

جالــب و لذتبخــش نیســت و شــخص را بــه چالــش نمیكشــد .وقتــی افــراد بــرای
ً
كارکــردن صرفــا بــر انگیز ههــای بیرونــی تکیــه میکننــد ،فقــط کاری را کــه برایشــان

ww

تعییــن شــده اســت انجــام میدهنــد و فراتــر از آن کاری انجــام نخواهنــد داد؛ بدیــن

معنــی کــه در زمــان مقــرر بــرای کســب درآمــد و دریافــت مزایــا در محــل کار حاضــر

میشــوند .از ســوی دیگــر ،اهــداف محــدود میشــوند و صــرف وقــت و انــرژی بیشــتر
بــرای انجــامدادن کارهــا بیهــوده بهنظــر میرســد .در ایــن راســتا ،مارشــا پــس از شــروع
اخراجهــا و کمــی پیــش از وا گــذاری کامــل هتــل دیتــا گفتــه بــود:
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«مــا اس ـم برخــی افــراد را کــه قــرار بــود اخــراج شــوند شــنیده بودیــم؛ امــا كســی چیــزی
نمیگفــت .هنگامیكــه ســوئیت رؤیایــی  عقبگــرد کــرد ،كارمنــدان ترســیده بودنــد

om

و دور خودشــان میچرخیدنــد.
ـان متعجــب
آنچــه مــرا از پــای درم ـی َآو َرد ایــن اســت كــه پــس از ایــن ماجــرا ،کارکنـ ِ
دور خودشــان میچرخنــد و هیچکــس بــرای نجــات شــرکت از خودگذشــتگی

نمیکنــد؛ چــه فکــر احمقان ـهای!» (مارشــا)4/15 ،

az
d.c

ناراحتــی مارشــا از آنجــا ناشــی میشــد کــه شــرکت بــا کارمنــدان هت ـل دیتــا ماننــد

کاالیــی بــا تار یــخ مصــرف معیــن رفتــار میکــرد و در عیــن حــال ،انتظــار عملكــردی
بــاال داشــتند.

او در ذهنــش چنیــن اســتدال ل میکــرد« :ا گــر مدیــران بــر ایــن بــاور باشــند کــه ایــن
كارکنــان بــدون امنیــت شــغلی تمــام وجودشــان را صــرف شــرکت کننــد ،ســخت در
روز چنیــن تمایلــی نداشــت.

or
m

اشــتباهاند و خودشــان را فر یــب دادهانــد ».روشــن اســت کــه وی دس ـتکم در ایــن
مــا در ایــن دوره ،یادداشـتهای روزانــۀ مشــابهی از تمــام اعضــای گــروه اینفوســوئیت
دریافــت کردیــم .ایــن رو یــداد افــزون بــر آنکــه بــرای اعضــای گــروه بســیار گــران تمــام

Ho

شــد ،بــه هت ـل دیتــا و ســوئیت رؤیایــی هــم خســاراتی وارد كــرد .وقتــی کارکنــان از
نســازمانی رنــج میبرنــد ،نمیتــوان انتظــار عملكــرد بــاالی مداومــی از
زندگــی درو 

w.

آنهــا داشــت؛ ز یــرا همانطــور كــه در گزارشهــای اعضــای گــروه اینفوســوئیت و
افــراد دیگــر دیدیــم ،کارکنــان توجــه ،تعهــد و تمایلشــان را بــرای کارکــردن روی پــروژه
عاطفــی» رجــوع كنیــد)

ww

از دســت داده بودنــد( .بــرای مطالعــۀ بیشــتر بــه «نشــانههای فیزیكــی ســامت

نســازمانی رونــق داشــته باشــد ،کارکنــان بــر كارشــان
در مقابــل ،وقتــی زندگــی درو 

تمركــز میكننــد ،بیشــتر بــا کار درگیــر میشــوند و كارشــان را طــوری انجــام میدهنــد
كــه آنهــا را بــه اهــداف پروژهشــان برســاند .بــه بیــان دیگــر ،عملکــرد درخشــانی
خواهنــد داشــت.
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نكاتی برای مدیران
نشانههای فیزیكی سالمت عاطفی

om

شــما بــرای مراقبــت از زندگــی درونســازمانی کارکنــان بــه دالیــل بیشــتری فراتــر از

عملکــرد آنــان نیــاز دار یــد و آن حفــظ ســامت كارمنــد اســت .بــر اســاس آرای
محققــان ،رابطــۀ مســتقیمی بیــن ســامت و هیجــان وجــود دارد؛ بدیــن صــورت

az
d.c

کــه ،وقتــی افــراد از ســامت جســمی بهتــری برخوردارنــد كــه حالتهــای مثبــت
ً
بیشــتر و حالتهــای منفــی كمتــری را تجر بــه كننــد؛ احتمــاال بــه ایــن دلیــل كــه
حالتهــای خلقوخــو بــر سیســتم ایمنــی بــدن تأثیــر میگذارنــد .شــاید بهنظرتــان

شــگفتانگیز باشــد کــه ایــن یافتههــا نشــان دادهانــد کــه بیمار یهــای معمولــی

ماننــد ســرماخوردگی یــا تهدیدكنندههــای زندگــی ماننــد ســكتۀ مغــزی هــم تــا

or
m

حــدودی بــه حالتهــای خلقوخــو مر بــوط میشــوند.

در ایــن راســتا ،مارشــا در یکــی از گزارشهایــش بــه مشــکالت جســمی ناشــی از
تــرس و بالتکلیفــی در روزهــای پایانــی اینفوســوئیت اشــاره کــرده اســت« :احســاس
خســتگی میکنــم و صدایــم گرفتــه اســت .پیــش از ایــن چنیــن حالتهایــی

Ho

را تجر بــه نکــرده بــودم .شــب گذشــته ســاعت دو پــس از نیمــه شــب از خــواب
بیــدار شــدم و دیگــر نتوانســتم بخوابــم .شــاید بــه همیــن دلیــل احســاس خســتگی

w.

میکنــم ».مارشــا در یکــی از روزهــای مــاه آور یــل نوشــته بــود« :دیــروز دکتــرم پرســید
ً
آیــا در شــرایط اســترسزایی قــرار دارم؟ مــن در جــواب فقــط لبخنــد زدم .مــن واقعــا
بــرای پیشــرفت پــروژه و انجــامدادن كارهایــم تــاش میكنــم؛ امــا هــر کــه را در راهــرو
ترســیدهاند».

ww

میبینــم ،میخواهــد در بــارۀ اخراجهــا صحبــت كنــد .کارکنــان بهمعنــای واقعــی

ا گــر افــراد بیمــار باشــند ،بدیهــی اســت کــه توانایــی آنهــا بــرای انجــامدادن كار
خالقانــه و بهــرهور و یــا حتــی بهطــور کلــی كاركــردن کاهــش مییابــد .بنابرایــن،
شــما بایــد بــه ســامت جســمی كارمندانتــان صرفنظــر از میــزان عملکردشــان
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توجــه کنیــد .آنهــا بایــد بتواننــد چیزهــای بســیار مهمــی در بــارۀ ســامت زندگــی
درونسازمانیشــان بــه شــما بگوینــد .ایــن را نشــانهای هشــداردهنده در نظــر
بگیر یــد؛ ز یــرا چنانچــه هیچگونــه تغییــری در سیاســت روزهــای بیمــاری یــا هرگونــه

om

بحــران ســامت عمومــی ایجــاد نكنیــد ،كارمنــدان شــما اغلــب بهطــور فزاینــدهای
بیمــار خواهنــد شــد.
ً
خوشــبختانه ،اخیــرا چندیــن مقالــۀ مــروری بررس ـیهای خو بــی روی جنبههــای

az
d.c

نشــناختی تجربههــای روزانــه انجــام دادهانــد؛ بهو یــژه روی تأثیــر حالتهــای
روا 

مثبــت و منفــی بــر ســامت جســمانی.
درسهای زندگی درونسازمانی

بــر اســاس شــواهد ،زندگــی درونســازمانی چگونگــی انجــامدادن كار و رفتــار

or
m

کارکنــان بــا همكارانشــان را تعییــن میكنــد .بنابرایــن ،ا گــر میخواهیــد کارمندانتــان

پــس از انجــام کاری طوالنــی ،همچنــان عملکــردی خــوب داشــته باشــند بایــد از
نســازمانی میشــوند.
رویدادهایــی جلوگیــری کنیــد کــه ســبب تضعیــف زندگــی درو 

آغــاز تــا پایــان انحــال ،درســت نبــود.

Ho

در مــورد هتلهــای ســوئیت رؤیایــی شــاید انحــال ســرمایهگذاری مشــترک بــا
ُ
شــرکت کلنــدر ضرورتــی تجــاری بــوده باشــد ،امــا بدرفتــاری بــا كارکنــان وفــادار از
بنابرایــن ،بایــد در تمــام رویدادهــای كاری شــرکت از رویدادهایــی اجتنــاب شــود كــه

w.

منجــر بــه زندگــی درونســازمانی منفــی میشــوند؛ ایــن رویدادهــا از کنتــرل ضعیــف
ســازماندهیهای مجــدد تــا بیتوجهــی بــه دعوتنامههــای تفریحــی شــركت را در

ww

بــر میگیــرد .شــما در ســطوح بــاال میتوانیــد بــا مجموع ـهای وســیع از رویدادهــای
نســازمانی مثبــت را در محــل كار تقو یــت کنیــد .ســعی كنیــد
روزانــه زندگــی درو 
نســبت ســود بــه هزینــه را در روز كاری خــوب هلــن محاســبه كنیــد؛ روزی کــه مدیــر
بــه وی اجــازه داد بــه مدرســۀ دختــرش بــرود و نمایــش او را تماشــا کنــد .ایــن محاســبه
ناممكــن اســت؛ ز یــرا ایــن هزینــه صفــر بــود ،امــا ســودش بــرای عملكــرد و زندگــی
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om

كاری هلــن بســیار ز یــاد بــود .درسهــای مر بــوط بــه تأثیــر زندگــی درونســازمانی در هــر
شــرکتی اجراشــدنی اســت.
چنــد ســال پیــش ،مــا و همكارانمــان در یــک شــركت بــزرگ الكترونیكی بــا تكنولوژی
بــاال و بهظاهــر موفــق در بــارۀ ادراک كارمنــدان از محیــط كار تحقیقاتــی انجــام دادیــم.
شــش مــاه پــس از گــردآوری اندازهگیریهــای اولیــۀ ایــن جنبــۀ کلیــدی زندگــی
نســازمانی بــه همــراه ســنجش خالقیــت و بهــرهوری ،مدیر یــت اعــام کــرد قصــد
درو 
1
دارد دســت بــه کوچکسازی وســیعی بزنــد .بــر اســاس ســنجشهایی کــه انجــام
دادیــم ،ایــن رو یــداد خالقیــت و بهــرهوری را دچــار رکــود کــرد و ایــن رونــد تــا چهــار مــاه
پــس از كوچکســازی همچنــان ادامــه یافــت .مــا همچنــان بــه بررســی ادامــه دادیـم  
و بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه ایــن رو یــداد تأثیــر بســیار بــدی بــر ادراكات محیــط كار
داشــته اســت .ســپس بــا کارکنــان مصاحبــه کردیــم و متوجــه شــدیم بــه چــه دلیــل
كارکنــان كمتــر كار میکردنــد و مشــارکت و حمایــت متقابــل کمتــری داشــتند.
َ
َ
در ســال  ،1996قــرار شــد ال دانلــپ ،کســی کــه لقــب ّارهبرقــی بــه او داده بودنــد ،مدیــر
ی شــرکت ســانبیم 2شــود؛ حــال تصــور كنیــد وقتــی کارکنــان متوجــه
ارشــد اجرای ـ 
چنیــن تصمیمــی شــدند چــه بــر ســر زندگــی درونسازمانیشــان آمــد .دانلــپ در
اولیــن دورۀ مدیریتــش در شــركت اســکات ِپیپــر بیــش از یــازده هــزار شــغل را کاهــش
داد و بههمیــن دلیــل لقــب افتخارآفر یــن ّارهبرقــی را بــه او دادنــد .بدینترتیــب ،بســیار
بعیــد بهنظــر میرســید كارمنــدان خــاق و بهــرهور ســانبیم كــه بــا نارضایتــی منتظــر
ورود ّارهبرقــی  بودنــد ،میتوانســتند در بهتر یــن حالــت خــود باقــی بماننــد.

az
d.c

or
m

Ho

w.

شــاید همــواره بــر ایــن بــاور بودهایــد كــه كارگــران شــاد كارگــران بهتــری هســتند؛ امــا

ww

همــه اینطــور فكــر نمیكننــد و بســیاری از مدیــران نیــز چنیــن چیــزی را نمیپذیرنــد.
کارالیــل در ایــن رابطــه گفتــه اســت« :بــدون فشــار ،المــاس بهدســت نمیآیــد».

3

  .1کوچکســازی ســازمان یکــی از مباحــث ســاختار ســازمانی اســت کــه گاهــی بــا عنــوان «تعدیــل نیــروی کار» نیــز مطــرح
یشــرکتها رونــد
میشــود .کوچکســازی مبحــث جدیــدی در ســازمان نیســت و از گذشــته ،بهویــژه زمانــی کــه سودآور 
نزولــی مییافــت اقــدام بــه کاهــش نیــروی کار مــی کردنــد .اهــداف مهــم شــرکتها از کوچکســازی کاهــش هزینههــا ،ارتقــای
کارایــی و حفــظ ســطح قابــل قبــول ســودآوری بــرای ســهامداران اســت( .ویراســتار)
2. Sunbeam
3. Sunbeam
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وقتــی وی چنیــن گفــت منظــورش ایــن بــود كــه فشــار بهتر یــن راه نیســت ،امــا تنهــا
راهــی اســت کــه ســبب میشــود کارکنــان کارشــان را بــه عالیتر یــن شــکل ممکــن
انجــام دهنــد .بهطــور مشــابه ،وقتــی مدیــران میگوینــد میخواهنــد شركتشــان

om

«کارآمــد و موفــق» باشــد ،منظورشــان ایــن اســت كــه بــرای رســیدن بــه حداکثــر

کارآمــدی بایــد ارزشهــای انســانی را نادیــده گرفــت .جــک ولــش ،معتبرتریــن مدیــر

قــرن بیســتم ،در ایــن بــاره گفتــه اســت« :افــراد ســختكوش زودتــر از همــه كار را بــه

az
d.c

پایــان میرســانند ».مدیــران تصــور کردنــد کــه ایــن نوشــته تأثیــر رفتارهــای مدیــران بــر

زندگــی درونســازمانی را انــکار میکنــد و آنهــا نیــز مجازنــد چنیــن تأثیــری را نادیــده

بگیرنــد؛ در بدتر یــن حالــت ،مدیــران بــه ایــن نتیجــه رســیدند كــه ضــروری اســت بــا
برخــی از كاركنــان بدرفتــاری کننــد.

بســیاری از ســازمانهای مــدرن كاركنانشــان را تحــت اســترس و فشــار زیــادی
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قــرار میدهنــد؛ امــا تحــت فشــار قــراردادن افــراد بهو یــژه در درازمــدت ،احتمــال
لســنگ را بیشــتر میكنــد تــا المــاس .روشــن اســت کــه برخــی فشــارها
تولیــد زغا 
اجتنابناپذیرنــد ،امــا مدیــران بســیار خــوب میداننــد كــه حتــی در شــرایط

ســخت ،از طر یــق اقدامــات اســتراتژیک میتواننــد خالقیــت و بهــرهوری کارکنــان

Ho

را حفــظ کننــد یــا دس ـتکم ،هنــگام کوچکســازی بــا کارمندانشــان محترمانــه و
صر یــح صحبــتکننــد .توهینهــای مكــرر ،حتــی توهینهــای كوچــک ،در محیــط
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کار افــزون بــر زندگــی درونســازمانی ،كل شــركت را بــه خطــر میانــدازد.

مــا در بخــش بعــد نشــان خواهیــم داد کــه چگونــه میتوانیــد کیفیــت زندگــی
یــک معمــا  و یــک ســرنخ تنهــا میگذار یــم.
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نســازمانی را افزایــش دهیــد و عملكــرد را بهبــود بخشــید .در اینجــا شــما را بــا
درو 

پنــج روز پــس از اخــراج ســی مدیــر پــروژۀ هت ـل دیتــا ،بــه اعضــای تیــم گریــان

نهــا خواســته شــد در مــدت زمــان
اینفوســوئیت پــروژهای ســنگین داده شــد و از آ 
کوتاهــی آن را تحو یــل دهنــد .بهعــاوه ،هلــن را كــه در تعطیــات بــه ســر میبــرد
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فراخواندنــد تــا بــرای بــه ســر انجــام رســاندن ایــن پــروژه بــه اعضــای گــروه کمــک کنــد.
هلــن از اینكــه خواســته بودنــد تعطیال تــش را نیم ـهکاره رهــا کنــد ،ابتــدا عصبانــی
شــد ،امــا کمــی بعــد مشــتاق و حتــی هیجــانزده شــد و در هفتــۀ تعطیل ـیاش 58

om

ســاعت کار  كــرد .در واقــع ،کیفیــت زندگــی درونســازمانیاش بــه اوج رســیده بــود؛
امــا ایــن امــر چگونــه ممکــن بــود؟
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