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 تَاًذ ثِ ػٌَاى یبدآٍس ثؼذ اص خَاًذى کتبة هَسد استفبدُ لشاس گیشد.هی

 ام.ّبی رٌّین سا دس پبًَیس ًَضتِثشخی تذاػی

 

 



aminaramesh.ir 

info@aminaramesh.ir 

 مطالة تیشتر در:

 ایمیل مه:

 کتاب کلیذ را تسن

 چیپ هیث و دن هیث، میترا معتضذ

 : ته آدمها اجازه رشذ دهیذهفتمتخش 

 

1 

 

 داستبى ًدبت قَقی دس هؼشؼ اًمشاؼ:

 التػبدی سٍضٌی ٍخَد ًذاضت.ثشای ًدبت قَقیْب ّیچ تَخیِ  -

فبیذُ ثَد، ثبیذ احسبسبت ضذًذ. تحلیل اسائِ کشدى ثیضٌبختٌذ ٍ حتی دس غَست اًمشاؼ هتَخْص ّن ًویثیطتش اّبلی هٌكمِ آى سا ًوی -

 کٌٌذ.ّذف آى ثَد کِ هشدم هٌكمِ خَد سا کسبًی ثذاًٌذ کِ اص اهَال خَد هحبفظت هی هشدم ثشاًگیختِ هیطذ.

ب قشح قَقی، ػشٍسک ثب قشح قَقی، گشٍُ هَسیمی ثب ایي هؿوَى، ثشچست خَدسٍّب ثب ایي ػکس، لجبس قَقی دس هذاسس، پیشاٌّْبی ث -

 ّبی دس هَسد هحبفظت اص ًؼوبت خذادادی، ػکس سٍی کبست تلفي.سٍحبًیَى تَغیِ

 ضبى سا ضٌبختٌذ ٍ دیگش کسی آى سا ثب گلَلِ ًضد. قَقی اص اًمشاؼ ًدبت یبفت.هشدم قَقی -

 ضبى چِ هؼٌبیی داسد.ثِ هشدم ًطبى دادُ ضذ کِ افتخبس کشدى ثِ َّیت -

 «ایي قَقی هتؼلك ثِ خضیشُ هبست، کسی دس دًیب هبًٌذ آى سا ًذاسد، ثبیذ لذسش سا ثذاًین.»دس کلیِ حشکبت تبکیذ ضذ کِ  -

)فبیذُ، ّضیٌِ کشدى( ٍ هذل َّیت. دس هذل َّیت هب هذل ػَالت کٌٌذ: گیشی اػتوبد هیاستبد ػلَم سیبسی: هشدم هؼوَال ثِ دٍ هذل تػوین

-ّضیٌِ کٌذ؟پشسین: هي کی ّستن؟ ایي چگًَِ هَلؼیتی است؟ کسی هثل هي دس ایي هَلؼیت چِ هیگیشی اثتذا اص خَدهبى هیهَلغ تػوین

 اسبس هذل َّیتی است.دلیل سای دادى هشدم ثش خالف ًفغ خَدضبى ]سای دادى احسبسی[ ّویي ػول ثش  ای دس کبس ًیست.فبیذُ

 

 تَاًیذ تغییشتبى سا ثِ یک هَؾَع َّیت ٍ ًِ هَؾَع ػَالت ثذل سبصیذ؟ضوب چگًَِ هی

 سفتٌذ:دادًذ ٍ هیسستبى استؼفب هیداستبى پشستبساًی کِ اص ثیوب

هبًیذ؟ آًْب خستِ ثَدًذ ٍلی ثِ هحؽ ایٌکِ ثب آًْب گفتگَ هیطذ لحٌطبى ػَؼ هبًٌذ )توشکض ثش ًمبـ سٍضي(: چشا هیسَال اص آًْب کِ هی -

 هیطذ. دسیبفتٌذ کِ آًْب کِ هبًذًذ ثِ َّیت پشستبسی ٍفبداس ثَدًذ. سؾبیت آًبى یک هَؾَع َّیت ثَد.

ّبیی ثشای ایي کِ ثِ پشستبساى کوک کٌٌذ ایي َّیت سا ثیطتش دس ٍخَدضبى پشٍسش دٌّذ. تدلیل اص پشستبساى، آهَصضْبی افضایص ثشًبهِ -

 ّبی ستَدى حشفِ پشستبسی.هْبست، ثشًبهِ

 استؼفب کن ضذ. سؾبیت هشدم ّن اص پشستبساى آى ثیوبسستبى ثیطتش ضذ. -

 ؟سیضی ثشای تغییش دیگشاى اص خَد ثپشسیذ: آیب آًْب ثب ایي خولِ هَافمت خَاٌّذ کشدٌّگبم ثشًبهِ داسد.ّبی تغییش َّیت ًمص هْوی دس هَلؼیت

 «آٍسدهي هیخَاّن آدهی ثبضن کِ ایي تغییش سا ثَخَد هی»

 داستبى ضشکت فَالدسبصی ثشاصیالتب:

 تجؼیت کٌذ. غٌؼت فَالد ًسجتب خبافتبدُ ثَد، اهب ایي ضشکت خذیذ لشاس ًجَد اص کلیطِ لذیوی -

ب الْبم گشفتي اص ًَّذا ٍ تَیَتب )تَلیذکٌٌذگبى طاپٌی( کِ ثِ کبسکٌبًطبى اخبصُ هیذٌّذ کبسضبى سا دس تولک خَیص داضتِ ثبضٌذ. دس تَیَت -

 ّش کبسهٌذی ًمػی سا ضٌبسبیی کٌذ، هیتَاًذ خف تَلیذ سا هتَلف کٌذ.

حزهتی گیزی ًقص هزکشی دارًذ، ّزگًَِ تالش تغییز کِ تِ َّیت فزد تیتِ دلیل  آًکِ َّیتْا در هَرد ضیَُ تصوین

 کٌذ هحکَم تِ ضکست است.
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اهؿب « لشاسداد ًَآٍسی»ػٌَاى هختشػبى ضٌبختِ هیطذًذ. ٍ ٌّگبم ثستي لشاسداد ثب آًْب َّیتی تبصُ، ّستِ ثشًبهِ ثَد. کبسکٌبى ثشاصیالتب ثِ  -

ّبی احتوبلی ثبضٌذ. ػمبیذی ثشای کبّص ایي خْت دلخَش کشدى آًْب ًجَد، آًْب ٍالؼب ثِ هجبسصُ دػَت هیطذًذ کِ دًجبل ًَآٍسی هیطذ.

 ػمیذُ دادُ ثَد! 541ختشع )کبسهٌذ( دس سبل ثِ قَس هتَسف ّضیٌِ، افضایص کیفیت هحػَالت ٍ ثْجَد سًٍذّبی تَلیذ. ّش ه

دسغذی هػشف ثشق ضذ ٍ حتی ضشکت  51دش ثِ کبّص ّبی فَق الؼبدُ غَست گشفت. ثحشاى اًشطی دس یک سبل ٍ قشحْبیی کِ هٌاختشاع -

 سْیوِ اؾبفِ پیذا کشد کِ هیتَاًست ثشلص سا ثِ دیگشاى ثفشٍضذ.

 ای پیذا کشد.ا حزف کٌیذ، دیگش الصم ًیست! ضشکت آى سا پزیشفت، ٍلی ثشای آى دٍ ًفش ضغل تبصُای تَسف دٍ ًفش: ضغل هب سػمیذُ -

 کٌذ.اش سا ثیي کبسکٌبى تمسین هیدسغذ سَد خبلع 51ثشاصیالتب خف هطی اخشاج ًکشدى سا دًجبل هیکٌذ ٍ ّوچٌیي  -

ًْب هؼشفی ضذ ٍ آًْب آى سا پسٌذیذًذ. هثل لجبیی ثَد کِ اسصش ّیچکذام اص کبسکٌبى ثشاصیالتب هختشع ثِ دًیب ًیبهذُ ثَدًذ. َّیت ثِ آ -

 پَضیذى سا داضت. هختشع ثَدى ثِ هٌجغ غشٍس ٍ لذست تجذیل ضذ.

 ّب:دس چوي خلَی خبًِ« ثب  احتیبـ ثشاًیذ»داستبى تبثلَّبی ثذتشکیت 

ایي تَغیف کِ هب فمف یک سَساخ کَچک دس  ای دسغذ ثسیبس کوی هَافمت کشدًذ کِ تبثلَ سا ًػت کٌٌذ، حتی ثبثب حؿَس تک هشحلِ -

 دسغذ لجَل کشدًذ. 51 چوٌتبى هیضًین.

سا کِ ًػف یک کبست پستبل ثَد ثِ « ای هحتبـ ثبضیذساًٌذُ»کشد ٍ اص آًْب هیخَاست ػالهت تش فشدی هشاخؼِ هیٍلتی دٍ ّفتِ لجل -

لجَل کشدى ػالهت کَچک ایوٌی احتوبل  گیشی داضت!ضیطِ هبضیي ثضًٌذ، دسغذ هَافمت دس صدى تبثلَ ثضسگ دس چوي ّن سضذ چطو

لشاس دادى پب »ایي ضیَُ سا فشیذهي ٍ فشیضس  دسغذ هَافمت کشدًذ. 17 ّب چْبس ثشاثش ضذ.تؼذاد ثلِ پزیشفتي ػالهت ثضسگ سا ثیطتش کشدُ ثَد.

 ًبهیذًذ.« الی دس

اهؿب کٌٌذ. هخبلفت ثب ایي پیطٌْبد دضَاس ثَد، ثٌبثشایي ّوِ « داسینکبلیفشًیب سا صیجب ًگِ »اص گشٍُ دیگشی دٍ ّفتِ لجل خَاستِ ضذ ػشیؿِ  -

حتی ثب ٍخَد ایٌکِ دٍ  دسغذ هَافمت کشدًذ! 15اقبػت کشدًذ ٍ ثبص ّن دٍ ّفتِ ثؼذ ثشای ًػت آى تبثلَی ثضسگ کزایی هشاخؼِ ضذ، 

کٌذ، دیذگبّص هوکي است ػَؼ ضَد، اٍ افمت هیثِ هحؽ آًکِ ثب ایي دسخَاست هَ»ثِ ػمیذُ هحممبى:  سثف ثَدًذ.دسخَاست ثِ ّن ثی

کٌذ. کسی ّبی اص سَی ثیگبًگبى هَافمت هیدس چطن خَدش ثِ آدهی تجذیل هیطَد کِ ایٌگًَِ تؼْذات سا اًدبم هیذّذ، کِ ثب دسخَاست

 ک تغییش کَچک دس َّیت ثَد.ایي ی «کٌذ.کِ دسثبسُ هسبئلی کِ ثِ آًْب اػتمبد داسد ٍاسد ػول هیطَد، هكبثك ثب هشاهْبی ًیک ػول هی

ثبضذ کِ تبصُ ثِ ایي سلک دسآهذُ، اص لشاس دادى تبثلَ دس صهیي چوٌتبى احسبس افتخبس خَاّیذ کشد. اهب « ضْشًٍذ ًگشاًی»اگش َّیت ضوب  -

 ثبضذ، اص لجَل آى اهتٌبع هیکٌیذ.« فشد ًگشاى چوي خبًِ»تبى اگش َّیت

کطذ کِ آًْب ّن خَد سا داسی ٍ ػطك ٍسصیذى داسد، چٌذ سبل قَل ًویصیست اًمذس اسصش ًگِاگش ضوب ثِ هشدم ًطبى دّیذ کِ چشا هحیف 

 ثذاًٌذ.« ضْشًٍذاى ًگشاى»تٌْب چٌذ سٍص قَل کطیذ کِ غبحجبى خبًِ خَد سا  ثذاًٌذ.« قشفذاساى هحیف صیست»

 ًگِ داضتي آى فَق الؼبدُ سخت است.تَاًذ ثِ سشػت سیطِ ثگیشد، اهب صًذُ الجتِ ایٌدب هطکلی ّست، یک َّیت تبصُ هی

ثبضذ، ضوب ٍ هخبقجبًتبى ثبیذ آهبدُ حشکبت کٌیذ تب تغییشتبى سا ایدبد کٌیذ، ثخػَظ تغییشی کِ هستلضم َّیتی تبصُ هیهَلؼی کِ هجبسصُ هی

 دضَاس ثبضیذ.
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 ّبی اٍلیِ ّوشاُ است.ّوسش خَة ضذى، پشستبس خَة ضذى ٍ ّش تغییش دیگشی ثب ضکست

هیذاًیذ کِ ضوب یب  ضوبست. فیل ٍالؼب اص ضکست خَسدى هتٌفش است. هَلؼی کِ لػذ تغییش یب سّجشی تغییش سا داسیذ ایي یک هطکل ثشای

ای قَالًی  ٍ پس چگًَِ فیل سا هَلؼی کِ ثب خبدُ سا تحشیک هیکٌذ.« گشیض»هخبقجبًتبى ضکست خَاّیذ خَسد ٍ هیذاًیذ کِ ضکست غشیضُ 

 س ساُ.ضوب ثبیذ اًتظبس ضکست سا ثیبفشیٌیذ، ًِ ضکست دس خَد هبهَسیت، ثلکِ ضکست د ًبهكوئي هَاخِ است ثشاًگیختِ ًگِ داسیذ؟

 اگش ضوب رٌّیت ثبثت داضتِ ثبضیذ هیتشسیذ کِ ضکست ثخَسیذ ٍ دیگشاى ضوب سا یک ثبصًذُ ثذاًٌذ. ضوب هؼتمذیذ اسبس آدهْب ثبثت ٍ غیشلبثل

 سؼی هیکٌیذ خلَی دیگشاى تالش خیلی صیبدی ثِ خشج ًذّیذ تب دس غَست ضکست خَسدى، دیذ هٌفی ًسجت ثِ ضوب ًجبضذ! تغییش است.

-ثب رٌّیت سضذ، ضوب هجبسصُ ثبضذ ٍ آًْب سا هیتَاى ثب توشیي لَیتش کشد.ّب هبًٌذ ػؿالت هیکِ رٌّیت سضذ داسًذ هؼتمذًذ تَاًبیی اهب هشدهی

 پزیشیذ.ّبی ثیطتش سا ػلیشغن ضکست هیقلجی

 اگش هیخَاّیذ ثِ ثبالتشیي ظشفیت ثبلمَُ خَد ثشسیذ، ثِ رٌّیت سضذ ًیبص داسیذ.

 «کٌیتَ چمذس خَة ثسکتجبل ثبصی هی« »تَ چمذس ثبَّضی»تمَیت کٌٌذُ رٌّیت ثبثت:  ّب،دس هَاخِْ ثب ثچِ

هؼلَم « »هي خیلی ثِ تَ افتخبس هیکٌن کِ ایٌمذس سٍی قشحت صحوت هیکطی»تؼشیف دس رٌّیت سضذ ستَدى تالش هیجبضذ تب هْبست قجیؼی: 

-پشیذی ٍ تَح سا دس تَس هیای ٍ اهشٍص دیذم کِ چِ خَة هیی کشدُای، ٍالؼب آسًدت سا لَهیطَد کِ ثِ آهَصضْبی هشثیت خَة گَش کشدُ

 «اًذاختی

حتی خَة رٌّیت سضذ سا ّن هیطَد ثِ آًْبیی کِ رٌّیت ثبثت داسًذ، آهَصش داد. داستبى سیبؾی دس سبل اٍل دثیشستبى ٍ دٍ گشٍّی کِ ثِ 

یک ػؿلِ است ٍ ّش چیضی لجل اص آًکِ آسبى ضَد سخت است ٍ  هغض ّن»یک سشی آهَصش هؼوَلی ٍ ثِ دیگشی آهَصش هذاٍم دس هَسد ایٌکِ 

ًتبیح گشٍُ دٍم ثسیبس ثْتش ثَد ٍ حتی داًص آهَص تٌجل ّن ثِ ایي ًتیدِ سسیذ کِ ًجبیذ خَدش سا  دادُ ضذ.« کبس ًیکَ کشدى اص پُش کشدى است

 کٌذ. تش ٍ فشصتشخٌِگ ثذاًذ ٍ تالش ثیطتش اسصش داسد ٍ ثب تالش ثبیذ خَدش سا ثبَّش

 

ثِ اػؿبی گشٍّتبى ثگَییذ ثِ ًخستیي احسبس خَة غشٍس  ثشای سسیذى ثِ ّذف هیتَاًذ تَلغ ضکست سا خلك کٌذ. Uتدسن دسُ ٍ للِ ٍ ضکل 

ایي ّطذاس افشاد لبئل ثِ رٌّیت سضذ سا ثشای  ص آى ًَثت سختی ٍ خبى کٌذى ٍ دلسشدی فشا هیشسذ.دس اثتذای پشٍطُ اػتوبد ًکٌٌذ، صیشا پس ا

ثیي هیکٌذ. هب تمال خَاّین کشد، ضکست خَاّین خَسد، ثِ صهیي خَاّین خَسد. اهب قی ایي خشیبى ثْتش تغییش آهبدُ هیکٌذ ٍ آًْب سا خَش

 هیطَین ٍ دس پبیبى هَفك خَاّین ضذ.

                                تَد.ّایی ًیش ّوزاُ خَاّذ ّز تالش تاسُ کِ هوکي است در ًْایت تِ هَفقیت تزسذ، تا ضکست

 ّای کَچک درسی تیاهَسیذ.تَاًیذ تذٍى ضکستضوا ًوی

        در اٍاسط کار، ّز چیشی هیتَاًذ یک ضکست تٌظز تزسذ.                                                                             

                      هاًذ، اغلة سِ قذم تِ جلَ ٍ دٍ قذم تِ عقة است.                                            تغییز ٍاقعی کِ پایذار هی

 اگز ضکست تخص ضزٍری تغییز است، پس تزداضت هزدم اس تغییز، اّویت سیادی دارد.
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گیشی دس ثشاثش ًباهیذی ٍ ثذثیٌی ثِ ضوبس هیشٍد. ضکست سا ثخص قجیؼی سًٍذ تغییش هیذاًذ. ایي هْن است، صیشا هشدم تٌْب دس ؾشثِ ،رٌّیت سضذ

 غَستی پطتکبس ًطبى خَاٌّذ داد کِ صهیي خَسدى سا ًطبًِ یبدگیشی ٍ ًِ ضکست ثذاًٌذ.

 ثب سٍش خشاحی سٌتی للت ثبص:« کوتشیي تْبخنللت ثب  خشاحی» داستبى خبیگضیٌی

 َایذ ثضسگ ثشای ثیوبساى ٍ سختی کبس ثشای کبدس دسهبىف -

تغییش ّویطِ سخت، هثل اٍلیي ثبس کِ هٌْذسیي هؼوبس خَاستٌذ ثب  داضتٌذ.تیوْبی خشاحی ثبیذ توبیل ثِ آهَصش ضیَُ خذیذ خشاحی هی -

 کبهپیَتش ثدبی دست قشاحی کٌٌذ.

ّبیی کِ ثب هَفمیت اخشا کشد: استفبدُ اص دٍسثیي ثبالی سش دکتش اًدبم دٌّذُ کِ هسئَل آهَصش ثِ ثمیِ ثَد. ضص ضیَُ یکی اص ثیوبسستبى -

ؾبفِ ي یبدگیشی فبغلِ ًیفتذ. آهَصش دیذى تین ٍ سپس اًدبم دادى کبس هستمل تَسف تین آهَصش دیذُ. اهَسد اٍل دس یک ّفتِ تب ثی

 خَة ثبضذ ٍ ّن دس کبس تین خللی ٍاسد ًطَد.کشدى تک تک ًفشات خذیذ تب ّن یبدگیشی 

چطوی. دًجبل دسخطیذى دس اٍلیي دفؼِ ٍ دسست اًدبم دادى کبس دس ثیوبسستبى غیشهَفك: تالش یک دکتش ثشای یبدگیشی ثخبقش چطن ٍ ّن -

 کٌبس گزاضتِ ضذى ایي سٍش ثِ هشٍس صهبى. اٍلیي دفؼِ.

 .ثب هطکالتی سٍثشٍ خَاٌّذ ضذ ثیٌی کشدًذآیذ ٍ پیصهْبست ثِ سشػت ثِ دست ًویداًستٌذ کِ ّبی هَفك هیگشٍُ

 

اخشاخت کٌن؟ تبصُ دُ هیلیَى دالس ثشای آهَصش تَ »ٍ ؾشس دُ هیلیَى دالسی ٍ ثشخَسد خبلت هذیشػبهل:  IBMداستبى تػوین یک هذیش دس 

 «خشج کشدم

 یبفتٌذ:دسغذ داًص آهَصاًص ثِ کبلح ساُ هی 51ای کِ تٌْب داستبى هذیش هذسسِ

اّل »خذا هیکشد لغَ کشد ٍ ایي رٌّیت سا ثَخَد آٍسد کِ ّوِ ثبیذ « اّل کبلح»ّبی سا اص ثچِ« اّل کبس»ّبی ًظبم دٍ هسیشُ کِ ثچِ -

 ثبضٌذ.« کبلح

 «ٌَّص خَة ًیست»دّی ثِ الف، ة، ث ٍ تغییش ًظبم ًوشُ -

آًْب  بس ضکست ثب سٍحطبى ػدیي ضذُ.سا پزیشفتِ ثَدًذ، آًْب قَسی ثشخَسد هیکشًذ کِ اًگ« کستفشٌّگ ض»اص دیذگبُ هذیش، داًص آهَصاى  -

 دُ ثَدًذ.ضبى سا اًدبم دادُ ثَدًذ! ٍ تکبلیف سا ًػفِ ًیوِ تحَیل دایشًذ، اهب ثْشحبل ٍظیفِهوکي ثَد ًوشُ ثذی ثگ

دّی ثب داًص آهَصاى تَؾیح دادُ ضذ ٍ ثِ آًْب فْوبًذُ ضذ کِ تَلغ هیشٍد ثْتش اص ایٌْب کبس کٌٌذ ٍ هؼلن فکش هیکٌذ کِ ضیَُ خذیذ ًوشُ -

 ًیذ ػول کٌیذ.ثْتش اص ایي هیتَا

 سضذ ػبلی داًص آهَصاى ٍ تغییش رٌّیت ثبثت ثِ رٌّیت سضذ دس هذسسِ. -

 «تَ ٌَّص خَة ًیستی»گفتٌذ ًجَد. فمف هی« ّشگض»دیگش حشفی اص  -

                                                                                            کست خَردى اغلة تْتزیي راُ تزای یاد گزفتي است.ض

 ضَد.گذاری هحسَب هییِتِ ّویي دلیل ضکست اٍلیِ ًَعی سزها
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آًْب سا هیتَاى ثب  ّبی هب هثل ػؿلِ است.ثبیذ ثبسّب حمبیك اغلی ٍ هسلوی سا ثِ خَد ٍ دیگشاى یبدآٍس ضَین: هغض هب ٍ تَاًبییهب هَسن تغییش دس 

ثبیذ ایٌْب سا ثب توشیي یبد ثگیشین. اًگیضُ ثشای تغییش خَدهبى اص توبیلوبى ثشای  ضَین.ثبص یب داًطوٌذ ًویتوشیي لَی کشد. هب اص ضکن هبدس اسکیت

 آیذ.خلك ایي َّیتْب ثِ ٍخَد هی


