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زمینــۀ مدیریت  در  متعــددی  کتاب هــای تخصصی  اخیــر  طی ســال های 
توانمندسازی  برای  ایده هایی عالی  ی  آنها حاو بیشتر  و  منتشر شده است 
در  خواننــدگان  ایــن  وجــود  بــا  بوده انــد.  مدیریــت  متخصصــان  و  مدیــران 
را  خود  نظر  یا  پیام  ایــده،  چگونه  نمی گیرند  یاد  کتاب ها  ایــن  از  هیچ کدام 
فراتر،  از این  و به خاطر سپرده شود.  اثرگذار باشد  که  کنند  گونه ای طرح  به 
متخصصان  و  مدیــران  از  بســیاری  که  یافته ایم  در ســازمان ها  با  تعامــل  در 
آن قدر  کســب وکار  و  واژگان تخصصــی مدیریــت  از  اســتفاده  مدیریــت در 

کارکنان سازمان دشوار است. برای  گفته هایشان  که درک  افراط می کنند 
تقدیم  و  ترجمــه  برای  را   Made to Stick کتــاب   تــا  بود  بهانه ای  اینهــا 
از  برخی  اخیر  ســال های  در  کنیم.  انتخــاب  کشــور  مدیریت  جامعۀ  به  آن 
یانا حضور  آر گروه پژوهشــی صنعتی  کنفرانس های  که در  بــزرگان مدیریت 
بودند. خوانــدن همان  کــرده  مــا توصیه  به  را   کتــاب  این  بارهــا  می یافتنــد 
کتاب  یابیم. این  که علت این توصیه ها را در کافی بود  فصل های نخست 
همین  و  اســت  مختلف  افراد  و  مشــاغل  از  گون  گونا مثال هــای  از  سرشــار 
ما  شــود.  شــامل  را  مخاطبان  از  گســترده ا ی  طیف  که  شــده  باعث  ویژگی 
اســتفادۀ جامعه  و  توجه  مــورد  یم  امیدوار و  برده ایــم  بســیار  بهرۀ  آن  از  خــود 

گیرد. قرار  نیز  ایرانی  مخاطبان 
آن  برای  مناســب  نام  انتخاب  کتــاب،  ترجمۀ  آغاز  روزهای  همــان  از 
چندان  آن  عنوان  کلمۀ  به  کلمه  ترجمۀ  بود؛   ما  ذهنی  چالش های  از  یکی 
را  کید می کــرد عنوانی  تأ مــا  به  کتاب  آموزه هــای  از طرفی  و  نبــود  مناســب 
نام هــای  باشــد.  یادماندنــی  بــه  و  ســاده  غیر منتظــره،  کــه  کنیــم  انتخــاب 

یانــا قلــم         ســخن ناشــر         ســمیه محمدی٬ مدیــر عامــل انتشــارات آر



آقای  کــه  را  ایــدۀ عالــــــــی مستــــــدام  نهایــت  و در  بســیاری پیشــنهاد شــد 
ایشان  از  برگزیدیم.  را  زارع پیشنهاد دادند نامی شایسته  دیدیم و آن  مجید 
بر عهده  را  که صفحه آرایی چاپ اول  گل سرخی  و همچنین جناب آقای 

یم. داشتند سپاسگزار
اول  و چاپ  کردند  اســتقبال خوبی  کتاب  از  خوشــبختانه مخاطبان 
کردیم متن  تــالش  رســید. در چــاپ دوم  فــروش  به  یــک ســال  آن در طــی 
کنیم  برطــرف  را  اول  و بعضی ســخت خوانی های چــاپ  روان تــر  را  ترجمــه 
بهره  بســیار  اول  دربارۀ چاپ  نظرهــای خوانندگان محتــرم  از  راه  ایــن  در  و 
همراهی  از  اســت  الزم  همچنین  یم.  سپاســگزار عزیزان  این  همۀ  از  بردیم. 
بازخوانــی  کــه زحمــت  ربیعــی  آقــای محســن  کتــاب و جنــاب  مترجمــان 
ایــن  یــم  امیدوار کنیــم.  قدردانــی  کشــیدند  را  متــن  اصالحــات  برخــی  و 

کتاب منجر شود. این  آموزه های  از  بیشتر  بهره گیری هرچه  به  اصالحات 
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ایــن پرســش ها در  بــه ما پیشــنهاد شــد  کتــاب  ایــن  کــه ترجمــۀ  هنگامــی 
به  کتاب در میــان رهبــران و مدیران،  این  که چــرا  گرفت  ذهنمــان شــکل 
کارآفرینان، اصحاب  یابان،  بازار خصوص مدیران ارشد، سیاست مداران، 
رسانه، مبلغان مذهبی، معلمان و بسیاری دیگر محبوب و مشهور است؟ 
ترجمه شــود،  زبان  بــه 28  کتاب  ایــن  که  اســت  چه عواملی ســبب شــده 
ژورنال  وال اســتریت  و  تایمــز  نیویــورک  کتاب هــای  پرفروش تریــن  در فهرســت 
باشــد؟ چرا در  بیزینس ویک  پرفروش های  قــرار بگیرد و 2۴ ماه در فهرســت 
برتر  کتاب  از ۱۰۰  و  یکــی  قــرار دارد  کتاب ســال  چندیــن فهرســت بهترین 
برتر  کتــاب   ۱۰ رتبۀ  کســب  اســت. دالیل  انتخاب شــده  کســب و کار  حوزۀ 
بسیاری  اینکه چرا  و  بوده است؟   کســب و کار چه  در حوزۀ  آمازون  سایت 

کرده اند. توصیه  را  کتاب  این  برتر مدیریت خواندن  استادان  از 
به پرســش های  کرده ایم می توانیم  با دقــت مطالعه  را  کتاب  که  حــال 
است  گیری  فرا نیاز  و  مســئله  کتاب  موضوع  اینکه  اول  بدهیم:  پاســخ  باال 
موضوع  وقتی  یم  دار دوســت  ما  همۀ  اســت.  مردم  عموم  دغدغۀ  تقریبًا  که 
اثرگذار باشیم و پیاممان  کنند،  را بیان می کنیم دیگران به آن توجه  مهمی 
بلکه هر  نیست،  و ســازمان ها  این مســئله مختص مدیران  ماندگار شــود. 
باشــیم  یم. ممکن اســت معلمی  نیــاز دار بــه آن  مــا در شــغل خود  از  یــک 
به  به خوبی  را  و مفاهیــم دشــوار  باشــد  موفــق  یــس  تدر کــه دوســت دارد در 
کــه می خواهد چشــم انداز  باشــیم  یــا مدیری  کنــد،  دانش آموزانــش منتقــل 
میان  در  کارکنان خــود  بــا  به خوبــی  را  و جهت گیری هــای جدیــد ســازمان 
و در مسیر جدید حرکت  را درک  آن  باشند دیگران  انتظار داشته  و  بگذارد 

رامین هاشمی٬ مجتبی اســدی           ســخن مترجمان         ســید
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در  را  پیــام  مخاطــب  می خواهــد  کــه  باشــیم  تبلیغاتــی ای  مدیــر  یــا  کننــد 
فروش مشــاهده  افزایش  در  را  آن  نتیجۀ  و  به خوبــی درک  تبلیغــات جدید 
توجه،  جلــب  یعنی  مشــترک  موضوع  یــک  ی  حاو مثال ها  ایــن  همۀ  کنــد. 
کار  از مواقع حاصل  این در بسیاری  با وجود  و ماندگاری است.  اثرگذاری 
به پیام  کسی  اوقات  که ما می خواهیم، تفاوت دارد یعنی بیشتر  با  چیزی 
به ســرعت  یا  نمی کنند  را درک  آن  به خوبی  نمی کند،  توجه  مــا  ایده های  و 

فراموش می کنند. را  آن 
کــرد.  جســت و جو  آن  بیــان  شــیوۀ  در  بایــد  را  موفقیــت  دوم  دلیــل 
خــود  بیــان  در  را  متفاوتــی  روش  ســطحی نگری  از  پرهیــز  بــا  نویســندگان 
یــاد  او  بــه  و  بــا خــود همــراه می کننــد  را  آنهــا خواننــده  کرده انــد.  انتخــاب 
این  که در  را  آنها اصولی  کنــد.  را ماندگار  ایده های خود  می دهنــد چگونه 
به خوبی  ایده ها پیشنهاد می دهند  کردن  راهنمای ماندگار  به عنوان  کتاب 
از مثال ها و  کتاب پر  کتاب به کار بسته اند.  در طراحی ساختار و محتوای 
ماندگار  و  ک  )چسبنا  sticky نویسنده  خود  قول  به  که  است  داستان هایی 

در ذهن خواننده جا می اندازد.  را  و مطالب  در ذهن( است 
که قصد دارند با هر ابزاری  کتاب را به تمام افرادی  ما نیز مطالعۀ این 
ارتباط های  شعار،  تبلیغاتی،  کمپین  اســتراتژیک،  بیانیه های  )ســخنرانی، 
به  را  پیــام مهمی  اینها(  و مانند  روزنامــه  تیترهای  و  تیمــی، مطالــب  درون 

توصیه می کنیم.  برسانند  مخاطبان خود 
چیــپ  گفــت.  بایــد  هیــث  بــرادران  کتــاب  ایــن  نویســندگان  دربــارۀ 
و  اســت  اســتنفورد  دانشــگاه  در  کســب وکار  عالی  دانشــکدۀ  اســتاد  هیث 
او مشاور طیف  یس می کند.  را تدر کســب وکار و ســازمان  درس اســتراتژی 
و  گپ  گــوگل،  از جمله  و ســازمان های مختلــف  از شــرکت ها  گســترده ای 
ارشد مرکز حامی  برادر دیگر، دن هیث، عضو  آمریکا اســت.  انجمن قلب 
دانشکده  در  پژوهشگر  مقام  در  این  از  پیش  و  اســت  اجتماعی  کارآفرینان 

فعالیت می کرده است.  هاروارد  بازرگانی 
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کتاب به ما یاری رساندند  که در ترجمۀ این  در انتها از تمامی افرادی 
بردباری  با  که  از خانواده های عزیزمان  سپاسگزاری می کنیم، به خصوص 
از  کردند.  ایجــاد  مــا  فعالیت  بــرای  را  مناســب  فضای  مراحــل،  تمامــی  در 
از مرحله  کــه  نیز  یاناقلم، ســرکار خانم ســمیه محمدی  آر انتشــارات  مدیــر 
و  به دســت مخاطبان حضور فعال داشتند  آن  تا رســیدن  کتاب  انتخاب 
آماده نمی شد، تشکر ویژه  ارزشمندی   کتاب  ایشان چنین  بدون همراهی 
یافت هرگونه  از اشکال نیست و ما آمادۀ در یم. این ترجمه قطعًا خالی  دار

کتاب هستیم.1 این  عزیز  از خوانندگان  بازخورد 

  

1. Ramin.Hashemi@modares.ac.ir     &     Asadi@aryanagroup.com
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یاد مسافرت  ز کارش،  نوع  به خاطر  ما  از دوســتان  دوست یکی 
بــرای  به تازگــی  دیویــد  بنامیــم.  دیویــد  را  او  یــد  بگذار مــی رود. 
شرکت در جلسۀ مهمی با مشتریانش به آتالنتیک سیتی رفته 
پرواز وقت داشــت،  تا  از جلســه چند ســاعتی  بعد  که  او  بود. 
کافه رفت. دیوید در افکار خودش غرق بود  برای استراحت به 
با هم قهوه ای بنوشند  تا  که فردی نزدیکش شد و پیشنهاد داد 
اینکه متعجب شــده  بــود پذیرفت. غریبه  با  او  بزنند.  گپــی  و 
بازگشت، یکی  با دو فنجان قهوه  و  به ســمت پیشخوان رفت 
نوشید.  را  آن  و  کرد  تشــکر  او. دیوید  برای  و یکی  برای خودش 

یاد می آورد. به  او  که  بود  آخرین چیزی  این 
گیج  که دیوید، قبل از اینکه  این تقریبًا آخرین چیزی بود 
بیدار  یخ  در  غوطــه ور  و  هتل  حمــام  وان  در  درازکش  منــگ،  و 

به خاطر می آورد. شود، 
کجاست  او دیوانه وار نگاهی به اطراف انداخت تا بفهمد 
در  یادداشــتی  است.ســپس  آورده  در  آنجــا  از  ســر  چگونــه  و 

کرد: پیدا  کنارش 
بزن. زنگ   1 ۹۱۱ به  نخور.  تکان 

وان حمام  کنــار  کوچک  میز  ی  رو کــه  را  تلفن همراهی  دیویــد 

۱.  ۹۱۱ شماره تلفن اضطراری در آمریکای شمالی.م. 

           آنچه ماندگــار می شود          
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را توضیح داد.  بود، برداشت و به ۹۱۱ زنگ زد و وضعیت خود 
کسی  اما  بود،  شــده  کرخت  و  بی حس  یخ  به خاطر  انگشــتش 
آشنایی  موقعیت  این  با  به طرز عجیبی  بود  آن ســوی خط  که 
به  آرام  و  با دقت  که  از شما می خواهم  »آقا،  گفت:  او  داشت. 
کمر شما  پشت خود دست بزنید. آیا لوله ای از قسمت پایینی 

آمده است؟« بیرون 
از پشتم  لوله ای  بله  کشید.  به پشتش دست  او مضطرب 

زده است. بیرون 
کلیه های شما از بدنتان  گفت: »آقا نترسید، یکی از  اپراتور 
از دزدان اعضای بدن  گروهی  خارج شــده است. در این شــهر 
فعالیت می کنند و شما را هدف قرار داده اند. مأموران اورژانس 

از جایتان تکان نخورید.« آنها  تا رسیدن  در راهند، 

را خواندید.  گذشته  پانزده سال  افسانه های شهری  از موفق ترین  شما یکی 
از  نخســتین ســرنخ، آغاز معمــول این گونه داستان هاســت: »دوســت یکی 
که زندگی دوستاِن دوستانمان  کرده اید  تا به حال توجه  آیا  دوستان ما ...« 

زندگی خود دوستانمان است؟  از  جذاب تر 
صدهــا  باشــید.  شــنیده  قبــاًل  را  کلیــه  دزدی  داســتان  اســت  ممکــن 
و تمام  این داســتان در میان مردم پخش شــده اســت  از  صورت مختلف 

دارند: مرکزی مشترک  آنها سه عنصر 
نوشیدنی مسموم

یخ از  پر  وان 
این  از صورت های  کلیۀ دزدیده شده. در یکی  جملۀ اصلی؛ 
بدکاره ای  از زن  را  نوشــیدنی مســمومی  داســتان مرد متأهلی 
بازی  بود:  کرده  اتاقــش در الس وگاس دعوت  به  که  می گیــرد 

کلیه. با  اخالقی 



    آنچه ماندگار می شود    

۱7

اســتراحت  ســاعت  یــک  می بندیــد.  را  کتــاب  االن  همیــن  کنیــد  فــرض 
رو  از  را  داســتان  اینکه  بــدون  و  زنگ می زنید  به دوســتی  می  کنید، ســپس 
را  احتمااًل شــما می توانید داستان  تعریف می کنید.  او  برای  را  آن  بخوانید 
این مســافرت  که  کنید  فراموش  کنید. ممکن اســت  تعریف  کامل  تقریبــًا 
بوده اســت. چه  آتالنتیــک ســیتی  بــا مشــتریان« در  بــرای »جلســه مهمــی 

آورده اید. یاد  به  را  مهم  اما شما همۀ چیزهای  دارد؟  اهمیتی 
را می فهمیم،  آن  مانــدگار می شــود.  کــه  اســت  کلیــه داســتانی  دزدی 
که داســتان  کنیم  باور  گر  ا و  کنیــم  بازگو  بعدًا  و می توانیــم  یم  یــاد می آور بــه 
قبول  برابر  کــم در  رفتارمان دســت  این پس  از  اســت  صحت دارد، ممکن 

کند. تغییر  از غریبه ها  نوشیدنی 
از اعالمیۀ ســازمانی  برگرفتــه  کــه  ایــن متن  بــا  را  کلیــه  داســتان دزدی 
را  خود  طبیعــی  به طــور  گیر  فرا »انجمــن  کنیــد:  مقایســه  اســت  غیرانتفاعی 
بر اساس تجربیات  که می تواند  معطوف به منطق بازگشت سرمایه می کند 
کنونی مدل شود.« متن به این صورت آغاز می شود و این گونه ادامه می یابد 
اســت  این  به مؤسســه فشــار می آورد  وارده  بــر جریان منابع  که  کــه »عاملی 
پاســخگویی،  از  اطمینــان  کســب  بــرای  کمک کننــدگان  مواقــع  اغلب  کــه 

بازی می شوند.« وارد  کردن پول،  برای اهدا  الزامات قاطع  یا  هدف گذاری 
را می بندید و یک ســاعت اســتراحت  کتاب  کنون  ا کنید هــم  فــرض 
به دوســتی زنگ  می  کنیــد؛ نه حتی اســتراحت هم نکنیــد بلکه بالفاصله 
کنید. موفق باشید! بازگو  او  برای  از رو بخوانید  اینکه  را بدون  بزنید و متن 

بــا یک متن  افســانه ای شــهری  اســت؟ مقایســۀ  مقایســۀ منصفانه ای 
باال  اینجــا جالب می شــود: دو مثال  امــا موضوع  نه.  بد. مســلمًا  منتخــب 
به  یــک  کــدام  نظــر بگیریــد.  بــودن در  یــاد ماندنــی  بــه  را دو قطــب طیــف 
گر  ید نزدیک تر به نظر می آید؟ ا کار دار کار با آن سرو  که در محل  ارتباطاتی 
به سمت قطب سازمان  تمایل  کار شــما  باشید، محل  مردم  بیشــتر  مانند 

دارد. قطبی  به عنوان ستارۀ  غیرانتفاعی 
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ذاتــًا  ایده هــا  از  بعضــی  باشــد؛  طبیعــی  کامــاًل  موضــوع  ایــن  شــاید 
ذاتًا جالب  بــدن  اعضای  بانــد دزدی  نیســتند.  دیگر  بعضی  و  جذاب انــد 
اســت! و استراتژی مالی سازمانی غیرانتفاعی به طور ذاتی جالب نیست! 

آن است:  پروراندن  برابر  در  ایده  تقابل بحث طبیعت  این 
اینکه جالب ساخته می شوند؟ یا  متولد شده اند  ایده ها جذاب 

ایده های خود  ما چگونه  پرورشــی است. پس  کتابی  کتاب  این  در اصل، 
نمی دانیم  ما  از  بسیاری  باشــند؟  موفق  در جهان  که  بپرورانیم  به گونه ای  را 
کنیم.  را متمایز  آنها  و  کنیم؛  به طور مؤثری منتشــر  را  ایده های خود  چگونه 
برای توضیح میتوز1 وقت صرف می کند  یست شناسی یک ساعت  معلم ز
که میتوز چیست. مدیری  یاد می آورند  به  بعد فقط سه دانش آموز  و هفتۀ 
و  اســتراتژی جدید شــرکت ســخنرانی غیرجذابی می کند  از  رونمایی  برای 
کارکنان  بعــد  روز  و  تــکان می دهنــد  را  و شــوق سرشــان  با ذوق  کارمنــدان 

انجام می دهند.  را  قبلی  کار  که همچنان همان  را می بینید  تولید 
اما داستان مسخرۀ  ایده های خوب، ســخت موفق می شوند.  اغلب، 
کند، مدام منتشــر  تأیید  را  آن  کــه  کلیــه، بدون وجــود هیچ منبعی  دزدی 
نسبت  کلیۀ سرقت شده  که داستان  دلیل است  این  به  آیا  می شود. چرا؟ 
آیا می توان ایدۀ درست و مفید  یا  به سایر موضوع ها خریدار بیشتری دارد؟ 

کرد؟ منتشر  نادرست  ایدۀ  به خوبی  را هم 
 

  حقیقتی دربارۀ ذرت پفکی سینما
نظر  به  کــه  بود  از ذرت پفکی ســینما خیره شــده  کتی  پا بــه  آرت ســیلورمن 
که در دفترش بوی  بود  قرار داشت.مدت ها  او  ی میز   به جا رو نا  می رســید 
که در سازمانش انجام شده بود او  کرۀ قالبی می آمد. به خاطر پژوهشی  بد 

کروموزوم ها.م. کم شدن  ۱. تقسیم هسته سلول به دو قسمت بدون 



ــــــاده ســــــــــــــــــــــ
چگونه مفهــــــوم کلیــدی 
ایــــدۀ خــــــــــــود را می یابیم؟



           ســـــاده          
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گســترده ای  برنامه ریــزی  نیازمنــد  آمریــکا،  ارتــش  در  اقدامــی  کوچک تریــن 
باشــد.  ایــاالت متحده  رئیس جمهور  فرمــان  آن می توانــد  کــه منشــأ  اســت 
پارامتر هــای  او  و  می دهــد  فرمــان  مشــترک  ســتاد  رئیــس  بــه  رئیس جمهــور 
متوالی  به طــور  برنامه ها  و  فرمان هــا  را مشــخص می کند. ســپس  عملیــات 
از  و  ســرهنگ ها  بــه  ژنرال هــا  از  شــد،  خواهنــد  جــاری  پاییــن  به ســمت 

فرماندهان. به  سرهنگ ها 
را مشــخص  آتش«  »مفهوم  و  مانــور«  »طــرح  و  کاملند  تقریبــًا  برنامه هــا 
اســتفاده خواهد  از چه تجهیزاتی  باید بکند،  اینکه هر واحد چه  می کننــد 
از  و مواردی  شــد، جنگ افزارهــا و مهمات چگونــه جایگزین خواهند شــد 
اقدامات تک  تک  که  به حدی مشــخص می شــوند  این دســت. دســتورها 

هر لحظه هدایت می کنند. در  را  پیاده  سربازان 
یادی برای برنامه ریزی صرف می کند و فرایندهایش طی  ارتش انرژی ز
تنها  ابالغیه ها1 است.  ارتش اعجاز  اســت. سیســتم  ســال ها اصالح شده 
برنامه ها بدون استفاده می مانند. و  یک اشکال وجود دارد: بیشتر نقشه ها 
پوینــت2  وســت  در  رفتــار  علــوم  بخــش  رئیــس  کولیتــز  تــام  ســرهنگ 
این اســت:   اســتفاده می کنیم  آن  از  کــه اغلب  می گویــد: »عبارتــی قدیمی 
سعی  است  ممکن  شما  نمی ماند.  پایدار  دشــمن  با  مقابله  در  برنامه ای  هیچ 
نقشۀ خود  نیز  اما دشــمن  باشــید،  نقشــه تان داشته  اســاس  بر  بر جنگیدن 

1.  Marvel of communication
2.  West Point  

           ســـــاده          
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هــوا  و  آب  می دهــد،  ی  رو غیرقابل پیش بینــی  اتفاقــات  می کنــد.  بــازی  را 
انتظار  از  فراتــر  مــی رود، دشــمن  بیــن  از  تأسیســات مهمــی  تغییــر می کنــد، 
آنها  که  اســت  این علت  بــه  ارتش ها  بیشــتر شکســت های  عمــل می کند. 
نبرد  به  کــه ده دقیقه مانــده  ی تهیه نقشــه ای می کنند  بر رو یــادی  ز کیــد  تأ

بی استفاده می شود.«
برای  کــه دســتورالعملی  این اســت  ارتش درســت مانند  ایــن چالــش 
بازی  از طرف شما شطرنج  بر اساس آن  تا  بنویســید  از دوســتان خود  یکی 
دربارۀ  دارد  احتمال  و  بلدید   را خوب  بازی  قوانین  که  کند. درست است 
ســعی  گر  ا اما  باشــید،  داشــته  یادی  ز اطالعــات  نیــز  حریفــش  و  دوســتتان 
بنویسید، شکست خواهید خورد.  را  به حرکت  کنید دستورالعمل حرکت 
اینکه  محض  به  کنید.  پیش بینی  را  حرکت  چند  از  بیش  نمی توانید  شما 
با دقت  نقشۀ  باید  انجام دهد، دوست شما  حریف حرکت غیر منتظره ای 

کند. تکیه  و غریزۀ خودش  فکر  به  و  بیندازد  دور  را  طراحی شده شما 
بیشــتر  و  بیشــتر  زمــان  گذشــت  بــا  »مــا  می گویــد:  کولیتــز  ســرهنگ 
او  می کنــد.«  موفق  پیچیــده  عملیــات  در  را  افــراد  چیــزی  چــه  فهمیده ایــم 
که نشان می دهند برنامه ریزی انجام  که برنامه ها از این جهت  اعتقاد دارد 
که  را مجبــور می کند  افراد  برنامه ریزی  فرایند  اســت، مفید هســتند.  شــده 
می گوید:  برنامه ها  خود  دربارۀ  کولیتز  اما  کنند.  فکر  صحیح  مسائل  دربارۀ 
فرایند  ارتش  بنابرایــن در دهــۀ ۱۹8۰  کار نمی کنند«.  نبــرد  میــدان  »آنهــا در 

کرد. تعدیل   1 فرمانده  نام قصد  به  مفهومی  اختراع  با  را  برنامه ریزی خود 
بر  کــه مقدم  ابالغیــۀ قطعــی و صریحی اســت  مفهــوم قصــد فرمانــده 
را  نهایــی عملیات  برنامــه و وضعیت مطلوب  و اهداف  هر دســتور اســت 
ممکن  ارتش،  بــاالی  رده های  در  فرمانــده  قصد  مفهوم  می کند.  مشــخص 
اراده و خواست دشمن  باشد: »شکســت  انتزاعی  و  نســبتًا خالصه  اســت 

1.  Commander’s Intent
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مزاحمت هــای  بــا  خــود  درس  کاس  در  بایــد  اســاتید  موقعیــت: 
کنند؛ دانشــجوی عصبانی، پرخاشــگر یا چالش  گاه و بــی گاه برخــورد 
که  برانگیز. بســیاری از اساتید غافلگیر می شــوند و مطمئن نیستند 
کلینیــک دو پیام  کننــد. در این  چگونــه بــا ایــن موقعیت ها برخورد 
بــرای  اســتراتژی هایی  ک گذاری  اشــترا بــه  قصــد  بــه  کــه  را  متفــاوت 
مواجهه با چنین دانشجویانی بیان شده اند، باهم مقایسه می کنیم.

  پیام ۱
پیام اول توســط دانشگاه ایندیانا به عنوان منبع دستورالعمل تدریس تهیه 

شده است.
کنیــد. حالــت تدافعی به  آرام بمانیــد. تنفــس خــود را آرام و منظــم 
کنید.  که آنها را آرام  کنید  خود نگیرید. آنها را نادیده نگیرید. تاش 
کاس آنها را  کــه در زمان اســتراحت یــا بعــد از  بــا آنهــا قــرار بگذارید 
کنیــد. طــی ماقات، احســاس دانشــجو را پذیرفتــه و به او  ماقــات 

کنید. گوش بدهید. حرفه ای و مؤدبانه صحبت 

  توضیحـاتی دربارۀ پیــام ۱
که بر  کــه اینجا هیچ چیــز غیرمنتظــره ای وجود نــدارد، چیــزی  کنیــد  توجــه 
گــر مواجهه با دانشــجویان ســخت، مطابق با  خــاف بــاور عمومی باشــد )و ا
که نکاتی برای مواجهه  باور عمومی و عقل ســلیم باشــد پس چرا نیاز اســت 
کنیم؟(. بیشــتر توصیه هــا؛ »آرام بمانیــد«، »حالت تدافعی به  با آنها منتشــر 
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کنید« برای ماندگار شــدن، هم  که آنهــا را آرام  کنید  خــود نگیریــد«، »تاش 
که  کمی هستند  بســیار انتزاعی هســتند و هم بســیار واضح )اســاتید بســیار 
باور داشته باشند در پاسخ به دانشجوی مشکل آفرین باید هیجان زده شد 

از دست داد(. را  آرامش خود  و 

  پیام ۲
گــروه خبری و توســط اســتادی به  پیــام دوم به صــورت غیــر رســمی در یــک 
گروه به  که می خواســت تجربه خــود را با دیگر اســاتید  کمن1  نــام الیســون با

ک بگذارد نوشته شده است: اشترا
کردن  که اغلب هنگامی که مشغول صحبت  من دانشجویی داشتم 
کاس بلند بلند حرف مــی زد. من حرف های او را  بــودم در انتهــای 
کاس می شــنیدم پس همه می توانســتند آن را بشــنوند.  در جلوی 
کــه بیان می کــردم مخالفت می کرد؛ مهــم نبود آن  او بــا هــر نکته ای 
گایــه از رفتار  نکته چه باشــد. دانش آموزان خیلی ســریع شــروع به 
که عمومًا  کردند و روش هایی برای برخورد با او پیشنهاد دادند  وی 

او طراحی شده بود. جهت تحقیر و اهانت به 
کــردم اما در نهایت یــک روز در  روش هــای مختلفــی را امتحــان 
کاس او و دوست صمیمی اش را به جلو فراخواندم و در دفترم  آخر 
که در زمان این قرار  کردم  گذاشــتم. اطمینان حاصل  آنها  با  قراری 
ماقات شــاهدی داشته باشــم. یکی از همکاران در فضای مشترک 
که دوســت ایــن فرد در  دفتر حضور داشــته باشــد. من باور داشــتم 
گیر افتاده اســت، دانش آموز فقط از او به عنوان وســیله ای  نقشــش 

کاس استفاده می کند. برای به هم ریختن 
کلفــت ماقات داشــتم، با عینک  گردن  هنگامی کــه بــا ایــن فرد 

1.  Alyson Buckman
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