
 هستید؟ جک ولش آیا آماده ایجاد تغییرات بزرگ در زندگی و کارتان همانند

 . ارزش شرکت شما و ارزش خود شما با همدیگر در ارتباط مستقیم و نزدیکی هستند -1

یعنی هماهنگی و در یک راستا  همخوانی .را یاد بگیرید  برای درک بهتر گفته جک ولش باید این همخوانی

 .گفتار و رفتاِر یک فردبودِن افکار، 

اختالفات باعث بوجود آمدن نخبه ساالری میشود و تفاهمات باعث بوجود آمدن یک گروه با حد متوسط  -2
 . میشود

اگر در شرکت شما اختالفات بر سر ایده ها زیاد است، نشانه خوبی است از پیشرفتی که میتوانید به کمک 
اختالفات بر سر ایده ها و نظرات را سرکوب یا نادیده بگیرید، آنها به این اختالفات حاصل کنید. سعی نکنید 

 .شما کمک میکنند گستره چشم انداز ایده هایتان را بزرگتر کنید

 ایجاِد یک فرهنگ جدید در سازمان، باید همواره نتیجه ای در بر داشته باشد ، مثبت یا منفی -3

ر شرکت یا زندگی تان صورت میدهید، باید نتیجه ای در بر نه تنها ایجاد یک فرهنگ، بلکه هر اقدامی که د
داشته باشد. این نتیجه میتواند مثبت باشد یا منفی اما به هر حال باید نتیجه دیده شود و بتواند در مورد آن 

 .قضاوت کرد. تغییراتی که هیچ نتیجه مشهودی ندارند اهمیتی هم ندارند

 جزو باید ها است ایجاِد یک محیط شفاف و قابل اعتماد -4

در شرکت یا زندگی که کارمندان و آشنایان به همدیگر اعتماد نداشته باشند، دیر یا زود پایان آن شرکت یا 
روابط نزدیک است. سعی کنید به هر طریق ممکن، مهم ترین رکن یک شرکت یعنی صداقت و اعتماد را در 

و صداقت را هم در بین خانواده و دوستانتان برقرار بین کارمندانتان و پایه مهم زندگی سالمت یعنی اعتماد 
 .کنید

 .جذب، پرورش و استفاده از نوابغ در سطح جهانی، جزو کارهای ناتمام در طول زندگی تان است -5

به عقیده جک ولش، یک شرکت نخبه توسط کارمندان نخبه ای ایجاد میشود که یک مدیر باهوش آنها را 
 .استخدام و مدیریت میکند

باید سیستم حمایت و پاداش بین کارمندانتان ایجاد کنید و اشتباهات آنها را به دلیلی برای پیشرفت شان  -6
 .تبدیل کنید

اغلب اوقات مدیران سعی میکنند اشتباهاِت حتی کوچکتِر کارمندانشان را بزرگتر از حد واقعی جلوه دهند تا 
کنند. اما روش جک فرق دارد، او معتقد است افرادی که آنها را از اشتباه کردن های بیشتر در اینده منع 

اشتباه میکنند جسارت این را دارند که بیش از افراد معمولی باشند. بنابراین آنها را باید حمایت کنید و سعی 
 .نکنید آنها را نادیده بگیرید

 .دارندارتباطات ساده، پیوسته و متمرکز نتایج سریع تر و قابل مفهوم تری در سازمان  -7



برای ارتباط با کارمندانتان از ارتباطات پیچیده، الکترونیکی و کاغذ بازی استفاده نکنید. کافیست در هفته 
چند دقیقه وقت بگذارید و با کارمندانتان به صورت رو در رو به صورت شفاف سوال بپرسید و اجازه دهید 

 .سوال بپرسند

 .هارت ها و اشراق بیشتر نمیشودهیچ چیز به اندازه مصیبت ها باعث پرورش م -8

در زندگی هرکس مشکالت و مصیبت هایی وجود دارد که نحوه برخورد با آنها کامال بر آینده و موفقیت فرد 
 .تاثیر مستقیم داردولی نحوه برخورد با این چالشها مهم است

شرفت افرادی باشید که در پس از مدتی باید تغییراتی در ژنتیک تان پدید بیاید : شما باید عاشق دیدن پی -9
 .تیم شما کار میکنند، ترفیع می گیرند و رشد شخصی دارند

تنها زمانی شما موفق خواهید شد که بتوانید به دیگران کمک کنید موفق شوند. هیچ تیم قدرتمندی تاکنون بدون 
 موفقیت تک تک اعضای تیم، به موفقیت های بزرگی دست پیدا نکرده است.

 .آن را در اولویت هایتان قرار دهید مر برای موفقیت حیاتی است.یادگیری مست -10

فرق افراد موفق با افراد ناموفق در این است که افراد موفق یادگیری را تنها به دوران مدرسه نمیدانند وآن 
حتی پس از دوران مدرسه و دانشگاه نیز ادامه میدهند و حتی از هر شکستی درسی برای یادگیری  را

 .میگیرند

 


