مدیریت بدون زور و اجبار :کاربست تئوری انتخاب در مدیریت نیروی انسانی
نگارنده :دکتر ویلیام گلسر
مترجم :دکتر علی صاحبی
ناشر :سایه سخن
چاپ اول1390 :
نوبت چاپ :پنجم
مشخصات ظاهری 184 :صفحه

چکیده کتاب
ویلیــام گلســر در ایــن کتــاب بــه منظــور دســتیابی بــه بازدهــی ،تولیــد بهینــه و ایجــاد محیطــی شــاداب و صمیمانــه ،کاربســت
تئــوری انتخــاب در مدیریــت نیــروی انســانی را بــه مدیــران آمــوزش میدهــد.
تقریبــا اکثــر مدیــران فکــر میکننــد کــه علــت رفتارهــای افــراد تحــت مدیریــت خــود را میداننــد ولــی حتــی بــه
ذهنشــان خطــور نمیکنــد کــه ممکــن اســت برداشتشــان اشــتباه باشــد .آنهــا بــا دانســتههای کنونــی خــود نمیتواننــد
بــه ســمت کار کیفــی بــرای رقابتــی ســالم پیــش رونــد و بایــد درک درســتی از ایــن مســئله داشــته باشــند کــه مدیریــت
راهبرانــه بــه کیفیــت بهتــر میانجامــد.
در ایــن کتــاب چگونگــی بــه کارگیــری «تئــوری انتخــاب» در قلمــرو روابــط مدیــر و کارکنــان ،گام بــه گام نشــان داده
شــده اســت .هــدف کتــاب ترویــج «روانشناســی کنتــرل درونــی» (مســئولیتپذیری) و تشــویق مدیــران ،بــه دســت کشــیدن
از «روانشناســی کنتــرل بیرونــی» اســت .بــدون دانســتن تئــوری انتخــاب بیشــتر مدیــران نمیتواننــد محیــط کار کیفــی یــا
مطلــوب را در ذهــن خــود تصویــر کننــد و تــا زمانــی کــه چنیــن بینشــی نداشــته باشــند ،بــرای رقابــت کــردن در دنیایــی
کــه هــر روز رقابتیتــر میشــود نمیتواننــد بــه کیفیــت مــورد نیــاز دســت یابنــد.
در بخشی از کتاب آمده است:
«هــر آنچــه از مــا ســر میزنــد رفتــار اســت و همــه رفتارهــای مــا انتخابشــده
هســتند .کســی نمیتوانــد دیگــران را وادار بــه انجــام کاری کنــد بلکــه تنهــا میتوانــد
راه بهتــری را بــه او بیامــوزد تــا او تشــویق بــه انجــام آن کار شــود و اگــر در فراینــد ایــن
آمــوزش و تشــویق موفــق عمــل کنــد ،احتمــال انجــام آن کار و موفقیــت در آن زیــاد
خواهــد بــود».

بــه بــاور گلســر ،مدیــر هــر چــه مهارتهــای ارتباطــی را بهتــر بیامــوزد ،برقــراری ارتبــاط بــا کارکنــان برایــش ســادهتر
خواهــد شــد .مدیــر راهبــر کارکنــان را بــه ســوی انتخــاب ســوق میدهــد و بــدون تهدیــد کــردن یــا اســتفاده از زور کارکنــان
را بــرای پذیــرش دســتور کار ترغیــب میکنــد و بــه آنهــا بــرای تــاش بیشــتر و عرضــه کار کیفــی انگیــزه میدهــد.
در پایان باید گفت که
«مردم اصول اخالقیای را میپذیرند که از اعتماد ،تالش و رسیدن به کیفیت برتر سرچشمه
بگیرد و هیچ راه میانبری به این حقیقت وجود ندارد».

