سرمقاله

«ب��زن در رو» ،تقویت «روحیۀ» بله قربانگویی

ب��رای حفظ مقام و موقعی��ت ،بیخیالی مزمن
نس��بت به وجهۀ سازمان در جامعه ،بیتوجهی

قصه امروز ،غصه فردا

به یافتن جانش��ین مناس��ب برای ادامه کار ،و

 ...منجر میش��ود و دهها آس��یب جدی را به
فضای کس��ب و کار در جامعه وارد میسازد

اندیشه فردا و دلنگرانی از آن چه قرار است

که هر یک به تنهایی دل انس��انهای صاحب

انس��ان اندک��ی فراتر از زمان ح��ال را نظاره

نقطه مقابل این نوع تفکر زمانی است که فرد

پیش آید گاه محرکی میش��ود برای این که
کند .برخی معتقدند «گذش��تهها» گذشته ،غم
«ف��ردا» را نباید خورد ،و آن چه مهم اس��ت،
«حال» است که نباید آن را از دست داد .این

طرز فکر گرچه ممکن است به سان «تریاک»
آدمی را به خلس��ه و بیخیالی فرو برد و در

کوتاهمدت لذتبخش باشد ،اما روبهرو شدن
ب��ا واقعیته��ای فردا موجب میش��ود طعم
تل��خ «فرصتهای از دس��ت رفته» به تدریج

جای «جیکجیک مس��تان» را پرکند و لذت
کوتاهمدت را به ذلت بلند مدت مبدل سازد.

اندیشه را به درد میآورند.

در محیط کار و س��ازمان همواره از تجربیات
گذش��ته به��ره میگی��رد و از قب��ل در مورد

تأثی��رات آت��ی تصمیم��ات و اقدامات خود

میاندیش��د .گرچه ای��ن کار در ابتدا اندکی
دش��وار به نظر میرس��د ،اما در اثر تکرار به
«روش زندگی» تبدیل میش��ود و دامنه دید
انس��ان را وس��یعتر و عمیقتر میکند .افراط
در این س��وی طیف نیز موجب میش��ود که
فرد به کلی از زم��ان حال غافل بماند و کار
و زندگی امروز را به بهانه به دس��ت آوردن

این ن��وع تفکر وقتی به فضای کس��ب و کار

آینده از دست بدهد.

را به ش��کل کاهش کیفی��ت کاال و خدمات با

میانهروی باش��د تا انس��ان بتواند «بودن» در

و س��ازمان رخنه میکند به تدریج اثرات خود
هدف کسب س��ود آنی ،بیتوجـهی به اعتبار
بلند مـ��دت ،ترویج کارهـ��ای به اصـطالح

در بین این دو س��ر طیف ش��اید بهترین کار
حال را با تم��ام وجود تجربه کند و همزمان

تجربههای گذشته را چراغ را ه آینده سازد.

