
 بازی کار  خالصه کتاب؛ 

 

 مقدمه 

 

این خالصه کتاب می تواند هم برای کسانی که در کسب وکار فعالیت دارند  

مفید باشد هم برای افرادی که به فعالیت های آموزشی مشغول هستند که  

هر مدیر یا کارمندی شهامت و تعهد نحوه یادگیری را داشته باشد نمونه و  

ن یادگیرنده  الگویی را خواهد یافت که به او کمک کند تا اداره و ساخت سازما

را به کارهای روزانه تجربه شده تبدیل کند. تیموتی گالوی ) نویسنده کتاب(  

به ما نشان می دهد بیشتر روشهای آموزشی و تدریسی که ما برای افراد  

انجام می دهیم مانع یادگیری است و باورهای یادگیری ما را در مورد یادگیری  

ی که جواب داده اند به چالش می  با یافته هایی که با به کار بستن روش های

کشد. بازی درون شایسته آن است که خواننده دست از قضاوت بکشد و  

پذیرای این باشد که همیشه شیوه هایی جدید برای شناخت هدف ها و امیال 

 . ما وجود دارد

 

  

1



 ۱فصل  

 ۲و خود    ۱کشف خود   

خواهانه ترین آموزش  تیموتی)نویسنده کتاب(: به تدریج متوجه شدم که خیر

هایی که به شاگردانم می دادم، در گفتگوی درونی خودشان تعبیر به یک ابزار  

کنترل می کردند که با قابلیت های فطری و طبیعی آنها همخوانی نداشت.  

این گفتگوی انتقادی درونی مطمئنا یک حالت ذهنی ایجاد می کرد که با آنچه  

آرام و متمرکز گفته بودند، فرق  که ورزشکاران قهرمان در مورد ذهنی 

 که  هنگامی  بودند کرده سوال مدال  صاحب ورزشکار چند از وقتی.}  داشت 

  آنها  همه تقریبا کردید می فکر چیزی چه به باشید داشته را عملکرد بهترین

  بوده   متمرکز  و   آرام  شان   ذهن  و   اند  کرده  نمی  فکر  اصال  که  بودند  داده   جواب

 .{ است

 

درونی چه کسی با چه کسی حرف می زند؟ من صدایی  پس در این گفتگوی 

نامیدم و کسی که با او   ۱را که دستور می داد و قضاوت می کرد را خود 

نام دادم. در این   ۲صحبت می شد و باید دستور را اجرا می کرد را خود 

که باید کارها را   ۲کسی است که همه چیز دان بود و به خود  ۱رابطه خود 

در واقع خود واقعی شخص بود که   ۲تماد نداشت. اما خود انجام می داد اع

در بر گیرنده همه استعدادها فطری و خداداد ما می شد که برای داشتن  
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فرصت داشته باشد  ۲را ساکت کنیم تا خود  ۱بهترین عملکرد باید خود 

: )  کارتونی  های فیلم در شخصیتی –بدون نگرانی کارش را انجام دهد. پوگو 

 پیدا کردیم ، خودمان هستیم . ( را دشمن ما

    

 بازی درونی و بازی بیرونی 

 

هدف بازی درونی این است که عواملی در پیشرفت استعداد شخصی اختالل  

می اندازد را کاهش دهد . هدف بازی بیرونی نیز دستیابی به موانع بیرونی 

برای هدف های بیرونی است. رابطه این دو بازی معلوم است هر چه قدر  

لش بیرونی فرد بزرگتر باشد کاهش اختالل درونی اهمیت بیشتری می چا

یابد. پیشرفت افراد به هر دوی آنها بستگی دارد که می توان آن ها را به  

پاهای یک انسان تشبیه کرد اگر هر دو به یک اندازه باشند راه رفتن آسان 

 .شد  خواهد  تر

 

 

 

 

3



 

 ۲فصل  

 بازی درونی در کسب و کار 

فرهنگ سازمانی یک شرکت ، اینکه چه چیزی تغییر را آسان و چه چیزی  در  

 :مانع آن می شود سه استنباط وجود دارد

وقتی افرادی می خواهند برنامه تغییر را اجرا کنند دوست دارند خودشان   -۱

را بیرون از این برنامه ببینند و می گویند تغییر چیزی است که ) ما ( در ) 

هیم و یادگیری هم چیزی است که آنها نیاز دارند در حالی  آنها ( انجام می د

 .که ابتدا باید تغییر را از خودشان شروع کنند

 

به همین دلیل تغییر در منیت مدیران و مردان کسب وکار خیلی مشکل تر  

  دریافت   از  خود  عملکرد  بهبود  برای  ورزشکاران .  است  ای  حرفه   ورزشکاران    از

  مدیران  آنکه با ها شرکت در که صورتی در کنند می استقبال  مربی کمک

ف  صر وقتی ندرت به اما گذارند می دیگران  گری مربی برای زیادی وقت

 .این می کنند تا کسی برای خودشان مربی گری کند
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وقتی آگاهانه یا نا خود آگاهانه فکر این باشد که تغییر اجباری است و  –۲

فردی دیگر آن را دستور داده. افراد خود به خود در برابر آن مقاومت می  

کند و در صورتی که اگر اجبار و قضاوت از برنامه برداشته شود مقاومت نیز  

 .ندازه خاصی کم خواهد شدبه ا

.  بود(  کنترل و  دستور) روش شده شناخته روش در دنیای کسب و کار  –۳

  دستور  وسیله به  کردند  می  سعی بودند اختیار و  قدرت صاحب  که کسانی 

  حاصل   را  خواستند  می   خودشان   که  نتایجی  کارها،  انجام  به  افراد   تشویق  و   دادن 

 .شد  می مقاومت  باعث کار   این  که  کنند
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 ۳فصل 

 تمرکز کامل 

فضا و فرصتی برای   ۱وقتی که تمرکز ما کامل روی موضوعی است، خود 

 .ایجاد شک و ترس به دست نمی آورد

 

 ۱حواس پرتی خود 
 

تمرکز را می توان اینگونه تعریف کرد؛ چیزی است که ما را از چیزی که می  

ی را که دوست  خواهد ذهن ما را منحرف کند، منحرف می کند. وقتی کارهای

دارید به انجام می رسانید در حفظ تمرکزتان بهتر عمل می کنید. عالقه،  

انگیزه و انتخاب نقش بسیار مهمی در توانایی فرد برای داشتن تمرکزی عمیق 

را بازی می کند. در حقیقت تمرکز حس خوبی را به انسان منتقل می کند و  

ید. یکی از کارهایی که می  کاری که از روی تمرکز باشد خوب از آب در میا

توانیم برای باال بردن تمرکز انجام دهیم این است زمانی که می خواهیم کار  

جدیدی را شروع کنیم نسبت به کارهای دیگرمان هیچ دغدغه ای نداشته  

انجام دهیم، چون کارهای   ۲باشیم. اگر بتوانیم کارهایمان را با تمرکز خود 

ان به نوعی آن را سحرآمیز دانست و در  طبیعی و خودکار است می تو  ۲خود
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این مسیر دیگر نیاز به تالش بسیار نیست و فرد به دور از خودآگاهی و خود  

 .قضاوتی به فعالیت می پردازد در نتیجه نه نگرانی وجود دارد و نه خستگی

 

را می شنویم که این شنیدن می تواند به ما  ۱همه ما صدای زمزمه خود 

قدرتی دارد   ۱مجبور نیستیم به آنها گوش دهیم. خود کمک کند تا دریابیم 

که ما را متقاعد کند که به حرف های او احتیاج داریم، یا اینکه باید با او آنقدر  

مقابله کنیم تا او را تسلیم کنیم که در هر دو صورت توجه مان را از دست  

ت  داده و منحرف می شویم در نتیجه تمرکز، بهترین دفاع در مقابل مزاحم

 .است   ۱های خود  
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 ۴فصل  

 تمرین و تمرکز 

یکی از مهمترین نکته ها در مورد تمرین این است که نمی شود با زور تمرکز  

کرد، تالش زیاد برای این کار باعث خستگی، محدود شدن دید و نگرانی می 

شود. نکته بعدی که باید به آن توجه داشته باشید این است که باید غیر  

باشد؛ وقتی شما تمرین می کنید که تمرکز خود را حفظ کنید مسلما   قضاوتی

به انحراف و حواس پرتی خود بیشتر آگاهی پیدا می کنید که نباید هنگامی  

من به عنوان ) که حواستان پرت می شود از دست خودتان عصبانی شوید.

یک فراگیر می خواهم تمرکزم را حفظ کنم که همزمان قصد دارم عوامل  

 .(س پرتی را بشناسمحوا

 

تمرین تمرکز یعنی به طور کامل نسبت به متغیرهایی که مهم و تاثیر گذار 

هستند آگاه و هوشیار شوید. وقتی به چیزهایی که حواس شما را پرت می کند  

دقت می کنید باعث روشن شدن اولویت هایتان و در نهایت تقویت تمرکزتان 

ا مزاحمت ها نیز کمتر می شوند و  می شود. وقتی تمرکز بیشتر می شود طبع

 .عملکرد شما ناچارا به سطح باالتری می آید
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زمان به عنوان یک متغیر کلیدی »هیچکس نمی تواند زمان را مدیریت  

کند.«اگر مدیریت زمان وجود داشته باشد این زمان است که شما را مدیریت  

ینیم که در  می کند. مدیریت زمان بی معناست زیرا ما رودخانه ای را می ب 

مسیرش در حال حرکت است و ما نمی توانیم آن را متوقف کنیم . در بهترین  

حالتش ، ما می توانیم هوشمندانه انتخاب کنیم با زمان محدودی که در اختیار 

داریم چه کاری انجام دهیم . اما زمان خودش خارج از کنترل توانایی های  

 .مدیریتی ما قرار دارد

 درونی متغیرهای بیرونی و  

متغیرهای خارجی را در هر کاری می توان منابع و ابزارهای موجود ، افراد  

دیگر و استاندارد های ضروری دانست و متغیرهای درونی را نیز انگیزه،  

نگرش، پنداشت ها و احساسات دانست. که هر دوی اینها در موفقیت نقش  

هستند و به این امر    اساسی دارند. بیشتر افراد با متغیرهای بیرونی بیشتر آشنا

واقف نیستند که اگر از متغیرهای درونی خود آگاه شوند به چیزهای بیشتری  

می توانند دست پیدا کنند زیرا متغیرهای درونی بیشتر در کنترل ما هستند.  

اما اینکه شما به کدام یک از آنها تمرکز کرده اید بستگی به انتخاب شما با  

 .عیین کرده اید، داردتوجه به اهداف و یادگیری که ت
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 .برای یادگیری و موفقیت مهارت کامل تری از تمرکز وجود ندارد خالصه،

مانند همه مهارت ها این مهارت هم نیاز به تمرین و تالش آگاهانه دارد . با  

این حال بر خالف بیشتر مهارت ها می توان آن را در طی هر فعالیتی اعم  

از فکری و فیزیکی تمرین کرد. که احتیاج به تهاجم و دفاع دارد. تهاجم  

لیدی درونی و  مشمول انجام انتخاب های هوشیارانه در مورد متغیرهای ک

بیرونی است که نیاز به توجه دارد و دفاع به آگاهی ما نسبت به آنچه که  

 . موجب انحراف توجه ما می شود، اشاره دارد
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 ۵فصل  

 تعریف مجدد کار 

آیا تعریف کردن کار اثری ایجاد می کند؟ برای یاد گرفتن تمرکز و تمرکز  

  ۱ما نیاز به کم کردن مداخله خود دوباره یا حتی چند باره در مرحله اول 

داریم و در مرحله بعد نیز باید برای حفظ تمرکزمان به مدت طوالنی باید  

نگاهی عمیق به معنی و تعریفی که از کار در هر زمینه ای که مورد توجه  

است بیندازیم . که این تعریف ما باعث یک چارچوب می شود، که در آن به  

ن دلیل این تعریف تاثیر زیادی بر اندیشه و  فعالیت می پردازیم، به همی

 .احساس، نگرش و عمل ما دارد

 

خیلی از مردم بر این باورند باید برای رسیدن به هدف عالی از لذت بردن  

باید دست بکشیم در صورتی که افرادی که بهترین نتایج را در زمینه هایی  

عالیت های خودمان  کسب کرده اند خالف این را به ما ثابت کرده اند. اگر به ف

هم نگاهی بیندازیم می توانیم این موضوع را درک کنیم بهترین عملکرد زمانی  

بوده که از کارمان لذت می برده ایم پس ما می توانیم مثلث کارمان را به  

 :این نحو تعریف کنیم

 عملکرد 
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 تفریح 

 یادگیری 

رابطه این سه ضلع ) عملکرد ، یادگیری و لذت ( که   :تعادل در مثلث کار 

مثلث کار را ایجاد می کنند رابطه ای بسته و ساکن نیست، که این رابطه را  

می توان به دوچرخه سواری تشبیه کرد. در این فرآیند تالش شما بیشتر از  

پدال زدن است و باید هم فرمان را بچرخانید هم تعادل را نیز حفظ کنید. در  

فرایند نمی توان میزان درستی از متغیرهای موثر را تعیین کرد و به همین    این

ترتیب سهم و میزان مناسب هر کدام از سه عامل مثلث کار را هم نمی شود 

  .تعیین کرد

 

به صورت فطری نسبت به موقعیت، اولویت ها را تغییر می دهد و به  ۲  خود

ت بروید تفریح در اولویت  تعادل می رساند. اگر شما می خواهید به تعطیال

قرار می گیرد یا اگر کتاب می خوانید اولویت یادگیری است. در این مثال ها  

امید است که ما در تفریح هم چیزهایی یاد بگیریم یا در کتاب خوانی نیز  

 .لذت ببریم و به اهداف عملکردی نیز دست پیدا کنیم
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 ۶فصل  

 تحرک به جای اطاعت 

  افتادن  اتفاق  حال  در  بیرون  و   نسبت به چیزی که در درون  هنگامی که فرد 

  دهد  می  رخ  تر راحت  و  طبیعی  خیلی و  خود  به  خود  تغییر  میشود،  آگاه است 

  کوتاه   و   سریع  خیلی  آگاهانه   حالت  در  گفت   توان   می   را  یادگیری  فرایند  یعنی.  

 .نیست مصنوعی  و  اجباری دادن  دستور  خالف  بر که   است موثر اما

 

تالش کنم هر چیزی که فکر می کنم باید تغییر کند را تغییر دهم .   من نباید

ضروری همراه با آگاهی غیر قضاوتی باشد، بسیاری از مشکالت  اگر تغییر

تحرک روی چیزهایی که تحت کنترل شما  .خود به خود اصالح می شوند

نیستند تمرکز نمی کند بلکه به وسیله تغییر دادن چیزهایی که قابل کنترل  

 .ستند به حرکت درمی آیده

 

مطمئنا انتظارات شما باید واقع بینانه باشد، اما میل یک چیز دیگر است. می  

توان آن را به این صورت تعریف کرد هر چیزی را که می خواهد طلب می  

کند، احساسی است که می تواند یک تصویر یا چشم اندازی از چیزی که می  

قعی هیچ وقت از یک نفر دیگر تقلید نمی  خواهد را بسازد. در این میان میل وا
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کند به همین دلیل مشکل ترین چیز در به دست آوردن یک تصویر روشن  

از هدف و جهت خودتان، این است که بتوانید تصویر خودتان را از تصاویر 

بسیار دیگری که دیگران هم برای خودشان ترسیم کرده اند تشخیص دهید.  

وشن از مقصد مورد نظرتان خیلی مهم برای به دست آوردن یک تصویر ر

است که بین هدف و وسیله تفاوت قائل شوید. خیلی از افراد اگر ابزار الزم  

برای رسیدن به آنچه را که می خواهند به دست بیاورند را نداشته باشند، 

اساسا سراغ چیزی که واقعا طالبش هستند، نمی روند. می توان گفت یکی از  

 .درک چیزی که می خواهند غیرممکن می شود دالیلی که برای افراد

 

  :افراد در مواجهه با موانع به سه گروه تفکیک می شوند 

گروه اول را می توان اینگونه توصیف کرد وقتی به مانعی می رسند به آن نگاه  

می کنند، دلسرد و ناامید می شوند و با خود می گویند این مانع برای من  

 ی کنند.خیلی بزرگ است و بعد رهایش م

گروه بعدی نیز مردمانی هستند که وقتی مانعی را می بینند می گویند هر  

طوری که باشد من از این مانع می گذرم، از کنارش، زیرش یا از درونش. هر 

 کاری الزم باشد انجام می دهم اما باالخره موفق می شوم. 
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تالش کنم    اما گروه سوم که دید بهتری دارند، می گویند قبل از اینکه بخواهم

تا بخواهم از مانع عبور کنم سعی می کنم نقطه ای پیدا کنم تا آن سوی مانع  

را ببینم اگر چیزی را که دیدم ارزشش را داشت هر کاری که الزم باشد  

انجام می دهم تا بر مانع چیره شوم در بسیاری از مواقع که ما با موانع درونی  

این دلیل که مانعی وجود دارد    و بیرونی خودمان در حال جنگ هستیم فقط به 

 .اگر دیدمان را کمی وسیعتر کنیم شاید واقعا نیازی به جنگ اصال نباشد

 

هسته اصلی تحرک این است که شما به صورت کامل درک کنید که مسئول 

کل زندگی تان هستید. پذیرش و درک این مسئله برای ما چالش برانگیز 

رون شما وجود دارد؛ اوال که قادر  ترین رخداد است. بنابراین خودرویی که د

به حرکت است. دوما، متعلق به شماست پس فرمانش را محکم بگیرید و 

رانندگی را شروع کنید و سوما همیشه می توان جهت را تغییر داد اما هیچوقت  

بدون پذیرش این مسئله که در کجا هستید و می خواهید به کجا بروید نمی 

پیدا کنید. بین رانندگی کردن و رانده شدن  توانید به آزادی در کار دست 

 .فرق زیادی وجود دارد
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 ۷فصل  

 ابزار استوپ 

مغز ما بدون در نظر گرفتن اهمیت کارها شروع به جستجوی حل آنها 

میکندکه نه تنها سریع می رود به طرف مساله بلکه تمایل دارد که آنها را به  

از سر راه بردارد. بیشتر مواقع هدفی  روش های قدیمی که عادت دارد آنهارا  

که ما را وارد فعالیتی کرده است را فراموش می کنیم به دلیل اینکه اینکار  

برایمان تبدیل به حالت پیش فرض شده و به همین خاطر )چرایی( انجام آن  

کار در خاطرمان نمی ماند پس با این اوصاف موقعیت های زیادی پیش می  

ه اندازه توانایی حرکت کردن اهمیت پیدا می کند هر آید که توانایی توقف ب

چقدر خودروی)مغز و عملکرد( شما سریعتر باشد دانستن نحوه نگه داشتن  

 آن هم اهمیت بیشتری پیدا می کند. اما استوپ که از اول کلمات 

Step back , Think , Organize your thoughts , Proced 

(STOP)  ،گرفته شده است 

 

S : روید؛ بین خودتان و چیزی که در آن زمان با آن درگیر هستید  عقب تر ب

 .فاصله ایجاد کنید
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T :  فکر کردن: دست کشیدن از عادت فکر کردن به منظورفکر کردن، مانند

دنده عوض کردن خودرو است که خودتان را از یک اندیشه آزاد می کنید تا 

 .کمی استراحت کنید یا درگیر اندیشه دیگری شوید

 

O : دیشه هایتان را سازماندهی کنید؛ باید قبل از اینکه آماده کار شوید به  ان

فکرتان نظم دهید و سازماندهی فرصت خوبی است تا شما تمام فکرهایتان را  

 .روی هم بریزید و اولویت ها را مشخص کنید

 

P :   پیشروی؛ وقتی مغزتان از خستگی بیرون آمده و همه چیز برایش شفاف

 .ست آماده شروع به کار هستیدسازی و روشن شده ا

 

طبیعی است که در ابتدای امر که شما می خواهید از این ابزار استفاده کنید  

اعضای تیم و خودتان در مقابل آن مقاومت کنید، هر چه قدر مقاومت بیشتر  

 باشد یعنی اهمیت آن نیز بیشتر خواهد بود.

 

کند اگر در طول روز   تاکنون هر کسی که از این ابزار استفاده کرده تایید می 

چند دقیقه زمان برای این کار صرف کنید ساعت ها زمان صرفه جویی خواهید 
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  استفاده   توانیم  می  آن   از   زمانی  چه   بفهمیم  توانیم   می  واقعا  که  راهی   کرد. تنها 

 .کنیم آن   از  استفاده به  شروع  که  کنیم

 

بیان اشتباهات    برای  کاری،  روز   هر  پایان   و   شروع  مانند  ها  موقعیت   از  بعضی  اما

یا برای اصالح ارتباطات وجود دارند که اگر بتوانیم از ابزار استوپ استفاده  

کنیم می توانیم نتایج خوبی را کسب کنیم. هدف از به کارگیری این ابزار  

 .تقویت تفکر و اقدام هوشمندانه است
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 ۸فصل  

 مربی گری  

 

کالمه است. مربی حل کننده مربی گری هنر ایجاد محیطی مناسب به وسیله م

 .یستنمسئله 

شاید سوالی که برای شما پیش بیاید این است که اگر کار او حل مسئله نیست  

 پس کارش چیست؟ فقط گوش دادن است؟ 

 

بله کار اصلی او خوب گوش دادن است اما نه به این معنی که او گوش می 

کند فقط محتوای حرف های فرد را بشنود بلکه می خواهد روش فکر کردن  

آن ها و اینکه چقدر توجهشان متمرکز شده و همچنین چقدر از عوامل کلیدی  

ند  مسئله را تعریف کرده است، را درک کند. مربی از فرد درخواست می ک

تا بلند بلند فکر کند تا به صدای فرایند فکر کردن او گوش کند و در این  

گوش کردن غیر قضاوتی می تواند مهمترین عوامل مشکل آفرین را شناسایی 

کند و با طرح سواالت هوشمندانه و طراحی شده به فراگیر کمک می کند تا  

ی درونی می او خودش جواب و راه حل را پیدا کند. مربی گری به روش باز 

 :تواند به سه مکالمه تقسیم شود
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مکالمه برای آگاهی ) پیدا کردن واضح ترین تصویر ممکن از واقعیت حال   –۱

 حاضر (

مکالمه برای انتخاب ) پیدا کردن واضح ترین تصویر ممکن از نتیجه یا   –۲

 هدف مطلوب ( 

ع درونی  مکالمه برای اعتماد ) که در آن فراگیر دسترسی بیشتری به مناب  –۳

و بیرونی برای حرکت از واقعیت موجود به سمت آینده مورد نظر پیدا می  

 کند ( 

این سه اصل اصولی هستند که پایه و اساس یادگیری و تمرکز را برای ما  

فراهم می آورند. توانایی منحصر به فرد یک مربی بازی درونی این است که  

ها و استعداد بالقوه فرد  محیطی ایجاد کند که در آن مزاحمت برای توانایی 

به کمترین حد ممکن برسد و بزرگترین خدمت او این است که خیلی بیشتر  

از آنچه که فراگیر به خودش اعتماد می کند مربی به او اعتماد می کند. مربی  

در مکالمه هایش سعی می کند مراجعه کننده از دیدگاهی به مسئله و عملکرد  

ت از دیدگاهی خواهد بود که در زمان ایجاد  بنگرد که به احتمال زیاد متفاو 

 . عملکرد یا مسئله داشت
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 ۹فصل  

 میل ذاتی

 

میل نیرویی است که مانند سوخت برای کار عمل می کند. میل قبل و محور 

خواست های ما است. افرادی وقت زیادی را صرف می کنند که ) راه ( را  

نند که منشا و سرچشمه ی ) درک کنند و بفهمند اما وقت کمی صرف می ک 

من چه می   خواست ( را بیابند. یکی از مهمترین سوال های انسان 

است که برای مشکل ترین سوال ها می توانیم متخصصی که موضوع   ؟خواهم 

را مطالعه کرده است را بیابیم؛ اما چه کسی در مورد آنچه که شما ) میل  

 دارید ( مطالعه کرده است؟ 

میل قابل اعتماد نیست و چون نمی توانیم آن را کنترل کنیم، باید به سمت  

 .) هدایتش ( کنیم اهدافی که از نظر فرهنگی قابل پذیرش هستند

کار با میل شروع می شود و به پایان می رسد. تمام تالش برای کار آزادانه  

در نهایت ریشه در عمیق ترین میل ما دارد فقط صدایی که از میل بلند می  

شود می تواند ما را به جهتی درست رهنمون سازد. برای اینکه به طور آزادانه  

 .وش دهیمکار کنیم، باید بیاموزیم به آن گ

 .هیچوقت برای شروع چنین سفری زود یا دیر نیست                        
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