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  مقدمه
 رايج بسيار کتابخواني باشگاههاي ،١گود ريدز مانند مشهوري سايتهاي تا گرفته معروف وينفري اپرا کتابخواني باشگاه از

 منبع يک حال اين با کرد شمارش را آنها تعداد توانمي مشکل هستند، غيررسمي کتابخواني هايباشگاه که آنجايي از. هستند
هاي کتابخواني باشگاه از غير به( هستند عضو هاباشگاه اين از يکي حداقل در آمريکايي ميليون ۵ از بيش که کندمي برآورد

  آنالين).

 افزايش باعث مزايا ساير کنار در تواندمي کتابخواني قوي عادات. باشدمي رهبري توسعه براي ضروري عنصر يک کتاب خواندن
  .دهد بهبود را شما هيجاني هوش و نمايد به فرد قويتري در برقراري ارتباط تبديل را شما شده، تيزهوشي

  .اندنخوانده هم سال در کتاب يک حتي هاآمريکايي از% ۲۶ حدود اينحال با اما است بيشمار سني هر در کتاب خواندن مزاياي

 ها،زندگينامه تاريخي، کتب شامل و رفته کار و کسب" صرفا کتابهاي از فراتر کتابها تاثيرگذارترين کار، و کسب رهبران براي
 زيادي تنوع از اغلب شوند خوانده کار و درکسب رهبران توسط بايد که کتابهايي از ليستها بهترين. شودمي شعر حتي و رمانها

  .برخوردارند

 بهرهمند کتابخواني هايباشگاه موج از توانندمي رهبران ياآ. شودمي ديده فردي فعاليت يک عنوان به اغلب خواندن کتاب اما
 توانندمي که هستند بفرد منحصر مؤثر روش يک کتابخواني هايباشگاه. پرسش مثبت است نبه اي ٢پاسخ جان کلمن شوند؟
  .نمايند ايجاد را بيشتري مزاياي و نموده تقويت را کتاب خواندن مزاياي

 که آنهايي توسط هم و اندپيوسته جامعه افراد  و دوستان از متشکل کتاب هايباشگاه به که شاغليني توسط توانندمي مزايا اين
  گردند.کسب  اند،پيوسته کاري همکاران از متشکل هايباشگاه به

 ۱۲ که خواهيدبه عنوان مثال اگر مي. نمايندمي تسهيل را خواندن مندنظام عادت به تعهد کتابخواني هايباشگاه همه، از اول
-مي خواني متفاوت با تعهد يک کتاب در ماهکتاب باشگاه در هر سال بخوانيد، پيوستن به يک را خود شغل با مرتبط غير کتاب

% ۸ تنها که دنيايي در. کنندمي کمک تعهدات تقويت به هاگروه. باشد هدف اين به دستيابي براي حياتي کننده ياددآوري تواند
 سال در کتاب ۲۶ خواندن هدف که نمايدمي انتخاب مثال عنوان به زاکربرگ مارک رسند،مي خود ساليانه اهداف به افراد

 تا ايدنم پست مجازي کتابخواني باشگاه نوعي عنوان به را خود انتخابي کتابهاي عناوين و منتشر کند  فيسبوک در را ۲۰۱۵
 بالغ و جوان افراد مؤثري بطور که اندداده نشان کتابخواني هايباشگاه. دهد افزايش را هدف اين به دستابي به نسبت خود تعهد

 عادتهاي ايجاد براي روشها بهترين از يکي" عموما گروهها که نمايدمي تاکيد پرفروش نويسنده ٣گرچن رابين .کنندمي درگير را
 يک به عمومي تعهد هستيد، مواجه مشکل با کتابخواني عادت توسعه در و داريد باور کتابخواني مزاياي به اگر. هستند مثبت
  .باشد شما نياز مورد پذيريمسئوليت همان" دقيقا تواندمي گروه

                                                             
1 Goodreads 
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3 Grechen Rubin 
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. کنيد درک بهتر را مختلف هايديدگاه و بخوانيد عميقتر که کند کمک شما به تواندمي جمع در خواندن فعاليت عالوه، به
 به خودتان که بخوانيد را موضوعاتي و ژانرها شويدمي مجبور بنابراين بود نخواهد شما با خوانيدمي که کتابهايي همه انتخاب
 روتينهاي از را شما تواندمي) اجتماعي علوم زندگينامه، تاريخي، تخيلي،( مختلف محتواي با شدن درگير. يافتيدنمي تنهايي
 مربوط شما زندگي و کار به توانندمي که ديگر هايزمينه در مختلف هايايده بين که کند کمک شما به و نموده خارج روزمره
 ،Case Method طريق از يادگيري براي بنيادين داليل از يکي هاروارد، کار و کسب مدرسه در. کنيد برقرار ارتباط باشند
 است چنيناين کنند،مي مذاکره آن خصوص در بعد و خوانندمي جمعي بصورت را داستان يا پرونده يک آموزان دانش که جايي
-مي هاديدگاه اين طريق از که روشهايي همچنين و کنندمي وارد بحثها در افراد که مختلفي هايديدگاه از آموزاندانش که

 طور به نيز کتابخواني باشگاه. يابندمي آگاهي برسند، کامل و شفاف جمعي تصميمات به دستيابي و عميقتر درک به توانند
 گوش طريق از را کار اين و ديشو درگير جديدي و جالب موضوعات با که کنندمي مجبور را شما آنها - کندمي عمل مشابه
 با بايستي که دانيدمي شما که آنجايي از و دهندمي انجام دارند شما به نسبت متفاوتي ديدگاه که افرادي به شما دادن

  .خوانيدمي را کتابها فردي، کتابخواني از عميقتر" احتماال کنيد، بحث کتاب مورد در خود همتايان

 Warby  سازي عينک شرکت مؤسس ٤بلومنتال نيل. نمايد تقويت و ايجاد را روابط تواندمي پويا سيستم اين همچنين

Parker، که نمايدمي کمک تيمي، پويايي نظر نقطه از: "کندمي توصيف اينگونه را خود سازمان کتابخواني هايباشگاه مزاياي 
 به کنيدمي فراهم هاايده مناظره و گذارياشتراک به براي امن محيط يک که زماني و گردد ايجاد قويتري کاري روابط

 تيم بين در ماهانه کتابخواني باشگاه يک از سابقه کم امالکي بنگاه يک ،مشابه طور به. کندمي کمک افراد بين در اعتمادسازي
 تقويت تيم در را همکاري و اشتراک هم و نمايد عميقتر خاص موضوعات حول را افراد درک هم تا گيردمي بهره سازمان ارشد
 خواندن ارتباطي مزاياي اما کنندمي تقويت را سازمان در ايحرفه روابط سازماني کتابخواني هايباشگاه مثالها اين در. نمايد

 دليل به کتابخواني هايباشگاه از بسياري. است بيشتر حتي و بوده صادق نيز نباشند همکار گروه اعضاي زمانيکه حتي گروهي
 موضوعات مورد در شده جمع هم دور بتوانند دوستان که آورندمي فراهم را فرصتهايي آنها -اندشده تشکيل ارتباطات برقراري
 روابط نيز دارند تمرکز کتاب خود روي بر بيشتر که کتابخواني يهاباشگاه از دسته آن حتي اما. کنند صحبت خود عالقه مورد
  .نمايندمي تقويت و ايجاد ،اشتراکي يادگيري طريق از را

 هايگروه قبيل از شغلي مذاکرات هنگام در توانندمي کتاب محتواي خصوص در گروهي کردن بحث با هااين باشگاهنهايت در
  .نمايند نفس به اعتماد با و راحت را شما ،تيمي جلسات حتي و مديره هيأت به هاييارائه همکاران، با کاري

 يک به شدن تبديل براي روش ترينمطمئن و بهترين است، شده ارائه گفتمان شدن بهتر روي بر زيادي مقاالت حاليکه در
  .است تمرين باشد واقعي مشکالت با شدن درگير به قادر که عالي کنندهگفتگو

 وريبهره با و نماييد بحث موضوعات روي بر بتوانيد که کنندمي ارئه را کاري محيط از خارج امني مکان کتابخواني هايباشگاه
  .نماييد گفتگو ديگران با بيشتري

                                                             
4 Neil Blumenthal 
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 شاغلين رهبري، در کتابخواني شده گفته مزاياي به توجه با و هستند گيرشدنهمه حال در شدت به کتابخواني هايباشگاه
-مي هاگروه اين. بپيوندند موج اين به که است هوشمندانه باشند داشته ايحرفه و شخصي رشد خواهندمي که کار و کسب

 مختلف هايديدگاه از دهيد، رشد را خود روابط باشيد، متعهد خواندن به شويد، بهتري کتابخوان که کنند کمک شما به توانند
  .باشند مفيد کار و کسب و رهبري ذهن، براي توانندمي آنها. شويد بهتري کنندهبحث و بگيريد درس

  سازي يک باشگاه کتابخواني سازمانيمزاياي پياده
 هستند کتاب عاشقان ٥بافت وارن و گيتس بيل. شودمي ايزمينه هر در فرد ارتقاء باعث کتابخواني ،بيشمار تحقيقات اساس بر
 خود کتابخواني باشگاه آن به دستيابي براي و کرده هدفگذاري خود براي را هفته دو هر کتاب يک چالش نيز زاکربرگ مارک و
   .است کرده ايجاد را

. نيست انشدوستان و مادران مختص ديگر کتابخواني باشگاهکند که عنوان مي ٧اسمال بيز ديليمربي کارآفريني در  ٦اندي بيلي
 .هستند کاري ساعات خالل در مدرن کتابخواني باشگاه يک ايجاد براي جديدي روشهاي يافتن حال در سازمانها از بسياري
   .نمود برونسپاري Better Book Club نظير يشرکتهاي طريق از را فعاليت اين توانمي حتي

از اين مزايا که نمود بيشتري دارند در زير مورد دليل اينکه سازمانها بدنبال ايجاد چنين فضايي هستند بيشمار است. برخي 
  اند.بحث قرار گرفته

 نمايند.مي همراستا را کار و کسب استراتژي و باعث توسعه کارکنان شده و استعدادها .۱

 ممکن سازمانها از برخي اما باشدمي استعداد با افراد نگهداري و جذب کليد شغلشان، در کارکنان رشد به کمک
 باشگاه يک. باشند نداشته را آموزشي هايدوره و کنفرانسها به کارکنان فرستادن جهت الزم منابع و بودجه است

 بودجه با کارآفرينان که باشد جوابي تواندمي کتابخواني
 سرعت را کارکنان توسعه آن طريق از خواهندمي کم

 ساعات خالل در کتابخواني باشگاه يک ايجاد. بخشند
 جهت تيم اعضاي براي ارزان و سريع روش يک کاري

-مي برآورد. باشدمي انديشمند رهبران تجارب دريافت

ثروتمندترين مردان دنيا  از يکي بافت وارن که شود
 مشغول خواندن به را خود کاري زمان% از ۸۰حدود 

 است.

                                                             
5 Warren Buffett 
6 Andy Bailey 
7 Small Biz Daily 
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 در را آنها توانندمي که شوندمي آشنا فعاليتها انجام جديد روشهاي و مفاهيم با کارکنان کتابخواني، محفل يک در
 سازدمي قادر را کارکنان کتابخواني محفل در بحث مورد سواالت از همگرايي مجموعه توسعه. گيرند بکار خود کار
  .گيرند بکار شغلشان در را مفاهيم اين که

 و گرفته عهده به را رهبري نقشهاي که دهدمي قرار سازمان کارکنان اختيار در را فرصت اين کتابخواني محفل
  ).فصل يک روي بر کلي مرور ارائه يا گروهي بحثهاي هدايت صورت به" مثالنمايند ( تمرين

 کارکنان آن در که شود بدل يادگيرنده سازمان يک به کهدر واقع با ايجاد باشگاه کتابخواني، سازمان قادر خواهد بود 
  .يابندمي توسعه و رشد پيوسته بطور

 انتخاب درستي کتاب اگر. باشدمي استعداد سازيبهينه هدف کار، و کسب هاياستراتژي با کارکنان کردن همراستا
 اجراي براي که ايمکرده مسلح تفکري و دانش با را کارکنان آنگاه نماييم، تشويق را آن مورد در بحث و گرديده
  .دارند نياز آن به استراتژيک اهداف

  
  

  دهد.مي ارتقا را خالقيت و نوآوري .۲
-مي خام هاينظريه و ابهام با بودن راحت از معيني سطح همچنين و غيرمنتظره هايايده تالقي به وابسته خالقيت

 دانشگاه پژوهشگران توسط گرفته انجام مطالعه يک در. دهد ارتقا را فوق مورد دو هر تواندمي کتاب خواندن. باشد
 با مقايسه در بودند خوانده را کوتاه تخيلي داستان يک که مخاطبيني که اندرسيده نتيجه اين بهمحققان  ،تورنتو
 به رسيدن و ابهام حذف به انسان نياز( ٨شناختي انسداد به کمتري نياز خواندند را تخيلي غير مقاله يک که زماني
 موقعيتهاي با مواجه در بيشتري راحتي افراد اينگونه. دارند قطعي جواب به رسيدن براي نيازشان يا) قطعي نتايج
  .هستند خالقتر کلي بطور و دارند مبهم

 
 را عرف از خارج تفکر تواندمي هاايده تبادل و گذارياشترک به

 تشويق را مشکالت به پرداختن جهت جديد روشهاي و بپروراند
 کيفي مسأله يک بهبود يا و نوآوري نيازمند اگر. نمايندمي

 که جايي به را شما تواندمي هاايده گذارياشتراک به باشيد،
  .برساند داريد انتظار
 اختيار در را هاايده و دانشها تمام که ندارد وجود سازماني هيچ

 بسيار دانش نيروي همراه به گرتوسعه ذهن يک. باشد داشته
 خصوص در خواندن شرکتها برخي در. است قيمت گران

 .است شده آنها توسعه براي ابزاري ديگر شرکتهاي استراتژيهاي

  
  

                                                             
8 Cognitive Closure 
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 نمايد.تحريک مي مشارکت را .۳

 داشته يکديگر از انساني لحاظ از خوبي شناخت که است الزم کنند کار يکديگر با بخوبي تيم يک اينکه منظور به
 از فارغ که دهدمي اجازه آنها به کتابخواني باشگاه .باشند سازمان ماشين در هاييدنده چرخ فقط اينکه نه و باشند
 بيلي همچنين. آورند بدست همکاران از درجه ۳۶۰ نظر نقطه يک و باشند داشته تعامل يکديگر با عادي وظايف

-مي بحث شاد ساعات در خود هاييافته خصوص در که زماني چه و رويدمي شاپکافي به که زماني چه: گويدمي

 دانش که دهدمي را اجازه اين متمايز پرداختي حقوق ميزان و مختلف سمتهاي با تيم اعضاي به رويداد اين نماييد،
  .بگذارند اشتراک به نشود داده بروز عادي حالت در است ممکن که را خود

 
 براي عالي روش يک کار اين نمايند ميزباني آنرا يا و نمايند شرکت جلسات اين از برخي در نيز سازمان رهبران اگر

 است باور اين به رسيدن ،مشارکت اصلي محرکهاي از يکي که دليل اين به. باشدمي کارکنان مشارکت کردن تحريک
 کارکنان قبال در نمايدمي گذاريسرمايه و نموده صرف انرژي اهدافش به دستيابي براي که مقدار همان سازمان که

 نمايان را باور اين مديران ارشد و کارکنان، نشستن هم کنار شانه به شانه از بهتر چيزي چه. است چنين نيز خود
  سازد؟مي

  
  .نمايندمي رفاقت و همراهي ايجاد .۴

 بين را رفاقت و همراهي حسن تواندمي کتابخواني کلوپ يک
. رسندمي مشترک درک يک به همه که چرا نمايد ايجاد کارکنان
 ،دهيدمي قرار اتاق يک در را کارکنان از متنوع گروه يک وقتي

 و رشد طبيعي طور به مختلف دپارتمانهاي کارکنان بين ارتباطات
  .ديابمي توسعه
 جديد مفاهيم يادگيري از بيش ايافزوده ارزش کتابخواني باشگاه
 همکاران نکنيدکه درک شما اگر. شوند بيننزديک خود بسته دفاتر در کار اثر در توانندمي سازمانها. دارد کار و کسب

 خواهد اين به منجر و بدانيد ناچيز را آنها ارزش که است ممکن آنگاه دهند،مي انجام کاري چه ديگر واحدهاي در
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- مي را کتابخواني باشگاه مانند ويژه آهنگ تغيير يک موضوع اين. دنمايي دورتان به کشيدن ديوار به شروع که شد

  .بشکند را ديوارها اين تا طلبد

  نمايد.زبان مشترکي را جهت گفتگوهاي سازماني ايجاد مي .۵
 از را يمشترک مفهوم کارکنان وقتي
-مي فرا کتاب يک مطالعه طريق

 به را شترکيم زبان واقع در گيرند
 هايايده و گذارندمي اشتراک
 موضوع اين. شنوندمي را مشابهي

 و هاايده يکپارچه و آسانتر بکارگيري
 را سازمان در جديد مفاهيم

  .نمايد مي امکانپذير

 نمايد.کننده بهتري تبديل ميشما را به مذاکره .۶

 استفاده قابليت. دهد ارتقاء اساسي طور به را مذاکره مهارتهاي و شما عمومي سخنراني تواندمي قوي لغات دايره
 تاثيرگذار بسيار کارکنان به بخشي الهام افراد، بر تاثيرگذاري ها،ايده فروش ها،ايده انتقال توانمندي در زبان از خوب
  .است
 کار طراحي يا مهندسي قبيل از فني زمينه در شما اگر عالوه به
 کند کمک شما به تواندمي زدني مثال ادبيات توسعه کنيد،مي
 و فني مهارتهاي که افرادي. کنيد رشد رهبر يک عنوان به تا

 يک اين. دارند پيشرو در را فرصتها بيشترين دارند، گفتاري
 کمک شما به همچنين کتابخواني باشگاه يک. است نادر ترکيب

 .شويد تبديل بهتري شنونده به که کندمي

  سازي يک باشگاه کتابخواني سازمانيروش پياده
  دهد:اندازي باشگاه کتابخواني را در مراحل زير توضيح ميارين بالسا نحوه راه

 گيري در خصوص ماهيت و هدف باشگاه و تعيين تم و ضرب آهنگ آن:تصميم .۱

به عنوان مثال . بگيريد تصميم کتابخواني باشگاه نهايي هدف و ماهيت مورد در
 جهت برنامه فوق فعاليت: چنين باشد کتابخواني باشگاه اندازچشمممکن است 

 روشي و روزانه کاري مشغله و کار و کسب از خارج فضاي در همکاران بيشتر تعامل
  متقابل درک و کار و کسب جديد مفاهيم و هاايده با کارکنان آشنايي براي
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 هر و بخوانيد خواهيدمي را کتابهايي نوع چه .بگيريد تصميم آن آهنگ ضرب و کتاب باشگاه تم خصوص درهمچنين 
  .دهيد تغيير را کتاب ژانر يا تم خواهيدمي يکبار وقت چند

  :مسئول نفر تعيين .۲
 که باشدمي کار اين انجام براي مسئول نفر تعيين گام اولين

 حاصل اطمينان ماهانه بصورت کتابخواني باشگاه برگزاري از
 در. گردد برگزار مانعي هيچ بدون جلسات اين و نماييد
 آن مدت و شودمي برگزار آشپزخانه در جلسات ٩PI شرکت
 پيش از را فضا اين بايد مسئول نفر. است ساعت يک

  .نمايد رزرو ماهانه بصورت

  :مکان رزرو و انتخاب .۳
 عمده بتواند که باشد بزرگ اياندازه به بايد. نماييم انتخاب را داد قرار استفاده مورد ماهانه بصورت بتوان که فضايي
  .دهد جاي خود در را کارکنان

. بهتر است دو روز باشدمي جلسات ماهانه برگزاري حالت، بهترين
يادآوري قبل از برگزاري دوره از طرق مختلف زمان جلسه را به اعضا 

و است  داوطلبانه و برنامه فوق فعاليت يک اين کنيم. توجه نماييد که
عوض کردن تاريخ برگزاري دوره مشکلي ندارد. روزي را انتخاب 

  .باشد مناسب اکثريت براينماييد که 

  :کنيد رساني اطالعاندازي باشگاه و اهداف آن را راه .۴
 کتابخواني کلوپ اندازيراه از را شرکت کل آن طريق از که کنيد پيدا روشي

 Workplace نظير ابزاري يا ايميل از توانيدمي. کنيد مطلعو اهداف آن 

by Facebook  در . دنمايي استفادهPI کانال يک Slack نام با #PI-

book-club دادن رأي کتابها، پيشنهاد جهت کانال اين از. است شده ايجاد 
 داشته نظر در همچنين. شودمي استفاده غيره و ميزبانها تعيين آنها، به

 نصب استراحت اتاق قبيل از استراتژيک محلهاي در ييپوسترها که باشيد
  .کنيد

با استفاده از  .گردند مطلع سيستماتيک بطور کتابخواني کلوپ از شده استخدام تازه پرسنل که کنيد اتخاذ روشي
  رساني نماييد.هاي اجتماعي يک گروه ايجاد نماييد و از طريق آن عضوگيري نموده و کارها را پيگيري يا اطالعشبکه

                                                             
9 The Predictive Index 



 باشگاه کتابخوانی سازمانی عنوان گزارش:                                                                               
  

  معاونت برنامه ریزي و سیستم                                                                                                
  

١٠ 
 

 به گروه شدن تبديل. کنيد دعوت کتابخواني محفل به شودمي معرفي جديدي کتاب که زمان هر را جديد اعضاي
 اعضاي همچنين. نکنند راحتي احساس گروه به پيوستن براي کارکنان ديگر که شودمي باعث انحصاري تيم يک
 محفل عضويت به را ايشان ،سازمان کتابخوانان ساير براي باشگاه مزاياي تبيين با توانندمي کتابخواني محفل فعلي

  .درآورند

  :برنامه خواندن آن را مشخص نماييد و کنيد انتخاب را خود کتاب .۵
 همگاني بطور بايستي شرکت نماينده ماه، هر ابتداي در
  از ايدکرده مشخص قبل آيتم در که مسيري طريق از و

 را خود نظر مد عناوين که نمايد درخواست کارکنان
 مديران که دهيد اجازه شروع براي. دهند پيشنهاد
 کار و کسب اهداف با همراستا که را کتابهايي اجرايي
 و هوا و حال تواندمي مساله اين. دهند پيشنهاد هستند
 با. نمايد روشن سايرين براي را کتاب انتخاب فضاي
 راي توانندمي کارکنان انتخاب، براي پيشنهاداتي داشتن
  .دهند

 توانندمي گروه يک اوقات ساير در. باشند داشته نظر مد را کتابي کارمندان ساير و رهبران است ممکن اوقات گاهي
 محفل اعضاي اگر. باشد مخاطب گروه اساس بر بايد پيشنهادات اين. نمايند اقدام کتاب عنوان پيشنهاد به نسبت

. گيرد قرار نظر مد بازاريابي زمينه در جديد کتاب يک که باشد بهتر شايد پس هستند بازاريابي بخش از کتابخواني
  .شوند انتخاب جامعتري کتابهاي صورت اين در هستند سازمان مختلف بخشهاي از افراد اگر

 تعداد از مدتي از بعد که باشد زياد آنقدر نه صفحات تعداد که باشد نحوي به کتاب خواندن زمانبندي تعيين
  .باشد نداشته وجود گفتگو براي مطلبي که باشد کم آنقدر نه و شود کاسته عالقمندان

  :کنيد تعيين ميزبان يک .۶
 کتابخواني دوره همان ميزبان است داده پيشنهاد را کتاب که کسي اغلب
يک  در. باشد دوره ميزباني داوطلب تواندمي کسي هر اگرچه. بود خواهد
 اول دوره سه ، ميزبانيشرکت اجرايي مديران تيم از عضو سه ،سازمان

 همچنين. برعهده گرفتند بودند داده را کتاب پيشنهاد خود که کتابخواني
  .شودمي انجام الگوسازي و ودهمن ايجاد را صحيحي رفتاري مدل کار اين
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  :دهيد سفارش را کتاب .۷
 پاسخهاي اساس بر تا نموده ارسال اعضا همه براي را جلسه به دعوت کتاب، انتخاب از پس بالفاصله بايستي ميزبان

 دعوت به اعضا تا دهيد مهلت روز دو حداکثر. نمايد برآورد را تهيه براي نياز مورد کتابهاي تعداد بتواند دعوت به
 مکان يک در را آنها رسيدند، کتابها وقتي. دينماي اقدام کتاب خريداري به نسبت آن از بعد و دهند پاسخ جلسه

 خود نسخه دريافت براي که بخواهيد اعضا از و داده قرار مشخص
. کنندمي شرکت مجازي بصورت افراد از ايعده PI در. کنند مراجعه

 جهت آنرا صورتحساب و نموده خريداري را خود نسخه افراد اين
  . کنندمي ارسال شرکت براي دريافت

 هزينه اين. تقبل نمايد را کتاب خريد هزينه سازمان که شودمي توصيه
 کار کتاب گذارياشتراک به. است ، بسيار ناچيزدانش توليد براي

 خريداري نسخه يک گروه اعضاي تمام براي است بهتر. نيست درستي
 آنها( نکنند احساس بابت اين از فشاري کتابخواني محفل اعضاي تا شود
  .)هستند گوناگون فشارهاي محتمل کار محيط در کافي اندازه به

 را جلسه برگزاري جهت نياز مورد تکنولوژي .۸
  :نماييد تعيين

 اطمينان دور، راه از کارکنان وجود به توجه با
 از را جلسه نياز مورد تکنولوژي که نماييد حاصل
 Zoom تکنولوژي از PI در. نماييد طرحريزي قبل

& Meeting Owl راه از کارکنان راحتي براي 
  .شودمي استفاده دور

  :کنيد مشخص را بحث مورد نقاط .۹
 اين در را بسياري هاينمونه توانمي ساده جستجوي يک با. باشدمي بحث مورد نقاط سازيآماده مسئول ميزبان،
 برگزاري از قبل روز دو بايستي شرکت هنمايند. نمايد اعمال را خود نظرات که است مختار ميزبان اما يافت خصوص

  .است کرده مشخص را بحث مورد نقاط ميزبان که نمايد حاصل اطمينان دوره

 کتاب سابقه به نگاهيبراي تعيين سواالت يا نکات قابل بحث، حتما 
 داشته وجود نويسنده مورد در جالبي چيز شايد. بياندازيد شده خوانده
 است ممکن چون به احتمال فراوان کنيد جستجو اينترنت در. باشد

 خواندن زمان در. بيابيد را کتاب مورد در بحث موضوعات و راهنماها
 .نماييد يادداشت کندمي مشغول را ذهنتان که سواالتي کتاب
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 بعد بخواند، بلند آنرا و انتخاب را مطالعه مورد فصل از بخشي فردي هر که است اين گفتگو شروع براي ديگر روش
  .نمايد مشخص را بخش آن معايب و مزايا و گذاشته اشتراک به را خود افکار تواندمي اعضا از يک هر

  :پذيرايي .۱۰
 اقالم بايستي شرکت نماينده دورهمي، برگزاري روز در

 تمام براي خوراکي. نمايد آماده را پذيرايي براي نياز مورد
 گرفتن نظر در( باشيد داشته اختيار در ساليق

  ...). و قند به مبتال افراد سبزيخوارها،

  نماييد: برگزار را کتابخواني دورهمي .۱۱
 برگزاري براي مانعي هيچ نبايد" قائدتا پذيرايي، سازيآماده و تکنولوژي کردن مهيا بحث، مورد نقاط شدن آماده با

. نمايدنمي مجبور را آنها ولي نموده دعوت خود نظريات ارائه به را کنندگانشرکت ميزبان،. باشد داشته وجود دوره
 بحث بر که کندمي سعي همواره کسي اگر. بدهيد را کار اين اجازه دهد گوش و بنشيند فقط خواهدمي کسي اگر

 بهتر و دادي ارائه ما به را خوبي بسيار نظريات االن تا تو فالني: "باشيد نداشته جمله اين گفتن از ترسي شود، مسلط
 احساس براي اعتدال حفظ و صحيح رويميانه". باشند داشته را مشارکت فرصت هم سايرين که دهيم اجازه است

 و گيرند بکار اندآموخته را آنچه که نماييد اعالم آتي جلسه براي .است مهم بسيار کنندگانشرکت تمامي راحتي
  .بگذارند اشتراک به بعد جلسه در را خود تجربه

  

 شروع براي داوطلب يک اول که است اين روش يک. داريد نگه دوستانه را اتمسفر و کنيد عمل ميانجي همانند
 تواندمي دوستانه گپ يک اوقات گاهي .کنند ارائه را خود نظر ترتيب به همه دايره يک در بعد و کنيد پيدا صحبت
. دهيد فيصله را موضوع شد الزم که زمان هر و باشيد زنگ به گوش بنابراين شود پرتنش مناظره يک به تبديل

  .نماييد منع يکديگر بر صدايشان کردن بلند از را کارکنان که داريد وظيفه همچنين
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 پس داريم را خود خاص موقعيتهاي و شرايط ها،مشغله ما همه. خواند نخواهند کامل بطور را کتاب افراد از برخي
 مورد کتاب متن مورد در يا شوند قضاوت اينکه بدون افراد که باشد امني محل کتابخواني باشگاه که دهيد اجازه

  .کنند صحبت آزادانه بتوانند گيرند قرار موشکافي

  کتابخواني سازماني روش مناسب انتخاب کتاب براي باشگاه
 اين از يکي خير يا کنيد باور و دارد وجود کار و کسب استراتژي با مستعد کارکنان کردن همراستا جهت زيادي اهرمهاي
  .کندمي صحبت شما کار و کسب استراتژي از که بخوانيد را کتابي" چطور؟. باشدمي کتابخواني باشگاه اندازيراه اهرمها

 جديد بازار يک اندازيراه آنها نيز استراتژيک اهداف از يکي. شده است تمرکز و توسعه کارکنان رشد روي بر PIشرکت  در
 اندازيراه نحوه از صحيحي درک که است الزم منظور اين به. باشدمي
 بدين. باشد داشته وجود کارکنان بين در خالقانه تفکر و جديد بازار

 بازار ايجاد جهت راهنمايي(  Play Bigger کتاب اين سازمان منظور
 در را) موفقيت به منجر اصول مورد در کتابي( Principles و) جديد
 استراتژي اگر .قرار داده است مطالعهمورد  ديگري زياد کتابهاي کنار
 انتخاب را کتابهايي پس دارد تمرکز مشتري رضايتمندي روي بر شما

  . اندنماييد که به نحوه تعامل با مشتري پرداخته

 هيچ که شوند پيشنهاد کتابهايي است ممکن بنابراين است شده بنا کارکنان نظرات روي بر کتابخواني دورهمي که آنجايي از
 که است مهم فقط ،باشند راستا اين در عنوانها همه نيست الزم و بودهن مشکل بزرگي اين که ندارند شما استراتژي به ارتباطي

  ".شويد پايين سطح رمانهاي گرفتار است ممکن وگرنه دنمايي حفظ را يادگيري جو يک

. در باشند سازمان کارکنان همه براي کاربرد قابل که مفهوم اين به ،دارند زيادي جذابيت وسعت که نماييد انتخاب را کتابهايي
  اين صورت تعداد مخاطبين بيشتري براي حضور در باشگاه کتابخواني خواهيد داشت.

  باشگاه کتابخواني سازمانيتجارب موفق ايجاد 
، تجربه سازمان ١١مدير بازاريابي شرکت شرکاي مالي پيناکل ١٠سارا جينز خانم .۱

  نمايد:اندازي باشگاه کتابخواني را اينگونه بازگو ميخود از راه
  :کتابخواني باشگاه اندازيراه از سازمان انگيزه •

اندازي راه باشد. باي ميسازمان ارزشهاي از يادگيريدر شرکت پيناکل، 
-تشويق مي مهارتهايشان تراشکاري و خواندن به شرکاباشگاه کتابخواني، 

                                                             
10 Sara Janes 
11 Pinnacle Financial Partners 
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مديرعامل  خانه در شام صرف به سال در بار سه يا دو جلسات ودر اين جلسات حضور دارند  شريک نفر ۴۰ شوند.
 براي مناسب کتاب تا خواندمي کتاب چندين بوده و گاهي حريص کتابخواني در مديرعامل سازمان گردد.برگزار مي

  .کنندمي رکتاشدر آن م همه ولي حضور در اين باشگاه براي شرکا اختياري است .نمايد انتخاب را محفل

  :بهبود قابل نقاط و موفقيتها •
 با. نمايند اندازيراه را محافل خود کاري گروه در شرکا شد باعث که اين باشگاه بود زياد جذابيتيکي از موفقيتها 

 جلسه چندين با شرايط، سازگاري منظور به و بود شده سخت اتاق يک در افراد کردن جمع ،پرسنل شدن بيشتر
 يادگيري آنالين سيستم در اما خوانندمي را کتاب يک همهجلسات اينگونه است که  براي يک کتاب برگزار گرديد.

- مي برگزار جلسه نفر ۲۰ با عامل مدير .کنندمي مشخص را خود درخواست مورد مکان و تاريخ و کنندمي نام ثبت

  .نمايندمي اقدام ديگر جلسات کنندههدايت بعنوان نفر ۲۰ آن سپس و کند

  در سازمان: کتابخواني باشگاه اريزبرگ اثر •
 بنگاه يک ما. ببندند بکار کارشان در و ببينند را (Big picture) افق استراتژيک سازمان که کندمي کمک شرکا به

 برگزاري از بعد. ايمآموخته Ritz-Carlton و Star bucks تجارب از زيادي درسهاي ولي داريم مالي خدمات
 در توانمي آيا اينکه درباره و کنندمي استفاده جلسات در کتابها در موجود داستانهاي از شرکا ،کتابخواني جلسات

 غير به مکاني در يکديگر با برند،مي لذت محافل اين از. کنندمي بحث نمود استفاده مشابهي رويکرد از يتقعمو اين
 محافل در کارکنان مشارکت که ايمدريافته ما. بخشندمي عمق را موجودشان روابط و شوندمي آشنا سازمان از

  .است شده آنان در بيشتر تعهد و انگيزه باعث کتابخواني

تجربه خود از محفل کتابخواني سازمانش را ، True Bridge Resources شرکت عامل مدير ١٢اسکات کريسکويچ آقاي .۲
  کند:اينگونه بيان مي

  :کتابخواني باشگاه اندازيراه از سازمان انگيزه •
 سعي و خوانديم را زيادي کتابهاي. بودم همبستگي و سازماني فرهنگ يک ايجاد براي راهي بدنبال اينکه بدليل 

همچنين اين . کنم تزريق کارمان و کسب اداره نحوه و شرکت يک بعنوان تفکراتمان به را هاايده و افکار آن که کردم
 يا hedgehogs از وقتي" مثال ي را بين کارکنان ايجاد کنيم.مشترک فضاي و زبانمحافل به ما کمک نمود که 

flywheels شوند.مي من منظور متوجه کارکنان همه زنيممي حرف عالي به خوب کتاب به مربوط   

 کتاب مرور فصلي جلسات در بحث آماده و بخوانند را کتاب بايد آنها شود.ارائه مي کارکنان به کتاب از نسخه يک
 رمرو را دنکن کمک تيم يک بعنوان بهتر عملکرد در ما به توانندمي که کتاب از هاييجنبه بحث خالل در. باشند
  .باشد نياز مورد پيگيري فعاليتهاي تعيين و اقدام آيتمهاي از ايمجموعه شامل تواندمي اين. کنيم

 با که شوندمي هدايت داوطلب تسهيلگر يک توسط بحثها. شوندمي تقسيم نفر ۱۵ از کمتر گروههاي به کارمندان
-مي انتخاب بردارييادداشت جهت را اعضا از يکي تسهيلگر. دکنمي هدايت را بحث کاوشگرانه سواالت پرسيدن

                                                             
12 Scott Kriscovich 
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 کنفرانس ويدئو طريق از جلسات هستند مختلف جغرافيايي مناطق در کارمنداني اعضا اينکه به توجه با. نمايند
  .کند ايفا را تسهيلگر نقش شرکت در خود خدمت طول در يکبار حداقل بايد نديمکار هر. گرددمي برگزار

  :بهبود قابل نقاط و موفقيتها •
 هدف اين به رسيدن در را ما تواندمي ساختار يک ايجاد بنابراين بخوانيم بيشتر خواهيممي که گوييممي ما همه
 و کنيم برقرار ايويژه ارتباط Joe Callaway معروف نويسنده با تا داد اجازه ما به .همچنين اين محافلکند کمک
بسيار  southwest airlines way کتاب مطالعه .باشد داشته ما با ايمصاحبه خود بعدي نوشته در است قرار وي

 را آنچه که کرد کمک اينکار. کنيم برقرار خود سازمان فرهنگ در آنرا مشابه داشتيم قصد چونبراي ما مفيد بود 
  .کنيم تعريف ذينفعانش و سازمان براي را خود بفرد منحصر تمايز وجوه و کنيم همسو خود شرايط با بوديم خوانده

بنابراين تصميم گرفته . است سخت بسيار تلفن طريق از فعال کنندهشرکت ۱۴ الي ۱۲ با کتابخواني محفل برگزاري
ايجاد  تسهيلگري گروههمچنين . يا کم سابقه باشند جديد کارکنان آنها از نفر ۴ حداقل نفره ۱۵ هايگروهشد که در 

 کليه" نهايتا و گذاشته اشتراک به را حاصله نتايج تا نمايندمي برگزار ايجلسه کتابخواني محافل از بعد که گرديد
  .گذارندمي اشتراک به کارکنان ساير با را نتايج

  در سازمان: کتابخواني باشگاه اريزبرگ اثر •
 و تيمها از افراد که کرديم مشاهده و کنيممي کتابخواني محافل هدايت براي شدن داوطلب به تشويق را کارکنان
  .اندگرفته عهده بر را نقش اين سازمان مختلف بخشهاي

 که مطالبي به داخليجلسات  و کار و کسب جلسات در و کنندمي غرور احساس کتابخواني باشگاه داشتن از کارکنان
 به زيرا است داوطلبانه برنامه يک اين و خوانندنمي را کتابها همه افراد همه. کنندمي اشاره اندگرفته ياد باشگاه در

 ديگري چيز به تبديل کتابخواني باشگاه دهند انجام را اينکار هستند مجبور که کنيد اعالم آنها به اينکه محض
  .شد خواهد

اندازي باشگاه کتابخواني در سازمانش را اينگونه بيان در مجله فوربس، تجربه خود از راه ۲۰۱۱بورتون گلدفيلد در سال  .۳
 کند:مي

  :کتابخواني باشگاه اندازيراه از سازمان انگيزه •
 را" بورتون کتابخواني باشگاه" خود سازمان در من. هستم مشتاق خود کارکنان ايحرفه توسعه در مشارکت جهت من

 را يکوچک هايگروه کارمندان و کنممي انتخاب را کتابي من فصل هر در که اختياري برنامه يک. کنممي ميزباني
 و دارم عالقه آنها به" عموما که کاري و کسب موضوعات پايه بر را کتابها من. دهندمي تشکيل مرور و خواندن جهت
 که هستم کتابهايي بدنبال من. نماييممي انتخاب هستند مرتبط شرکت در جاري رويدادهاي به که هاييزمينه
 را کتابهايي همچنين و برانگيزانند را مختلفي هايايده و عقايد و باشند داشته را گفتگو کردن تحريک توانايي
  .باشد همراه خوبي حال و حس با آنها خواندن که نمايممي جستجو

  :نمايممي تشويق بورتون کتابخواني باشگاه به پيوستن براي را خود زيرکارمندان داليل به من
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 مجموعه روي بر نظراتنقطه گذارياشتراک به و همکاران مالقات و ارتباط برقراري جهت است فرصتي اين •
  موضوعات از متنوعي

 توانندمي جديد گفتمانهاي. ازدسمي ميسر را همکاران بين هاايده باز تبادل اجازه که است انجمني اين •
  .شگرف چيزهاي خلق به کمک براي باشند کاتاليزوري

 خود براي شرکت هزينه با را انگيز هيجان کتابهاي از مشخصي مجموعه که دهدمي کارکنان به را امکان اين •
  .نمايند فراهم

 .دارد خوبي بسيار هواي و حال کتابخواني باشگاه در حضور •

 در را خود توسعه و رشد بتواند که کنيم مهيا کارکنان براي را روشهايي که دارم موضوع اين به خاصي احساس من
 يک. است مفيد مشتريان هم و سازمان براي هم کارکنان، براي هم يادگيري. دهند ارتقا سازمان از خارج و داخل
 .باشد سازمان تيمهايمداوم  توسعه و آموزش براي روشي تواندمي کتابخواني باشگاه

  در سازمان: کتابخواني باشگاه اريزبرگ اثر •
 هر ما. فرابگيرند را خود سازمان از خارج جديد مفاهيم تا نمايدمي ايجاد کارکنان براي را بستري ما کتابخواني باشگاه
- مي اشتراک به را خود کار و کسب عادي فضاي از خارج هايايده کمتر اما هستيم تعامل در خود همکاران با روز

 فضايي در که دهدمي را امکان اين ما به و کندمي ايجاد گفتمان براي ايانگيزه جذاب کتاب يک خواندن. گذاريم
 .ببينيم را همکارانمان متفاوت

 سواالتي با بار هر اما امخوانده هم سر پشت بار ۹ الي ۸ را کتابها اين از برخي من. ايمداشته جذابي بسيار بحثهاي ما
 از برخي که مکرد دريافت سوال ۲۴۰ از بيش خاص کتاب يک براي" مثال. شوممي متحير آيندمي پيش بحثها در که
  .بودم نکرده فکر موضوعات اين به آن از قبل من که بودند پرداخته کتاب از موضوعي به آنها

 فاصله کار ديوانگي از تا بوده مجالي او براي کتاب، فصل گفتگوهاي که بگويد تا آمد من نزد همکاران از يکي" اخيرا
 بردمي لذت آن از که موضوعي خصوص در و بنشيند همکارانش با بتواند تا داشت اختيار در که را فرصتي او. بگيرد

  .است همين موضوع تمام. داشت دوست بسيار را کند صحبت

. دهندنمي دست از را خود کيفيت هم زمان گذشت با کتابها از برخي ولي کنندمي تغيير بازارها و فرهنگها کارکنان،
 و کسب ايده يک و بزنم ورق" مجددا را کتابها اين از يکي توانممي نمايم، حل را بزرگي مشکل مخواهمي که وقتي
  .يمنما کشف را گمشده کار
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