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مقدمه
از آنجــا کــه تصمیم گیــری از حســاس ترین وظایــف مدیــران  
ــه شــمار مــی رود،  ــات ب ــف عملی ســازمان ها در عرصه هــای مختل
ــا  ــد، ســاختار، ســازوکارها و ویژگی هــای  تصمیم ه شــناخت فراین
ــراوان  ــت  ف ــازمان اهمی ــاط در س ــراری ارتب ــت و برق ــرای هدای ب
دارد.از نظــر علــم مدیریــت وجــود دوگانگــی بیــن هدف هــا 
بــه  ناتوانــی مدیــران در دســتیابی  و همچنیــن  و عملکــرد 
ــدی دارد و آن  ــت کلی ــک عل ــا ی ــده، تنه ــی  ش ــای طراح هدف ه
ضعــف نظــام تصمیم گیــری  اســت کــه البتــه تــا حــد زیــادی در 
ــوی  ــد. از س ــاق می افت ــران اتف ــی مدی ــت آگاه ــه محدودی نتیج
ــازمان ها  ــاب " در س ــئله  "انتخ ــا مس ــواره ب ــران هم ــر٬ مدی دیگ
ــا  ــرا م ــت زی ــدی اس ــش جدی ــود چال ــه خ ــتند ک ــه رو هس روب
ــم و  ــتاورد را بپذیری ــر دس ــه ه ــتیم هزین ــر نیس ــران حاض مدی

ــد.  ــوار می کن ــا دش ــرای م ــاب را ب ــن انتخ همی
در همیــن راســتا مــا در گــروه مهندســین مشــاور کایــن٬ شــماره 
دوم ماهنامــه توســعه دانــش را بــه موضــوع تصمیم گیــری 

ــود. ــع ش ــد واق ــه مفی ــد آنک ــم. امی ــاص دادی اختص



تمــام کارکنــان، از مدیــران اجرایــی گرفتــه تــا کارکنــان خــط مقــدم، 
اشــتباهات غیــر قابــل اجتنابــی مرتکــب می شــوند: مــا مدتــی را 
ــت کم  ــد دس ــان برس ــه پای ــک کار ب ــا ی ــید ت ــد کش ــول خواه ــه ط ک
می گیریــم، از اطالعاتــی کــه عیبــی را در برنامه ریــزی مــا آشــکار 
ــا  ــم، ی ــده می گیری ــا را نادی ــا آن ه ــم ی ــی می کنی ــد چشم پوش می کنن
ــا شکســت  ــه نفــع مــا هســتند ب در اســتفاده از مزایــای شــرکت کــه ب
روبــرو می شــویم. سیم کشــی مجــدد مغــز انســان بــرای خنثــی کــردن 
الگوهایــی کــه منجــر بــه چنیــن اشــتباهاتی می شــوند، بســیار دشــوار 
ــه در آن  ــی ک ــر محیط ــود دارد: تغیی ــری وج ــکار دیگ ــا راه ــت. ام اس
تصمیمــات گرفتــه می شــوند، بــه طــوری کــه احتمــال بیشــتری وجــود 
ــج  ــه نتای ــر ب ــه منج ــد ک ــی بگیرن ــراد تصمیمات ــه اف ــد ک ــته باش داش

خــوب شــود.
ــوان معمــاران انجــام  ــه عن ــدام ب ــا اق ــن کار را ب ــد  ای ــران می توانن رهب
ــات گســترده خــود در  ــه تحقیق ــا توجــه ب ــاروارد ب ــد. دانشــگاه ه دهن
زمینــه مشــاوره، نــرم افــزار، ســرگرمی، مراقبت هــای بهداشــتی، 
ــی و در  ــع غذای ــداری، خــرده فروشــی، و صنای ــدی، بانک ــی، تولی داروی
ــان کار  ــرای بنی ــردی ب ــاری رویک ــاد رفت ــی اقتص ــول اساس ــه اص زمین

ــت. ــرده اس ــاد ک ــوب ایج ــای خ ــویق تصمیم گیری ه ــت تش جه

تصمیم گیــری          . 	 در  سیســتماتیک  خطاهــای  از  دســته  آن  درک 
ــد ــاق بیفت ــت اتف ــن اس ــه ممک ک

ــف . 	 ــات ضعی ــب تصمیم ــاری در قل ــائل رفت ــا مس ــه آی ــن اینک تعیی
ــه ــا ن مطــرح شــده هســتند ی

اشاره دقیق به علل اساسی خاص. 	
ــرات . 	 ــش اث ــرای کاه ــری ب ــوب تصمیم گی ــدد چارچ ــی مج طراح

منفــی ســوگیری ها و انگیــزه ناکافــی 
و تست دقیق راه حل.. 	

ــکالت، از  ــترده ای از مش ــف گس ــرای طی ــوان ب ــد را می ت ــن فرآین ای
جایگزینــی زیــاد کارکنــان گرفتــه تــا مهلت هــای از دســت رفتــه بــرای 

تصمیم گیری هــای اســتراتژیک ضعیــف، بــکار بــرد.

 درک انواع تصمیمات و چگونگی اتخاذ آن ها
بــرای چنــد دهــه، محققــان تصمیم گیــری رفتاری و روانشناســان نشــان 
داده اند که انســان دارای دو حالت پردازش اطالعات و تصیم گیری اســت. 
 اولیــن حالت، تفکر سیســتم یک اســت خــودکار، غریزی و عاطفی اســت.

ایــن حالــت متکــی بــر میانبرهــای ذهنــی اســت کــه بــرای مشــکالتی 
کــه بــه وجــود می آینــد، پاســخ های شــهودی ایجــاد می کننــد. 
دومیــن حالــت، سیســتم دو، آهســته، منطقــی، و تفکــری اســت. دانیــل 
کانمــن، برنــده جایــزه نوبــل در اقتصــاد ایــن اصطالحــات را در کتــاب 

ــام »تفکــر، ســریع و آهســته« عمومیــت داد.  ــه  ن خــود ب
هــر یــک از دو حالــت تفکــر دارای مزایــا و معایــب جداگانــه ای هســتند. 
ــت آورده  ــه دس ــات را ب ــک، اطالع ــتم ی ــوارد، سیس ــیاری از م در بس
ــج  ــه نتای ــن، ب ــهود و قوانی ــتفاده از ش ــا اس ــت ب ــدون زحم ــا ب و تقریب
درســتی می رســد. البتــه، ایــن میانبرهــا می تواننــد مــا را گمــراه 
کننــد. بنابرایــن مــا بــر تفکــر روشــمند سیســتم دو تکیــه می کنیــم تــا 
بــه مــا بگویــد کــه چــه موقــع شــهود مــا اشــتباه اســت یــا احساســاتمان 
دارنــد بــر قضــاوت مــا تأثیــر می گذارنــد و قضاوت هــای ناگهانــی 
ــا  ــهود ی ــه ش ــا ب ــات، م ــب اوق ــد اغل ــم. هرچن ــالح کنی ــف را اص ضعی
احساســات خــود بــدون اینکــه توســط تجزیــه و تحلیــل و تفکــر کنتــرل 
ــف  ــای ضعی ــه تصمیم گیری ه ــه ب ــم، ک ــت می دهی ــازه فعالی ــوند اج ش

می انجامــد. 
اتــکای بیــش از حــد بــر تفکــر سیســتم یــک اثــر منفــی دیگــری نیــز 
دارد: علیرغــم نیــات و تمایــالت واقعــی افــراد بــه دســتیابی بــه اهــداف، 
منجــر بــه پیگیــری ضعیــف برنامه هــا می شــود. ایــن بــدان علــت اســت 
ــوری و پشــت ســر  ــی ف ــج نهای ــر نتای ــه تمرکــز ب کــه سیســتم یــک ب
هــم و منحــرف کــردن مــا از عواقــب انتزاعــی و بلندمــدت تصمیماتمــان 
ــرای  ــد ب ــه بای ــد ک ــان می دانن ــال، کارکن ــوان مث ــه عن ــش دارد. ب گرای
دوران بازنشســتگی پس انــداز کننــد، بــا ایــن حــال بــه نــدرت خــود را 
بیمــه عمــر می کننــد! یــک بررســی انجــام شــده در ســال 		0	  نشــان 
ــرای  ــی ب ــا محل ــون ی ــک تلویزی ــرای انتخــاب ی ــا ب ــه آمریکایی ه داد ک
صــرف شــام تولــد، زمــان بیشــتری نســبت بــه بــاز کــردن یــک حســاب 

ــد! ــاص می دهن ــتگی اختص بازنشس
منظــور ایــن نیســت کــه نشــان دهیــم بــرای ترویــج تصمیم گیری هــای 
ــای  ــود. واکنش ه ــرکوب ش ــه کل س ــد ب ــک بای ــتم ی ــح، سیس صحی
ــد  ــی  در فرآین ــای مهم ــوان ورودی ه ــه عن ــک ب ــتم ی ــهودی سیس ش
یــک  اگــر  مثــال،  عنــوان  بــه  می رونــد.  بــکار  تصمیم گیــری 
فرصــت ســرمایه گذاری باعــث یــک واکنــش احساســی تــرس آور 
شــود، تصمیم گیرنــده بایــد بــا دقــت در نظــر بگیــرد کــه آیــا 
ــتفاده  ــا اس ــه. ب ــا ن ــت ی ــاک اس ــد خطرن ــش از ح ــرمایه گذاری بی س
از سیســتم دو، واکنــش احساســی بایــد در برابــر عوامــل دیگــری 
ــوند  ــذاری ش ــم ارزش گ ــک ک ــتم ی ــط سیس ــت توس ــن اس ــه ممک ک
 – ماننــد ارزش اســتراتژیک درازمــدت ســرمایه گذاری – ســنجیده

مرحلــه اصلــی ایــن 
رویکــرد عبارتند از: 5 

رهبران در نقش معماران

تصمیم گیری

شیوه تفکر ما چطور در
 تصمیم گیری های ما تاثیر می گذارد؟
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ــد تالشــی شــناختی اســت کــه    شــود. اســتفاده از سیســتم دو نیازمن
ــرای مدیریــت تمــام  یــک منبــع کمیــاب اســت؛ میــزان کافــی از آن ب
تصمیماتــی کــه بــرای اتخــاذ آن بــه مــا رجــوع می شــود، وجــود نــدارد. 
از آنجــا کــه بــرای اعمــال سیســتم دو بــه انــرژی شــناختی نیــاز اســت، 

ممکــن اســت مشــکالت ســوگیری و انگیــزه ناکافــی بــه وجــود آینــد.

 تعریف مشکل
ــاد  ــای اقتص ــتفاده از ابزاره ــا اس ــت ب ــاری الزم نیس ــکل تج ــر مش  ه
رفتــاری دســت و پنجــه نــرم کنــد. بنابرایــن قبــل از اســتفاده از آن هــا، 

ــا: مدیــران بایــد تعییــن کننــد کــه آی
• رفتــار انســان در مرکــز مشــکل اســت یــا نــه:  برخــی از مشــکالت 	

ــا  ــد  ب ــد – می توانن ــال، فرســودگی شــغلی کارمن ــوان مث ــه عن – ب
ــه یــک موقعیــت  ــراد و واکنــش نســبت ب تغییــر روش برداشــت اف
ــه  ــد – ب ــی دارن ــت فن ــا ماهی ــکالت اساس ــایر مش ــوند. س ــل ش ح
عنــوان مثــال، فقــدان دانــش علمــی مــورد نیــاز بــرای ســاخت یــک 
ــن  ــد اســت کــه ای ــان یــک بیمــاری. بعی ــرای درم ــد ب داروی جدی
مشــکالت بــا اســتفاده از ابــزار اقتصــاد رفتــاری حــل شــوند، مگــر 
اینکــه پرداختــن بــه آن هــا شــامل تغییــر رفتــار انســان شــود )بــه 
ــتراک  ــه اش ــرای ب ــمندان ب ــویق دانش ــای تش ــال، تیم ه ــوان مث عن

ــه منظــور تولیــد دارو(. گذاشــتن کشــفیات خــود ب
• افــراد بــه شــیوه ای برخــالف بهتریــن منافــع خــود عمــل می کننــد: 	

ــمت  ــه س ــراد را ب ــی اف ــه آرام ــاری ب ــاد رفت ــای اقتص ــر ابزاره اکث
در  ابزارهــا  ایــن  می کننــد.  هدایــت  متفــاوت  انتخاب هــای 
ــر  ــه ب ــی ک ــر از انتخاب های ــه تغیی ــراد را ب ــه اف ــی ک موقعیت های
خــالف منافــع آن هــا هســتند بــه انتخاب هایــی کــه بهتــر بــا آن هــا 
ــد  ــر خواهن ــه مؤثرت ــد، از همیش ــویق می کنن ــده اند تش ــراز ش هم ت

بــود.
• ــرای 	 ــات ب ــی اوق ــود. گاه ــف ش ــت تعری ــه دق ــد ب ــکل می توان مش

ــت.  ــاز اس ــورد نی ــه م ــرات همه جانب ــازمان، تغیی ــک س ــک ی تحری
امــا در بســیاری از مــوارد، مشــکالت ســازمانی پیچیــده می تواننــد  
ــوند.  ــته ش ــر شکس ــل کنترل ت ــر و قاب ــمت های کوچک ت ــه قس ب

 تشخیص علل اساسی
ــزه  ــود دارد: انگی ــف وج ــری ضعی ــرای تصمیم گی ــی ب ــت اصل  دو عل
ــک  ــدام ی ــه ک ــن اینک ــرای تعیی ــناختی. ب ــوگیری های ش ــی و س ناکاف
از آن هــا باعــث رفتــار مشکل ســاز می شــود، شــرکت ها بایــد دو 
ســوال بپرســند: اول، آیــا مشــکل ناشــی از عــدم موفقیــت افــراد بــرای 
انجــام هرگونــه اقدامــی اســت؟ اگــر چنیــن اســت، علــت فقــدان انگیــزه 
اســت. دوم، آیــا افــراد اقــدام می کننــد امــا بــه شــیوه ای کــه خطاهــای 
سیســتماتیک را وارد رونــد تصمیم گیــری می کنــد؟ اگــر چنیــن اســت، 
ــته بندی ها  ــن دس ــناختی دارد. ای ــو گیری های ش ــه در س ــکل ریش مش
متقابــال منحصربه فــرد نیســتند، امــا تشــخیص تفــاوت بیــن آن هــا یــک 

نقطــه شــروع مفیــد اســت.
از آنجــا کــه مشــکالت انگیــزه و شــناخت اغلــب وقتــی اتفــاق می افتنــد 
کــه تفکــر سیســتم دو بــا شکســت مواجــه می شــود، گام بعــدی 
تعییــن ایــن اســت کــه کــدام جنبــه از وضعیــت باعــث شــد سیســتم 
ــود  ــای موج ــان گزینه ه ــردن می ــنگین ک ــبک و س ــری، س ــک تفک ی
ــتم دو و  ــری سیس ــع از بکارگی ــک مان ــدام ی ــنجد و ک ــت بس را نادرس
اصــالح اشــتباه توســط آن شــد. حــس مشــترک می توانــد در تشــخیص 
علــل اساســی موفــق باشــد. خودتــان را بــه جــای شــخصی کــه تصمیــم 
می  گیــرد )یــا موفــق بــه تصمیم گیــری نمی شــود( بگذاریــد و بپرســید، 

»مــن در ایــن وضعیــت بایــد چــه کار کنــم و چــرا؟«

 طراحی راه حل
را  یــک مشــکل  اساســی  اینکــه شــرکت ها منشــأ  بــه محــض   
تشــخیص دهنــد، می تواننــد شــروع بــه طراحــی یــک راه حــل بکننــد. 
ــک،  ــاب و تحری ــاری انتخ ــد از معم ــران می توانن ــوص، مدی ــه خص ب
ــتین در  ــر و کاس سانس ــارد تال ــط ریچ ــده توس ــی ش ــم معرف مفاهی
ــورد  ــری در م ــود تصمیم گی ــام »بهب ــا ن ــود ب ــال 008	 خ ــاب س کت

ســالمت، ثــروت، و شــادی« اســتفاده کننــد. هــدف معمــاری انتخــاب، 
بهبــود تصمیم گیــری افــراد بــا بنیــان دقیــق اینکــه چطــور اطالعــات و 
ــن روش، شــرکت ها  ــوند، اســت. در ای ــه می ش ــا ارائ ــه آن ه ــا ب گزینه ه
ــن آزادی  ــدون گرفت ــن ب ــت معی ــک جه ــان را در ی ــد کارکن می توانن

ــد. ــت وادارن ــه حرک ــان، ب ــرای خودش ــری ب ــا در تصمیم گی آن ه
ــزار معمــاری انتخــاب  سیاســت گذاران عمومــی به طــور فزاینــده ای از اب
بــرای بــه حرکــت واداشــتن افــراد بــه ســمت تصمیمــات بهتــر در مــورد 
ــالمت و  ــکی، س ــای پزش ــات، درمان ه ــت مالی ــد پرداخ ــائلی مانن مس
ــتفاده  ــی اس ــرات آب و هوای ــش تغیی ــدگان و کاه ــایش مصرف کنن آس
ــد.  ــاز کرده ان ــود را آغ ــری خ ــم مطالبه گ ــب وکارها ه ــد و کس می کنن
ــه  ــان ب ــتن کارکن ــرای واداش ــالش ب ــوگل در ت ــال، گ ــوان مث ــه عن ب
ــالن های  ــاب را در س ــاری انتخ ــالم تر، معم ــی س ــادات غذای ــاذ ع اتخ
غذاخــوری خــود اجــرا کــرد. همانطــور کــه کارکنــان گــوگل بشــقاب را 
ــالع  ــا اط ــه آن ه ــه ب ــدند ک ــرو می ش ــت روب ــک عالم ــا ی ــد، ب می دیدن
ــد،  ــر اســتفاده می کنن ــه از بشــقاب های بزرگ ت ــرادی ک ــه اف مــی داد ک
ــد  ــتفاده می کنن ــر اس ــقاب های کوچک ت ــه از بش ــانی ک ــتر از کس بیش
بــه خــوردن تمایــل دارنــد. بــه لطــف ایــن تغییــر ســاده، نســبت افــرادی 
کــه از بشــقاب های کوچــک اســتفاده می کننــد تــا 0	% افزایــش 

یافتــه اســت.
اصــالح محیــط انتخــاب می توانــد باعــث بهبودهــای بــزرگ بــا هزینــه 
ــر  ــامل تغیی ــات ش ــن اصالح ــود. ای ــه ای ش ــچ هزین ــدون هی ــا ب ــم ی ک
ــر  ــت، تغیی ــه اس ــورت گرفت ــی در آن ص ــه جایگزین های ــاده نظمی ک س
جمله بنــدی مــورد اســتفاده بــرای توصیــف آن هــا، اصــالح رونــدی کــه 

ــت. ــق پیش فرض هاس ــاب دقی ــوند و انتخ ــاب می ش ــط آن انتخ توس
از  مؤثرتــر  کارکنــان  تصمیم گیــری  بهبــود  در  انتخــاب  معمــاری 
ــا  ــراد ی ــوزش اف ــد آم روش هــای به طــور گســترده اســتفاده شــده مانن
ارائــه مشــوق های پولــی اســت دلیــل هــم ایــن اســت کــه آن روش هــا 
ــه  ــتند، ک ــان هس ــخصی خودش ــع ش ــراد در مناف ــدام اف ــه اق ــی ب متک
ــه انجــام آن نمی شــوند. آن هــا همچنیــن تــالش  افــراد اغلــب موفــق ب
می کننــد تــا شــیوه پــردازش اطالعــات و تصمیم گیــری توســط 
کارکنــان را به طــور اساســی تغییــر دهنــد کــه انجــام آن دشــوار 
ــا از  ــد ت ــک کنن ــرکت ها کم ــه ش ــد ب ــر می توانن ــای زی ــت. اهرم ه اس
مزایــای پتانســیل عظیــم معمــاری انتخــاب بــرای بهبــود تصمیم گیــری 

بهره منــد شــوند.

 تحریک سیستم یک تفکری
احساســات و ســوگیری هایی کــه همــراه تفکــر سیســتم یــک هســتند، 
اغلــب خرابــی بــه بــار می آورنــد، امــا می تواننــد بــرای اهــداف تولیــدی 
ــای  ــه روش ه ــک را ب ــتم ی ــد سیس ــران می توانن ــند. مدی ــد باش مفی

مختلــف تحریــک کننــد:
• ــد 	 ــا ســازمان، می توان ــراد ب ــی اف ــد عاطف ــک احساســات: پیون تحری

ــق ســازمانی  ــرای ســازمان شــود. تعل ــی ب ــج مطلوب ــه نتای منجــر ب
کمتریــن آن هــا اســت!

• از 	 می تواننــد  همچنیــن  مدیــران  مهــار:  ســوگیری های 
ســوگیری های شــناختی بــه نفــع خــود اســتفاده کننــد. بــه عنــوان 
ــل  ــورد تحمی ــراد در م ــه اف ــد ک ــان می ده ــات نش ــال، تحقیق  مث
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یــک ضــرر و زیــان دو برابــر احســاس بــدی پیــدا می کننــد، نســبت 
بــه احســاس خوبــی کــه در مــورد دریافــت ســود بــه همــان میــزان 

خواهنــد داشــت. 
• ســاده کــردن فرآینــد. فرآیندهــای ســازمانی اغلــب شــامل مراحــل 	

ــیل  ــا پتانس ــش داده ی ــزه را کاه ــه انگی ــتند ک ــروری هس غیرض
ــردن  ــاده ک ــا س ــد. ب ــش می دهن ــناختی را افزای ــوگیری های ش س
فرآیندهــا، مدیــران می تواننــد چنیــن مشــکالتی را کاهــش دهنــد.

 بکارگیری سیستم دو تفکری
ــویق  ــرای تش ــد ب ــه می توانن ــد ک ــی دارن ــای مختلف ــران انتخاب ه مدی
ــا اســتفاده  ــری از آن ه ــل در تصمیم گی ــه و تحلی ــر بیشــتر و تجزی تفک

کننــد کــه عبارتنــد از: 
• ــن 	 ــر گرفت ــر: در نظ ــل و تفک ــرای تأم ــی ب ــاد فرصت ایج

ــرای  ــا ب ــا تنه ــغله م ــای پرمش ــی از روزه زمان
ــه  ــه ب ــت پرهزین ــن اس ــردن ممک ــر ک فک

ــرای  ــری ب ــن راه مؤث ــا ای نظــر برســد، ام
ــت. ــتم دو اس ــری سیس بکارگی

• ایــن 	 تفکــر:  و  تأمــل  بــه  تشــویق 
و  آمــوزش  بــه  می توانــد  موضــوع 

ــد.  ــک کن ــان کم ــرفت کارکن پیش
دانشــگاه  تحقیقــات  از  یکــی  در 

ــز  ــک مرک ــی در ی ــاروارد آزمایش ه
شــد.  انجــام  بنگالــور  در  تمــاس 
در ایــن تحقیــق بــه ســه گــروه 
فنــی  آموزش هــای  کارکنــان  از 
ــدی  ــاوت کلی ــد تف ــا چن ــان ب یکس

داده شــد. کارکنــان در یــک گــروه 		 دقیقــه 
ــتن(  ــر )و نوش ــرف تفک ــی را ص ــای معین ــی روزه پایان

در مــورد آنچــه کــه یــاد گرفته انــد، می کردنــد. 
ــه  ــن کار را ادام ــز همی ــر نی ــروه دیگ ــان در گ کارکن

ــح در  ــر را صــرف توضی ــی دیگ ــه اضاف ــج دقیق ــد و ســپس پن دادن
مــورد نوشــته های خــود بــه یــک کارآمــوز دیگــر می کردنــد. افــراد 
گــروه کنتــرل، تنهــا در پایــان روز بــه کار کــردن ادامــه می دادنــد. 
در یــک آزمایــش انجــام شــده بعــد از برنامــه آموزشــی، کارکنــان 
ــب  ــه ترتی ــر، ب ــان کاری کمت ــم صــرف زم ــروه اول و دوم، علیرغ گ
		.8% و 		% نســبت بــه افــراد گــروه کنتــرل بهتــر عمــل کردنــد. 
مــا دریافتیــم کــه تفکــر تأثیــر مفیــد مشــابهی بــر عملکــرد شــغلی 

ــت. ــان داش کارکن
• اســتفاده از برنامه ریــزی بــرای خلــق مشــوق ها. افــراد اغلــب 	

تصمیــم می گیرنــد بــه روشــی خــاص عمــل کننــد امــا یــا 
فرامــوش می کننــد یــا موفــق نمی شــوند آن را بــه انجــام برســانند. 
ــه  ــا ب ــد ت ــک کن ــان کم ــه کارکن ــد ب ــاده می توان ــویق های س تش

ــبند.  ــه بچس برنام
• افزایــش پاســخگویی. پاســخگو نگــه داشــتن افــراد بــرای قضاوت هــا 	

ــردن ســوگیری از  و اعمالشــان، احتمــال اینکــه در مــورد از بیــن ب
ــد.  ــش می ده ــند را افزای ــیار باش ــان هوش تصمیم گیری هایش

• ــرای بکارگیــری 	 اســتفاده از یادآورهــا. یادآورهــا یــک روش مؤثــر ب
از  تــا  می کننــد  کمــک  مــا  بــه  کــه  هســتند،  دو  سیســتم 
ســوگیری هایی کــه ناشــی از تکیــه کــردن بیــش از حــد بــر 
ــه  ــن ب ــا همچنی ــم. یادآوره ــاب کنی ــتند، اجتن ــک هس ــتم ی سیس
ــه انجــام برســانیم  برجســته کــردن اهدافــی کــه مــا می خواهیــم ب
)بــه عنــوان مثــال، بــه پایــان رســاندن بــه موقــع یــک ارائــه( کمــک 

می کننــد و در نتیجــه انگیــزه مــا را افزایــش می دهنــد.

 کنار گذاشتن هر دو سیستم
ــاب از ســوگیری ها  ــرای اجتن ــد ب ــازمان ها می توانن ــه س  روش ســوم ک
و فقــدان انگیــزه از آن اســتفاده کننــد، ایجــاد فرایندهایــی اســت کــه 
ــن  ــد. ای ــک و سیســتم دو را دور می زنن ــور خــودکار سیســتم ی ــه  ط ب

مــوارد عبارتنــد از: 

• فرآیندهــای 	 بــرای  پیش فــرض  تغییــر  پیش فــرض.  تنظیــم 
اســتاندارد – بــه عنــوان مثــال، ثبــت نــام خــودکار کارکنــان در یک 
طــرح بازنشســتگی – می توانــد تأثیــر قدرتمنــدی بــر نتایــج نهایــی 
ــا  ــده ی ــا پیچی ــه تصمیم گیری ه ــی ک ــژه وقت ــه وی داشــته باشــد، ب
دشــوار باشــند. بــه عنــوان مثــال، در موتــوروال، کارکنانــی کــه قبــال 
ــه  ــت ب ــن اس ــد، ممک ــول کار می کردن ــد محص ــم تولی ــک تی در ی
ــد  ــابه کار می کنن ــول مش ــک محص ــر روی ی ــه ب ــری ک ــم دیگ تی
نپیوندنــد. ایــن قانــون بــه عنــوان پیش فــرض تعییــن شــده اســت 
ــدون  ــا نظــرات خــود را ب ــد اجــازه می دهــد ت ــه تیم هــای جدی و ب
ــرورش  ــرد، پ ــرار گی ــر ق ــر تحت تأثی ــای دیگ ــط تیم ه ــه توس اینک

دهنــد.
• ــا 	 ــه ب ــرای مقابل ــر ب ــر دیگ ــودکار. روش مؤث ــات خ ــاد تنظیم ایج

ــت  ــی اس ــناختی ایجــاد تنظیمات ــوگیری های ش س
کــه تفکــر ضعیــف سیســتم یــک و سیســتم 
عنــوان  بــه  می برنــد.  بیــن  از  را  دو 
مایکروســافت  در  مدیــران  مثــال، 
برنامه نویســان  کــه  فهمیدنــد 
ــد  ــول خواه ــه ط ــی ک ــدت زمان م
ــه  ــود را ب ــف خ ــا وظای ــید ت کش
ــت  ــیار دس ــانند را بس ــام برس اتم
ــک ســوگیری  ــد – ی ــم می گیرن ک
شــناختی رایــج بــه نــام مغالطــه در 
ــافت:  ــل مایکروس ــزی. راه ح برنامه ری
اضافــه کــردن زمــان بافــر بــه پروژه هــا. 
ــر  ــورد تأخی ــی در م ــای قبل ــران داد ه مدی
ــه  ــد و ب ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ــا را م پروژه ه
ــداول  ــال، ج ــوان مث ــه عن ــد. ب ــی دســت یافتن رهنمودهای
زمانــی بــرای به روزرســانی برنامه هایــی ماننــد اکســل و ورد، بافــری 
معــادل 0	% از برنامــه را دریافــت می کنــد. بــرای پروژه هــای 
ــر  ــک باف ــی ی ــداول زمان ــا، ج ــتم عامل ه ــد سیس ــر مانن پیچیده ت

می  گیــرد.  %	0

 چطوراهرم مناسب را انتخاب کنیم؟
ــر دو  ــتن ه ــار گذاش ــرکت ها اول کن ــه ش ــم ک ــه می کنی ــا توصی  م
ــه  ــورد نظــر ب ــه نتیجــه م ــه طــوری ک ــد، ب سیســتم را در نظــر بگیرن
طــور خــودکار اجــرا شــود. از آنجــا کــه ایــن اســتراتژی نیــاز بــه هیــچ 
ــرای  ــن راه ب ــدارد، قدرتمندتری ــدگان ن ــرف تصمیم گیرن ــی از ط تالش

ــج اســت. ــر نتای ــر گذاشــتن ب تأثی
بــا ایــن حــال، بــه دالیــل بســیاری، ایــن روش ممکــن اســت امکان پذیــر 
ــورد  ــد م ــردن فرآین ــرای خــودکار ک ــن روش ب ــوب نباشــد. ای ــا مطل ی
نظــر ممکــن اســت غیرممکــن یــا بــه طــرز وحشــتناکی پرهزینــه باشــد. 
افــراد مــورد هــدف ممکــن اســت از اینکــه بــرای آن هــا تصمیــم گرفتــه 
شــود خشــمگین شــوند یــا روش »یــک انــدازه مناســب بــرای همــه« 

ممکــن اســت نامناســب باشــد.
ــا دادن  ــرد آی ــم بگی ــد تصمی ــه بای ــد ک ــر بگیری ــی را در نظ ــورد بانک ب
ــک  ــن بان ــه. ای ــا ن ــد ی ــد کن ــک را تجدی ــب وکارهای کوچ ــه کس وام ب
می توانــد تجدیــد تصمیــم را بــا اســتفاده از اطالعاتــی از ترازنامــه 

کســب وکارها و جریان هــای نقــدی، خــودکار کنــد. 
ــت،  ــی نیس ــه انتخاب ــک گزین ــتم ی ــر دو سیس ــتن ه ــار گذاش ــر کن اگ
ــک  ــک را تحری ــتم ی ــا سیس ــه آی ــد ک ــاب کنن ــد انتخ ــرکت ها بای ش
کننــد یــا سیســتم دو را بــکار گیرنــد. روش فکــری سیســتم دو 
می توانــد اشــتباهات بــه وجــود آمــده از سیســتم یــک را باطــل کنــد، 
امــا تــالش شــناختی یــک منبــع محــدود اســت. اســتفاده از آن بــرای 
یــک تصمیــم بــه ایــن معنــی اســت کــه ممکــن اســت بــرای دیگــران 

ــه شــود. ــد در نظــر گرفت ــه بای ــن هزین در دســترس نباشــد و ای
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مشــاوره گرفتــن و مشــاوره دادن بــرای تصمیم گیــری و رهبــری کارآمــد 
ــای  ــن دو را مهارت ه ــدرت ای ــه ن ــران ب ــا مدی ــتند، ام ــروری هس ض
عملــی می داننــد کــه قابــل بهبــود و فراگیــری اســت. راهنمایــی گرفتــن 
در اغلــب مــوارد، مصــرف منفعالنــه خردمنــدی و مشــورت دادن معــوال 
ــته  ــه نداش ــید و چ ــته باش ــه آن را داش ــی »قضــاوت خــوب« - چ نوع
باشــید - در نظــر گرفتــه می شــود نــه مهارتــی کــه بایــد بــر آن مســلط 

شــد. 
هنگامــی که فرایند مشــاوره دادن و مشــاوره گرفتن بــه خوبی پیش رود، 
هــر دو طــرف مذاکــره از آن ســود خواهنــد بــرد. کســانی کــه واقعــا 
ــر راهنمایــی گشــوده هســتند )و فقــط منتظــر تأکیــد  در براب
ــرای مشکالتشــان  نظراتشــان نیســتند( راه حل هــای بهتــری ب
ــق و ســاختارمندی  ــکات دقی ــا ن ــرد. آن ه ــد ک ــدا خواهن پی
را بــه تفکــرات خــود می افزاینــد و همیــن 
عامــل باعــث می شــود بیــش از دیگــران 
ــتدالل های  ــناختی، اس ــوگیری های ش ــر س ب
در  کــه  معایبــی  دیگــر  و  خود-خدمتــی 
ــانی  ــد. کس ــه کنن ــود دارد، غلب ــان وج منطقش
ــی  ــر لطیف ــد، تأثی ــد می دهن ــاوره کارآم ــه مش ک
ــه  ــم اینک ــرا علیرغ ــد زی ــای می گذارن ــر ج ب
ــه  ــد، ب ــکل می دهن ــی را ش ــات مهم تصمیم
ــند.  ــردن می بخش ــل ک ــدرت عم ــران ق دیگ
ــنوندگان  ــوان ش ــه عن ــراد ب ــن اف ــالوه، ای ــه ع ب
فعــال، می تواننــد از مشــکالتی کــه دیگــران 
ــرای آنهــا مطــرح می کننــد چیزهــای بســیاری  ب
ــران را  ــته دیگ ــه زیس ــع تجرب ــد و در واق بیاموزن
زندگــی کننــد. قــدرت عمــل متقابــل، نیــروی پیونددهنــده قدرتمنــدی 

ــرد. ــره می گی ــتی از آن به ــه درس ــوب ب ــاور خ ــک مش ــه ی ــت ک اس
ــا ایــن وجــود، ضــروری اســت کــه مشــورت گیرنده و مشــاوره دهنده،  ب
موانــع مهمــی ماننــد تمایــل دیرینــه و ژرف بــه ترجیــح دادن نظــرات 
ــت را  ــن حقیق ــازند و ای ــن س ــتحقاق( را روش ــر از اس ــود )صرف نظ خ
ــت.  ــر اس ــوار و وقت گی ــوش دادن کاری دش ــت گ ــا دق ــه ب ــد ک دریابن
کل ایــن تعامــل هنــری ظریــف و پیچیــده اســت کــه هــوش هیجانــی، 
خودآگاهــی، مهــار، دیپلماســی و شــکیبایی هــر دو طــرف را می طلبــد. 
فراینــد مشــاوره می توانــد بــه طــرق بســیاری از مســیر منحــرف شــود و 
اگــر چنیــن اتفاقــی بیفتــد، ممکــن اســت بــه پیامدهــای مخربــی ماننــد 
ــط از هــم گســیخته و  ســوتفاهم و ناکامــی، راه حل هــای ســطحی، رواب
مســدود شــدن رشــد شــخصی منجــر شــود و البتــه هزینه هــای گزافــی 

بــرای اشــخاص و ســازمان در پــی داشــته باشــد. 
از آنجایــی کــه تصــور می شــود مهارت هــای مشــاوره دادن بــه صــورت 
ذاتــی پدیــدار می شــوند، بــه نــدرت افــراد بــرای فراگیــری آن اقدامــی 
می کننــد. لــذا در ایــن یادداشــت دانشــگاه هــاروارد بــه بررســی موانــع 
ــرای  ــی ب ــی عمل ــه و رهنمودهای ــاوره پرداخت ــد مش ــول در فراین معم

ــه نمــوده اســت.  ــر ایــن چالش هــا ارائ غلبــه ب

فراینــد مشــاوره، دشــوارتر از آن چیــزی اســت کــه بــه نظــر 
می رســد!

ــتدالل های  ــد، اس ــاوره بدهی ــه مش ــد و چ ــاوره بگیری ــما مش ــه ش چ
ــد.  ــر می کنن ــد را پیچیده ت ــن فراین ــدود ای ــات مح ــوب و اطالع معی
ــود را  ــور خ ــاط ک ــد نق ــتند بای ــورت هس ــد مش ــه نیازمن ــانی ک کس
ــت  ــد درخواس ــور بای ــت و چط ــه وق ــه چ ــد ک ــد، بدانن ــایی کنن شناس
راهنمایــی کننــد، بینــش هــای ســودمند را از افــراد مناســب دریافــت 
کننــد و بــر مقاومــت غیرقابــل اجتنــاب در خصــوص دیدگاه هــای خــود 
غلبــه کننــد. در ادامــه بزرگتریــن موانعــی را کــه هــر دو طــرف در فرایند 
ــل  ــی از دالی ــم. یک ــی می کنی ــتند، بررس ــر هس ــا آن درگی ــاوره ب مش
اینکــه ایــن موانــع خیلــی رایج انــد ایــن اســت کــه بنیادیــن هســتند و 

ــد. ــا افتاده ان ــه دام آن ه ــه ب ــوند ک ــه نمی ش ــراد متوج ــذا اف ل

ــه  ــز ب ــر نی ــال حاض ــد در ح ــر می کنی ــش 1: فک  چال
ــود  ــاز خ ــل نی ــرای ح ــراد ب ــی اف ــد! وقت ــت یافته ای ــخ ها دس پاس

ــتگی  ــی شایس ــب در ارزیاب ــوند، اغل ــاوران می ش ــن مش ــه دام ــت ب دس
ــی  ــد واقع ــش از ح ــود بی ــهود خ ــه ش ــده و ب ــکل ش ــار مش ــود دچ خ
ــل  ــس کاذب و تمای ــه نف ــاد ب ــن کار، اعتم ــه ای ــد. نتیج ــه می کنن تکی
بــه تنهــا تصمیــم گرفتــن براســاس دانــش پیشــین و فرضیــات اســت. 
ــورت خواهی روی  ــه مش ــی ب ــوال زمان ــا معم ــه م ــر اینک ــئله دیگ مس
ــاد  ــران زی ــط دیگ ــا توس ــین م ــد و تحس ــال تأیی ــه احتم ــم ک می آوری
ــاور  باشــد. افــراد زمانــی ایــن کار را انجــام می دهنــد کــه بــه شــدت ب
ــد و  ــد تأیی ــم می خواهن ــوز ه ــا هن ــد ام ــد مشــکل را حــل کرده ان دارن
ــورد  ــه در م ــا اینک ــق همــکاران و مشــاوران را داشــته باشــند. ی تصدی
موضوعــی تردیــد نســبی دارنــد امــا از زمــان و تالشــی کــه بایــد بــرای 
بهبــود مســئله بگذارنــد، گریزاننــد. بــه هــر حــال ایــن بــازی خطرناکــی 
اســت و وقتــی عواقبــش نمایــان می شــود کــه دیگــر کار از کار گذشــته 

اســت!

ــب.  ــاوران نامناس ــاب مش ــش 2: انتخ  چال
ــه،  ــی ناآگاهان ــه و گاه ــی آگاهان ــدگان، گاه تصمیم گیرن
ــا  ــا آن ه ــابه ب ــر مش ــه تفک ــاورانی ک ــاب مش ــا انتخ ب
ــاوره  ــت مش ــر دریاف ــرض خط ــود را در مع ــد، خ دارن
ضعیــف قــرار می دهنــد. بــرای مثــال، در یکــی از 
ــا  ــر روی مدیرعامل ه ــاروارد ب ــای دانشــگاه ه پژوهش ه

ــی  نشــان داده شــد کــه شــرکت هایی کــه عملکــرد مال
ــه  ــرکت هایی ک ــا ش ــه ب ــود، در مقایس ــف ب ــا ضعی آن ه
دارای عملکــرد مالــی قــوی بودنــد، بــا احتمــال بیشــتری 
ــد کــه  ــا همــان کســانی در صنعــت مشــاوره می گرفتن ب
کارکــرد مالــی مشــابه یــا نزدیــک بــه خودشــان را داشــته 

باشــند. نتیجــه ایــن کار، تغییــر اســتراتژیک محــدود اســت 
ــوع  ــازار و تن ــول، ب ــر در محص ــعه کمت ــب توس ــه موج ک
جغرافیایــی می شــود. همچنیــن مشــورت جویان اغلــب 
بــه درســتی نمی تواننــد دانــش موردنیازشــان را تشــخیص 
ــد کمــک  ــی نیازمن ــه در چــه حوزه های ــال اینک ــد. مث دهن
هســتید؟ چــه کســی مشــکل مشــابه را قبــال حــل کــرده 
ــا  ــت را ب ــترین مطابق ــی بیش ــه کس ــه چ ــت؟ تجرب اس

ــما دارد؟ ــکل ش مش

 چالــش 3: ضعیــف تعریف کــردن مســئله . مشــورت جویان 
اغلــب در رســیدن بــه درکــی متقابــل از مســئله با مشاورانشــان مشــکل 
ــا ناکارآمــد و  ــه دلیــل گفت وگــوی مبهــم ی ــن امــر گاهــی ب ــد. ای دارن
ــی اســت. وقتــی  ــا هیجان ــه دلیــل ســوگیری های شــناختی ی گاهــی ب
گفتگــو ناکارآمــد پیــش رود، ممکــن اســت مشــورت جو داســتان بلنــد 
و گزافــی را تعریــف کنــد کــه مشــاور را خســته یــا گیــج کنــد، تمرکز او 
را بــه هــم بریــزد و احتمــاال ســبب شــود کــه مســئله اساســی را کــه نیاز 
بــه حــل شــدن دارد بــه درســتی تشــخیص ندهــد. همچنیــن ممکــن 
ــا مشــاور در  ــاره آن هــا دارد ب ــدی درب ــی را کــه تصــور ب اســت جزئیات
میــان نگــذارد، در حالی کــه ذکــر ایــن جزئیــات بــرای داشــتن تصویــری 
کامــل از مســئله ضــرورت دارد. »آگاهــی تحریف شــده« مفهومــی اســت 
کــه بــرای شــرح چنیــن واقعــه ای اســتفاده می شــود. در نتیجــه چنیــن 
ــه صــورت ناصحیحــی مطــرح می شــود و راه حــل  موضوعــی، مســئله ب

درســت هــم بــرای یــک مســئله نادرســت کاری از پیــش نمی بــرد!

وقتــی  مشــورت.  شــمردن  کــم ارزش   :4 چالــش   
ــت  ــه دس ــتند ب ــال آن هس ــه دنب ــه ب ــودی را ک ــورت جویان رهنم مش
ــه ارزش  ــت ک ــن اس ــد ای ــه می کنن ــتباهی ک ــن اش ــد، رایج تری می آورن
آن را کمتــر از حــد واقعــی بــرآورد می کننــد یــا آن را کنــار می گذارنــد. 
ایــن یافتــه ای موثــق اســت کــه بــه طــور مکــرر در پژوهش هــای رفتــار 
ســازمانی تأییــد شــده اســت. بنابرایــن منطقــی اســت کــه فــرض کنیــد 
ــید. از  ــی باش ــن وضعیت ــه چنی ــکوک ب ــت مش ــن اس ــم ممک ــما ه ش
ــورت جویان  ــی مش ــی« بینای ــود مرکزگرای ــوگیری های خ ــو، »س یک س
ــص  ــی متخص ــی وقت ــراد حت ــه اف ــی ک ــن معن ــد. بدی ــار می کن را ت
نباشــند هــم نظــرات خــود را بــه دیگــران ترجیــح می دهنــد. از ســوی 
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دیگــر، مشــورت جویان ممکــن اســت منطــق خــود را درک کننــد امــا 
ــای از  ــه قضاوت ه ــه حــدی ب ــا ب از اســتدالل مشــاوران آگاه نباشــند ی
پیــش شــکل گرفتــه خــود می چســبند کــه وقتــی بازخــورد مخالفــی 

ــد.  ــد آن را بپذیرن ــد، نمی توانن ــت می کنن دریاف

 چالــش 5: ســوقضاوت کردن در رابطــه بــا کیفیــت 
ــد  ــوب از ب ــخیص دادن خ ــورت جویان در تش ــب مش ــورت. اغل مش
ــرای  ــی ب ــا در صورت ــد آن ه ــان می ده ــا نش ــد. پژوهش ه ــکل دارن مش
ــل می شــوند کــه از منبعــی مطمئــن گرفتــه شــده  مشــورت ارزش قائ

ــت.  ــت نیس ــان دهنده کیفی ــان نش ــه اطمین ــد، اگرچ باش

ــد  ــاوران بای ــکل. مش ــت مش ــخیص نادرس ــش 6: تش  چال
هــوش خــود را بــکار گیرنــد تــا از مشــکلی کــه نیازمنــد راه حــل اســت، 
تصویــر شــفاف و واضحــی بــه دســت آورنــد. مشــاوران بــه چنــد طریــق 
ممکــن اســت در ایــن کار مرتکــب اشــتباه شــوند: اول اینکه، 
ــش رس  ــورت پی ــه ص ــکل را ب ــت مش ــن اس ــا ممک آن ه
ــن  ــن ای ــه بی ــد« ک ــر می کنن ــرا »فک ــد زی ــف کنن تعری
مشــکل و تجربیــات قبلی شــان، شــباهت هایی وجــود 
دارد. دوم اینکــه آن هــا گاهــی فرامــوش می کننــد که 
ــار ســوگیری های  ــن اســت دچ مشــورت جویان ممک
ــت  ــن اس ــذا ممک ــوند و ل ــی ش ــناختی و هیجان ش
ــت  ــد. دریاف ــه ندهن ــی ارائ ــال دقیق ــات کام اطالع
ــح  ــنجش ناصحی ــبب س ــری س ــات ظاه ــن اطالع ای
اینکــه  نهایــت  در  می شــود.  معیــوب  مشــاوره  و 
مشــاوران معمــوال از پرســیدن ســواالت اساســی و 
ــگاه  ــرا نمی خواهنــد جای تفحصــی اجتنــاب می کننــد زی

ــد.  ــه خطــر اندازن تخصصــی خــود را ب

ــود- ــای خ ــه رهنموده ــش 7: ارائ  چال
مرکــز. مشــاوران معمــوال راهنمایــی خــود را در ایــن 
قالــب ارائــه می دهنــد: »اگــر جــای شــما بــودم، 
ایــن کار را می کــردم«. ایــن روش هــم نادرســت و 
هــم ناکارآمــد اســت زیــرا آن هــا بــه وضــوح در مــورد 
اینکــه مشــورت جویان چــه احساســی دارنــد، موقعیــت 
ــان  ــای پیش رویش ــد و انتخاب ه ــه درک می کنن را چگون
ــن  ــی در چنی ــرا عنصــر همدل ــد زی ــد، فکــر نمی کنن را چطــور می بینن

ــوده اســت.  ــه مفق رویکــردی حلق
ــواع  ــتن ان ــا دانس ــید. ب ــاوره را بشناس ــف مش ــواع مختل ــت ان ــر اس بهت
مختلــف مشــاوره، مشــورت جویان می تواننــد بــا دقــت بیشــتری 
ــای  ــد رهنموده ــز می توانن ــاوران نی ــد و مش ــاوره دهن ــت مش درخواس
ــواع مختلــف مشــاوره را  ــه کننــد. در ایــن قســمت ان ــری ارائ هدفمندت

شــرح می دهیــم:

 

 چه کاری از مشاوران برمی آید؟
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توضیحویژگی ها

به عنوان بوردی               
برجسته عمل 

کنند

ــا ادراک  ــد ت ــان کنن ــددا بی ــا را مج بحث ه
و  موقعیــت  بــا  رابطــه  در  را  مشــورت جو 
نتیجــه ای کــه گرفتــه اســت، هوشــیار کننــد.

راهی تجربی 
را بیازمایند

یــک  انتخــاب  در  نهفتــه  اســتدالل 
کننــد  بررســی  دقــت  بــه  را  گزینــه 
دهنــد. شــرح  را  بالقــوه  پیامدهــای  و 

چارچوب ارجاع 
را توسعه دهند

ادراک عمیق تــری از مشــکل و محدودیت های 
پیــش روی مشــورت جو را فراهــم آورنــد.

رهنمودهایی برای                
فرایند ارائه دهند

ــوی  ــه س ــوان ب ــور می ت ــد چط ــنهاد دهن پیش
بســیار  یــا  حســاس  پیچیــده،  موقعیتــی 
مشــروط پیــش رفــت و آن را مدیریــت کــرد.

ایده های حقیقی 
تولید کنند

نظــر  در  گزینه هــای  طیــف  و  تعــداد 
دهنــد. افزایــش  را  شــده  گرفتــه 

مثال هاپیامدهای مطلوبفعالیت هانوع
مشاوره 
گسسته

کشف  کردن  گزینه ها برای 
یک تصمیم واحد

توصیه هایی موافق یا 
مخالف با گزینه های خاص

- کدام یک از مدیرانم را باید ارتقا دهم؟
- کارخانه جدید را کجا بسازیم؟

مشاوره
دو نفره

ارائه رهنمود درباره نحوه پیشروی 
به سوی موقعیتی پیچیده یا ناآشنا

چارچوب یا فرایندی برای 
درک و هدایت موقعیت

- چطور باید درباره قیمت با تأمین کنندگان 
   خارجی مان مذاکره کنیم؟

- چطور باید مدیر مستبد خود را مدیریت کنیم؟

معلم 
بودن

تقویت مهارت ها، خودآگاهی و 
خودمدیریتی

تخصص کاری، رشد شخصی و 
حرفه ای

- چطور می توانم جلسات مؤثرتری را اداره کنم؟
- چطور می توانم همدالنه تر با همکارانم کار کنم؟

آموزش 
دادن

ایجاد فرصت، رهنمود و امنیت 
برای کمک  به موفقیت حرفه ای

رابطه ای در خدمت ایجاد و حفظ 
کارآمدی حرفه ای، شخصی و پیشرفت کار

- آیا باید این منصب را بپذیرم؟
- چطور می توانم زمان بیشتری برای پروژه  بگیرم؟

• پرســیدن چنــد ســوال دقیق کــه منطــق زیربنایی 	
ــد. در  ــزه او را جســتجو می کن مشــورت جو و انگی
ایــن مرحلــه گــوش دادن فعال بســیار مهم اســت. 

• ارزیابــی کــردن تفکــر از طریق پرســش های فرضی 	
ــر.  ــی ژرف ت ــه ادراک ــیدن ب ــرای رس ــادی ب و انتق

• بــه اشــتراک گذاشــتن جزئیــات و تمایــالت اصلــی 	
از تجربیــات پیشــین در موقعیت هــای مشــابه.

• آزمــودن مزایــای راه حــل، احتمــاالت بــرای عمل و 	
گام هــای جایگزینــی که شــاید فــرد انتخــاب کند.

• مشــورت جو.  	 همــراه  بــه  ذهنــی  طوفــان  ان
ور

ــا
ش

ی م
ــد

کلی
ل 

ــا
عم

ا
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رهنمودهایی برای مشاوران و
 مشورت جویان در هر مرحله مشاوره

 مرحله 1: یافتن تناسب صحیح
 اگر یک مشورت جو هستید:  

• ــر 	 ــه فک ــاورانی ک ــده از مش ــوی ازپیش تعیین ش ــک پرتف ی
ــید. ــته باش ــد داش ــان کنن ــد کمکت ــد می توانن می کنی

• تعیین کنید به دنبال چه نوع مشاوره ای هستید.	
• ــای 	 ــا نیازه ــب ب ــه متناس ــاور را ک ــن مش ــا چندی ــک ی ی

ــد. ــتند، بیابی ــما هس ــی ش فعل
 اگر یک مشاور هستید: 

• تناســب را بســنجید:  آیــا زمــان، تخصــص و تجربــه الزم را 	
بــرای کمــک کــردن داریــد؟

• منابع بالقوه دیگر را شناسایی کنید.	
 مرحله 2: رسیدن به یک ادراک مشترک

 اگر یک مشورت جو هستید:  
• اطالعات کافی درباره مشکلتان بدهید.	
• حقایق ناخوشایند را هم بگویید.	

 اگر یک مشاور هستید: 
• زمینــه را بــرای مشــاوره ای کارآمــد ایجــاد کنیــد. بــه اندازه 	

کافــی بــرای ایــن فراینــد وقــت اختصــاص دهیــد، مکانــی 
ــد و  ــی باش ــل حواس پرت ــد عوام ــه فاق ــد ک ــاب کنی انتخ
تأکیــد کنیــد مطالــب ذکــر شــده محرمانــه خواهــد مانــد.

• فعاالنه گوش دهید و قضاوت را کنار بگذارید.	
• ــدا 	 ــری از مســئله پی ــا ادراک بهت ــاز بپرســید ت ســواالت ب

ــا جزئیــات بیشــتر  کنیــد و ســپس ســواالت تفحصــی و ب
ــد.  را مطــرح کنی

• ــاوره ای 	 ــوع مش ــه ن ــه چ ــید ک ــق برس ــه تواف ــت ب در نهای
ــاز اســت. نی

 مرحله 3: ایجاد جایگزین ها 
 اگر یک مشورت جو هستید:  

• فعاالنه در تولید راه حل ها مشارکت کنید. 	
• ســواالتی بپرســید تــا مزایــا و معایــب و منطــق هــر گزینه، 	

مربــوط بــودن و قابلیــت اجــرای مشــاوره را درک کنید.
 اگر یک مشاور هستید: 

• کــه 	 دهیــد  توضیــح  و  کنیــد  درک  را  خــود  نقــش 
 وظیفــه شــما راهنمایــی اســت نــه تصمیــم گرفتــن.

تالش کنید چندین گزینه ماندنی بسازید.
•  دربــاره منطــق، تجربیــات شــخصی و اصولــی کــه در	

مشاوره شما نهفته است، توضیح دهید.
 مرحله 4: به توافق  رسیدن در مورد تصمیم: 

 اگر یک مشورت جو هستید:  
• از واکنش های غیرانتقادی آگاه باشید.	
• ــه 	 ــم ارائ ــومی ه ــا س ــل دوم ی ــد راه ح ــاور بخواهی از مش

ــد. ده
• راه حل های پیوندی ارائه دهید.	

 اگر یک مشاور هستید: 
• اطمینان بیابید که تمامی گزینه ها ارزیابی شده اند.	
• به طور مکرر مکث کنید تا واکنش ها را ببینید.	
• ــرح 	 ــازی و ش ــرای روشن س ــود را ب ــود خ ــترس ب در دس

ــد. ــال دهی ــورت جو انتق ــه مش ــتر ب ــات بیش جزئی
 مرحله 5: به عمل در آوردن مشاوره: 

 اگر یک مشورت جو هستید:  
• در خصــوص تغییــرات و اصالحــات موقعیتــی یــا زمینــه ای 	

حســاس باشــید.
• در صــورت لــزوم، بــه دنبــال رهنمودهــای بیشــتری باشــید 	

و گــوش شــنوا بــرای نظرهــای مشــاور داشــته باشــید.
 اگر یک مشاور هستید: 

• ــه 	 ــای آن ب ــم و پیامده ــه تصمی ــد ک ــد کنی ــددا تأکی مج
ــت. ــورت جو اس ــده مش عه

سخن پایانی
اگرچــه افــراد معمــوال بــر محتــوای مشــاوره تمرکــز دارنــد امــا کســانی 
کــه بیشــترین مهــارت را در فراینــد مشــاوره دارنــد بــه اینکــه »چگونــه« 
مشــاوره می دهنــد و در »چــه چیــزی« متخصــص هســتند نیــز 
ــد. اشــتباه اســت کــه مشــاوره را  ــدازه توجــه دارن ــه همیــن ان دقیقــا ب
تراکنشــی یک به یــک در نظــر بگیریــم. مشــاوره ماهرانــه چیــزی بیــش 
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــدی اســت. ب ــن خردمن ــردن و پذیرفت ــدل ک از ردوب
ــه اســت. در اینجــا هــدف تالشــی بســیار  ــه و همیاران فراینــدی خالقان
زیــاد از جانــب هــر دو شــخص، بــا هــدف درک بهتــر مشــکالت و خلــق 
راه هــای کارآمــد اســت کــه البتــه چنیــن فراینــدی نیازمنــد گفت وگــو 

مســتمر اســت. 

منبع: 
مجله کسب وکار هاروارد



ــان مواجــه می  شــویم – چــه فصــل  ــا مانعــی در محیــط کارم وقتــی ب
فــروش بــد باشــد، چــه نادیــده گرفتــه شــدن بــرای ارتقــای شــغلی و 
چــه تعــارض بــا یکــی از همــکاران – معمــوال بــه دو روش بــه آن واکنش 
نشــان می دهیــم. یــا موضــع دفاعــی می گیریــم و دیگــران را ســرزنش 
می  کنیــم یــا اینکــه خودمــان را زیــر ســوال می بریــم. متأســفانه 
ــا  ــم ب ــعی کنی ــه س ــت. اینک ــر نیس ــش موث ــن دو واکن ــک از ای هیچ ی
ســلب مســئولیت از خودمــان دفــاع کنیــم، می توانــد زهــر شکســت را 
تســکین دهــد، امــا آمــوزه ای هــم برایمــان نــدارد. از ســوی  دیگــر شــاید 
ــد،  خودخــوری و ســرزنش خــود در همــان لحظــه شــما را دلگــرم کن
امــا می توانــد در نهایــت بــه درک نادرســت از توانمندی هــای شــخصی 

ختــم شــود و موجــب تضعیــف رشــد شــخصی گــردد.

ــا  ــر ب ــود اگ ــه می ش ــه چ ــت ک ــوال اینجاس ــا س   ام
ــار  ــابه رفت ــی مش ــت در موقعیت ــک دوس ــل ی ــان مث خودم

ــم؟  کنی
در بیشــتر مــوارد بــا دوســتمان مهربــان هســتیم و او را درک و تشــویق 
می کنیــم. نشــان دادن ایــن نــوع واکنــش نســبت بــه خودمــان، 
ایــن  در  و  نامیــده می شــود   )Self-Compassion( خودشــفقتی 
ــان  ــت. روان شناس ــوده اس ــادی ب ــات زی ــون تحقیق ــال، کان ــد س چن
متوجــه شــده اند کــه خودشــفقتی ابــزار مفیــدی بــرای ارتقــای 
ــری و  ــالمت در دوران پی ــه س ــترها ازجمل ــیاری از بس ــرد در بس عملک
ورزشــکاری اســت. پژوهشــگران دانشــگاه هــاروارد البتــه تمرکــز خــود 
را  بــر روی نحــوه ی تأثیرگــذاری خودشــفقتی بــر رشــد حرفــه ای افــراد 

گذاشــته اند.
غیردانشــگاهی ها بیشــتر از اینکــه بــا خودشــفقتی آشــنا باشــند، مفهــوم 
افــرادی کــه خودشــفقتی  اگرچــه  را می شناســند.  اعتمادبه نفــس 
ــا  ــوم ب ــن دو مفه ــا ای ــد، ام ــم دارن ــتری ه ــس بیش ــد، اعتمادبه نف دارن
ــا  یکدیگــر متفاوتنــد. اعتمادبه نفــس شــامل ارزیابــی خــود در قیــاس ب
دیگــران اســت. از ســوی دیگــر، خودشــفقتی شــامل قضــاوت راجــع بــه 
ــاد  ــی ایج ــس ارزش درون ــوض، ح ــود. در ع ــران نمی ش ــا دیگ ــود ی خ
ــود و  ــال خ ــل از ح ــت کام ــمت مراقب ــه س ــراد را ب ــرا اف ــد، زی می کن

ــد. ــع ســوق می ده ــک مان ــس از ی ــی خویشــتن پ بازیاب

ــی  ــش نامه ای را طراح ــزاس، پرس ــگاه تگ ــتاد دانش ــف، اس ــتین ن کریس
ــان و  ــد. محقق ــی می کن ــفقتی را ارزیاب ــر خودش ــه عنص ــه س ــرده ک ک
ــا  ــد ت ــتفاده کرده  ان ــش نامه اس ــن پرس ــه از همی ــن عرص ــاغالن ای ش
رفتارهــا و خصیصه  هــای شــخصی مرتبــط بــا خودشــفقتی را مشــخص 
کننــد و نشــان دادنــد کــه هرکــس نمــره ی باالتــری در ایــن خصایــص 
ــخصی  ــرفت ش ــد و پیش ــرای رش ــتری ب ــزه ی بیش ــد، انگی ــب کن کس
خواهــد داشــت و معمــوال حــس قدرتمندتــری دربــاره ی اعتبــار خــودش 
ــا  ــن رفتاره ــر دوی ای ــد. ه ــه خــودش را می شناس ــن حــس ک  دارد. ای
ــر خــوب  ــق هســتند. خب ــه ی موف ــک حرف ــی در ی ــای اصل از محرک ه
اینجاســت کــه هــر دو را می توانیــد از طریــق خودشــفقتی ارتقــا دهیــد.

 طرز فکر رشد
ــفقتی  ــتند و خودش ــرفت هس ــان پیش ــراد خواه ــازمان ها و اف ــر س اکث
ــخصی را  ــد ش ــه رش ــم ک ــت داری ــت. دوس ــرفت اس ــای پیش از الزمه ه
ــن  ــب ای ــا غال ــم، ام ــاط دهی ــی ارتب ــداری و سخت کوش ــزم، پای ــه ع ب

ــوند. ــاز می ش ــل آغ ــکاس و تأم ــا انع ــص ب خصای

اگــر خودمــان را قانــع کنیــم کــه بهتــر از دیگرانیــم، از خودمــان راضــی 
ــأس  ــه ی ــران هســتیم ب ــر از دیگ ــه بدت ــر ک ــن تفک ــود و ای ــم ب خواهی
ــد،  ــفقتی دارن ــراد خودش ــی اف ــود. وقت ــم می ش ــت گرایی خت و شکس
ــه  ــت ک ــد داش ــان خواهن ــری از خودش ــر و بهت ــی واقع گرایانه ت ارزیاب
ــه   ــن ب ــا همچنی ــود وضعیتشــان اســت. آنه ــرای بهب ــی ب ــن مبنای همی
جــای اینکــه مــدام جملــه ی »حــاال کــه چــی؟« را در ذهنشــان تکــرار 
ــد  ــان خواهن ــاط ضعفش ــرای کار روی نق ــتری ب ــزه ی بیش ــد، انگی کنن
داشــت و ثبــات الزم بــرای ارتقــای مهارت هــا و تغییــر عــادات بدشــان 

ــد. ــرا می خوانن را ف
مــن و همکارانــم، جولیانا براینز )در دانشــگاه رود آیلنــد( و جیا وی ژانگ 
)در دانشــگاه ممفیــس(، ایــن موضــوع را در مجموعــه ای از مطالعاتمــان 
نشــان دادیــم. در ایــن مطالعــات از شــرکت کنندگان خواســته می شــد 
ــای  ــب ارتق ــه موج ــی ک ــا روش ــند ی ــته باش ــفقتی داش ــه خودش ک
اعتمادبه نفسشــان می  شــود را برگزیننــد. ســپس میــل آن هــا بــه 
ارتقــای شــخصی را ارزیابــی کردیــم. در پژوهشــی، از شــرکت کنندگان 
خواســتیم آخریــن بــاری کــه حــس کرده انــد کار اشــتباهی کرده انــد و 
پــس از آن حــس عذاب وجــدان، پشــیمانی و افســوس داشــته اند را بــه 
خاطــر بیاورنــد. اکثــر تخلــف شــرکت کنندگان شــامل خیانــت عشــقی، 
ــیب ــا آس ــت ی ــت در امان ــت، خیان ــدم صداق ــگاهی، ع ــوءرفتار دانش  س

ــا را  ــی، آنه ــه یکــی از عزیزانشــان می شــد. ســپس به صــورت تصادف  ب
ــم: خودشــفقتی، اعتمادبه نفــس  ــرار دادی در یکــی از ایــن ســه گــروه ق
ــتیم  ــفقتی خواس ــروه خودش ــرکت کنندگان گ ــرل. از ش ــروه کنت ــا گ ی
کــه پاراگرافــی بــه خودشــان بنویســند و احســاس و درکشــان نســبت 
ــد. از گــروه اعتمادبه نفــس خواســته شــد  ــان کنن ــه تخلفاتشــان را بی ب
ــای مثبتشــان  ــف ویژگی ه ــه توصی ــی بنویســند و در آن ب ــه پاراگراف ک
بپردازنــد. از شــرکت کنندگان گــروه کنتــرل خواســتیم دربــاره ی 
تمامــی  بنویســند. ســپس  از ســرگرمی های لذت بخششــان  یکــی 
شــرکت کنندگان پرسشــنامه ای را پــر کردنــد تــا تمایلشــان بــه جبــران 
ــود.  ــنجیده ش ــده س ــف در آین ــرار آن تخل ــدم تک ــه ع ــان ب و تعهدش
ــان و  ــا خودشــان مهرب ــد ب ــه تشــویق شــده بودن ــرادی ک ــم اف دریافتی
بــا عطوفــت باشــند، نســبت بــه گــروه اعتمادبه نفــس و گــروه کنتــرل، 
انگیــزه ی بیشــتری بــرای جبــران داشــتند. در تحقیقــی دیگــر دریافتیــم 
ــی از  ــئولیت پذیری در جدای ــرای مس ــراد ب ــزم اف ــفقتی، ع ــه خودش ک
ــط  ــر در رواب ــر بهت ــوان همس ــور به عن ــقانه و حض ــه ی عاش ــک رابط ی

ــد. ــش می ده ــده را افزای آین

به جای قضاوت شکست ها و اشتباهات خود، رأفت و عطوفت به خرج . 	
می دهند.

می دانند شکست ها تجربه مشترکی میان انسان هاست.. 	
ــه . 	 ــبت ب ــی را نس ــد، روش متوازن ــم می آورن ــا ک ــد ی ــی می لغزن وقت

ــازه  ــان اج ــه خودش ــد. ب ــش می گیرن ــان در پی ــات منفی ش احساس
ــه ایــن لغــزش داشــته باشــند،  می دهنــد کــه حــس بــدی راجــع ب

ــر آن هــا چیــره شــود. ــد کــه احساســات منفــی ب ــا نمی گذارن ام
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خودشــفقتی صرفــا بــرای کمــک بــه بازیابــی افــراد بعــد از شکســت ها 
یــا موانــع نیســت. همچنیــن ایــن رویکــرد از آنچــه کارول دوک، اســتاد 
ــد«  ــر رش ــرز فک ــوان »ط ــتنفورد، تحــت عن روان شناســی دانشــگاه اس
ــد  ــر رش ــرز فک ــتن ط ــد داش ــد. دوک فوای ــتیبانی می کن ــد، پش می نام
را  بیــان کــرده اســت و می گویــد چــه در راه انــدازی اســتارتاپ موفــق 
و چــه در پــرورش فرزنــد یــا شــرکت در دوی ماراتــن، بایــد بــه  جــای 
ــرادی کــه  ــم. اف ــت«، از چنیــن طــرز فکــری بهــره بگیری رویکــرد »ثاب
طــرز فکــر ثابــت دارنــد، خصایــص و توانمندی هــای شــخصیتِی همــه ی 
افــراد ازجملــه خودشــان را تغییرناپذیــر می بیننــد. آن  هــا اعتقــاد دارنــد 
ــان را  ــای امروزم ــان ویژگی ه ــا هم ــم لزوم ــده ه ــال آین ــج س ــه پن ک
ــد،  ــد دارن ــر رش ــرز فک ــه ط ــرادی ک ــوض اف ــت. در ع ــم داش خواهی
می داننــد.  انعطاف پذیــر  را  توانمندی هــای شــخصیتی  و  خصایــص 
ــالش  ــال ت ــب  احتم ــن ترتی ــد و بدی ــا پتانســیل رشــد را می بینن آن ه
ــت در  ــدگاه مثب ــی و دی ــظ خوش بین ــتن و حف ــت گذاش ــردن، وق ک

آن هــا بیشــتر اســت.
ــه ســمت به کارگیــری طــرز فکــر رشــد ســوق  خودشــفقتی، افــراد را ب
ــام دادم،  ــز انج ــا براین ــا جولیان ــه ب ــی ک ــی از مطالعات ــد. در یک می ده
ــان را در  ــن نقطه  ضعفش ــه بزرگ تری ــتیم ک ــرکت کنندگان خواس از ش
نظــر بگیرنــد. بیشــتر آن هــا بــه مشــکالت اجتماعــی همچــون نداشــتن 
ــاره  ــزل اش ــط متزل ــودن و رواب ــی ب ــراب، خجالت ــس، اضط اعتمادبه نف
ــف  ــروه مختل ــی در ســه گ ــا را به صــورت تصادف ــد و ســپس آن ه کردن
ــه  ــتیم ک ــفقتی خواس ــروه خودش ــرکت کنندگان گ ــم. از ش ــای دادی ج
ــد  ــد داری ــرض کنی ــن موقعیــت بنویســند: »ف ــرای ای پاســخ ســریعی ب
ــد  ــر می کنی ــان فک ــن ضعفت ــاره ی ای ــل، درب ــی و درک کام ــا مهربان ب
و بــا خودتــان حــرف می زنیــد. بــه خودتــان چــه می گوییــد؟« از 
ایــن  دربــاره ی  خواســتیم  اعتمادبه نفــس  گــروه  شــرکت کنندگان 
موقعیــت بنویســند: »فــرض کنیــد داریــد بــا تأییــد ویژگی  هــای مثبــت 
ــا  ــد و ب ــر می کنی ــف فک ــن ضع ــاره ی ای ــا(، درب خــود )به جــای منفی ه
ــت  ــته ای درخواس ــچ نوش ــی هی ــروه پایان ــد«. از گ ــرف می زنی ــود ح خ

نشــد.
ــد  ــل کردن ــا را تکمی ــه ای از معیاره ــرکت  کنندگان مجموع ــه ش در ادام
تــا میــزان خشــنودی، ناراحتــی یــا غــم درونــی آن هــا معلــوم شــود و 
ــد و ببیننــد  ســپس از آن هــا خواســتیم کــه پنــج دقیقــه وقــت بگذارن
ــاره   ــر درب ــا تفک ــف ی ــر نقطه  ضع ــرای تغیی ــی ب ــون اقدام ــا تاکن ــه آی ک
منشــأ ایــن خصیصــه  خــود انجــام داده انــد. قاضیــان مســتقل براســاس 
میــزان القایــی کــه از طــرز فکــر ثابــت یــا رشــد آن هــا داشــتند، پاســخ 
شــرکت کنندگان را ارزیابــی کردنــد )گروهــی کــه می گفتنــد »ایــن در 
ذات مــن اســت و نمی توانــم جلویــش را بگیــرم« در تقابــل بــا گروهــی 
ــر  ــرایط را تغیی ــم ش ــی می توان ــا سخت کوش ــتند »ب ــاد داش ــه اعتق ک
دهــم«(. شــرکت کنندگان گــروه خودشــفقتی، خیلــی بیــش از دو گــروه 

ــد. ــه طــرز فکــر رشــد بهره منــد بودن دیگــر، از تفکــرات وابســته ب
امــا رفتــار واقعــی چطــور؟ چگونــه می دانیــم کــه خودشــفقتی - و طــرز 
فکــر رشــد حاصــل از آن - افــراد را بــه ســمت سخت کوشــی و میــل بــه 
ارتقــای خودشــان وا مــی دارد؟ براســاس متــون علمــی در زمینــه ی طــرز 
ــود  ــانه های وج ــن نش ــی از متقاعدکننده تری ــت، یک ــد و ثاب ــر رش فک
طــرز فکــر رشــد در فــرد، تمایــل او بــه تــالش مضاعــف بــرای بهبــود، 
آن  هــم پــس از دریافــت بازخوردهــای منفــی اســت. در هــر حــال اگــر 
ــت اســت، پــس تــالش کــردن  ــد کــه توانایی هــای شــما ثاب ــاور داری ب
ــر  ــل تغیی ــان را قاب ــر توانایی هایت ــا اگ ــت. ام ــد داش ــده ای نخواه فای
ــما  ــالش ش ــری در ت ــد تأثی ــی نبای ــورد منف ــت بازخ ــد، دریاف می بینی

بــرای بهبــود داشــته باشــد.
ــرکت کنندگان  ــه از ش ــم ک ــه ای آزمودی ــتدالل را در مطالع ــن اس همی
ــد  ــته ش ــاال( خواس ــگاه های رده ب ــی از دانش ــجویان یک ــی دانش )تمام
کــه ابتــدا در یــک تســت لغــت بســیار دشــوار شــرکت کننــد و 
ــپس  ــد. س ــا داده ش ــه آن ه ــان ب ــرد ضعیفش ــورد عملک ــپس بازخ س
ــدند.  ــیم ش ــروه تقس ــه دو گ ــی ب ــورت تصادف ــه  ص ــرکت کنندگان ب ش
ــر  ــرد: »اگ ــاره ک ــفقتی - اش ــروه خودش ــروه اول - گ ــه گ ــر ب آزمون گ
فکــر می کنیــد کــه ایــن آزمــون دشــوار بــود، شــما تنهــا نیســتید. اکثــر 
ــس  ــر ح ــد. اگ ــکل دارن ــی مش ــای این چنین ــا آزمون ه ــجویان ب دانش

بــدی راجــع بــه عملکردتــان داریــد، ســعی کنیــد خیلــی بــه خودتــان 
ــرکت کنندگان  ــروه دوم ش ــه گ ــر ب ــن آزمون گ ــد.« همی ــخت نگیری س
گفــت: »اگــر فکــر می کنیــد کــه ایــن آزمــون دشــوار بــود، ســعی کنیــد 
حــس بــدی راجــع بــه خودتــان نداشــته باشــید. شــما حتمــا باهــوش 

ــد.« ــدا کرده ای ــگاهی راه پی ــن دانش ــه چنی ــه ب ــتید ک هس
ســپس از تمامــی شــرکت کنندگان خواســتند در آزمــون لغــت دیگــری 
ــان داده  ــتی از واژگان و تعریف هایش ــا فهرس ــه آن ه ــد. ب ــرکت کنن ش
شــد و توصیــه کردنــد کــه پیــش از شــروع آزمــون، هرقــدر کــه دوســت 
دارنــد ایــن فهرســت را مــرور کننــد. متوجــه شــدیم شــرکت  کنندگانی 
کــه بــه رفتــار دلســوزانه نســبت بــه شکســت اولیه شــان تشــویق شــده 
بودنــد، بیــش از گــروه دیگــر از طــرز فکــر رشــد در توانایی هــای 
ــه ی آن  ــرف مطالع ــتری را ص ــان بیش ــد و زم ــره گرفتن ــان به لغوی ش
ــش  ــا افزای ــفقتی ب ــه خودش ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــت کردن فهرس
ــکان  ــه ام ــاور ب ــرای ب ــر، تشویقشــان ب ــه عملکــرد بهت ــا ب ــل آن ه تمای
ــرای سخت کوشــی، مســیر بهبــود شــخصی  بهبــود و انگیــزش آن هــا ب

را برایشــان تســهیل کــرده اســت.

 اطالع از حقایق شخصیتی
ــه  ــراه دارد ک ــه هم ــط کار ب ــی در محی ــرات مثبت ــفقتی، تأثی خودش
ــر از ارتقــای انگیــزه ی بهبــود در کارکنــان اســت. در گــذر زمــان،  فرات
ــا شــخصیت  ــر و متناســب تر ب ــه ســمت مســئولیت های بهت ــراد را ب اف
ــی   ــناخت درون ــاس ش ــی براس ــد. زندگ ــوق می ده ــان س و ارزش هایش
- آنچــه روان شــناس ها بــا عبــارت »اعتبــار« توصیــف می کننــد - 
ــتری  ــی بیش ــد ذهن ــه عوای ــود )و البت ــزه می ش ــش انگی ــب افزای موج
ــوده   بســیاری از  ــه ی مفق ــار حلق ــه همــراه دارد(. متاســفانه اعتب هــم ب
ــگار  ــه ان ــد ک ــراد در شــغل هایی حضــور دارن ــای کار اســت. اف محیط ه
ــه   ــط کار در زمین ــس محی ــای نامتجان ــل هنجاره ــه دلی ــد ب مجبورن
ــا  ــد ی ــود دارن ــی  خ ــاره  ی توانای ــه درب ــی ک ــان، تردیدهای ــار کارکن رفت
واهمه هایــی کــه در زمینــه  قضــاوت منفــی همــکاران و مافوق هایشــان 
وجــود دارد، شــخصیت حقیقی شــان را مخفــی کننــد. امــا خودشــفقتی 
ــه ای و شــخصی خــود را  ــد مســیر حرف ــراد کمــک کن ــه اف ــد ب می توان
ارزیابــی کننــد و در صــورت لــزوم، اصالحاتــی را ایجــاد نماینــد. مدیــری 
ــای الزم در  ــازی آماره ــا روی برآورده س ــفقتی دارد، نه تنه ــه خودش ک
ــایرین،  ــش از س ــاال بی ــه احتم ــد، بلک ــز می کن ــدی تمرک ــه ماهه  بع س

ــرد. ــکار می گی ــح ب ــئولیت های صحی ــود را در مس ــع موج مناب
در تحقیقــات اخیــر کــه بــه سرپرســتی جیــا وی ژانــگ انجــام گرفــت، 

متوجــه شــدیم کــه:
در  از شــرکت کنندگان خواســته شــد  اولیــه،  مطالعــه ی  یــک  در 
ــد.  ــر کنن ــی را پ ــش نامه  کوتاه ــه، پرس ــک هفت ــی روزهــای ی تمام
ــفقتی  ــزان خودش ــه می ــر روز ب ــه ه ــود ک ــده ب ــته ش ــا خواس از آن ه
ــراز کــردم«(  ــه خــودم اب ــی و عشــق را نســبت ب )»امــروز درک، مهربان
ــال  ــتی و کم ــس درس ــران، ح ــا دیگ ــم ب ــروز در تعامل ــار )»ام و اعتب
داشــتم«( خودشــان نمــره بدهنــد. دریافتیــم کــه تغییــر روزانــه  میــزان 
خودشــفقتی، رابطــه ی نزدیکــی بــا تغییــر حــس ارزشمندی شــان دارد. 
ــود،  ــط ب ــر از متوس ــا باالت ــفقتی آن ه ــزان خودش ــه می ــی ک در روزهای

ــد. ــزارش می کردن ــم گ ــتری را ه ــمندی بیش ــس ارزش ح
در مطالعــه ا ی دیگــر، شــرکت کنندگان را بــه  صــورت تصادفــی در 
ــرار  گروه هــای خودشــفقتی، افزایــش اعتمادبه نفــس و گــروه کنتــرل ق
دادیــم و از آن هــا خواســتیم نســبت بــه یکــی از نقطه  ضعف هــای 
شخصی شــان واکنــش نشــان دهنــد و از اســناد ایــن مطالعــه  تجربــی، 
بــرای تأکیــد بــر یافته  هــای مربوطــه بهــره گرفتیــم. بالفاصلــه پــس از 
بــروز واکنــش، از آن هــا خواســتیم پرسشــنامه هایی را تکمیــل کننــد تــا 
میــزان حــس ارزشمندی شــان را بــرآورد کنیــم. شــرکت کنندگانی کــه 
از آن هــا خواســته بودیــم خودشــفقتی داشــته باشــند، حس ارزشــمندی 

بســیار بیشــتری نســبت بــه دو گــروه دیگــر داشــتند.
خودشــفقتی تأثیــرات مثبتــی فراتــر از ارتقــای انگیــزه ی بهبــود کارکنان 
ــئولیت های  ــمت مس ــه س ــراد را ب ــد اف ــان، می توان ــذر زم دارد. در گ

ــا شــخصیت و ارزش هایشــان ســوق دهــد.   بهتــر و متناســب تر ب
ــان  ــان مهرب ــه خودم ــبت ب ــر نس ــد؟ اگ ــی می افت ــه اتفاق ــا چ در اینج
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ــم و  ــاوت نکنی ــان قض ــا خودم ــه ب ــت جامع ــاره  مخالف ــیم و درب باش
ــه  ــت ب ــگاه مثب ــتن ن ــود. داش ــهیل می ش ــار تس ــیر اعتب ــیم، مس نترس
ــه امتحــان شــانس  ــل بیشــتری ب ــراد تمای زندگــی، باعــث می شــود اف
ــند.  ــته باش ــان - داش ــخصیت حقیقی ش ــان دادن ش ــر نش ــود - نظی خ
ــش از  ــن بی ــراد خوش بی ــه اف ــد ک ــان می ده ــات نش ــع تحقیق در واق
ــه  ــی ک ــات دردناک ــد تجربی ــود مانن ــخصیت خ ــروز ش ــه ب ــران ب دیگ
ــا  ــه ب ــواری ک ــکی دش ــای پزش ــا چالش ه ــته  اند ی ــر گذاش ــت س پش

ــد. در واقــع خوش بینــی، تمایــل  آن هــا مواجــه هســتند، تمایــل دارن
افــراد بــه اعتبــار قائــل شــدن بــرای خودشــان را افزایــش می دهــد، 

هــر قــدر هــم کــه ریســک های احتمالــی وجــود داشــته باشــند. 
ــه  ــی ک ــدگاه متعادل ــه خونســردی نســبی و دی ــاد دارم ک اعتق
ــد  ــک می کن ــراد کم ــه اف ــود، ب ــل می ش ــفقتی حاص از خودش

ــد. ــد مثبــت بنگرن ــا دی ــاوت را ب ــات متف تجربی

 رهبری شارژ شده
ذهنیتــی کــه بــه خــودش عشــق مــی ورزد، بــرای دیگــران 
ــر در  ــراد حاض ــاره  اف ــه درب ــن قضی ــده دارد. همی ــم فای ه
مســئولیت های رهبــری صــدق می کنــد. زیــرا خودشــفقتی، 

و شــفقت بــه دیگــران، در پیونــد بــا یکدیگرنــد: اســتفاده از 
ــودن و  ــان ب ــود. مهرب ــری می ش ــت دیگ ــب تقوی ــی، موج یک

عــدم قضــاوت خــود، رویــه  خوبــی بــرای رفتــار دلســوزانه بــا 
ــم موجــب  ــران ه ــه دیگ ــن شــفقت ب ــران اســت، همچنی دیگ

افزایــش مهــرورزی افــراد بــه خودشــان می  شــود و بدیــن 
ــری  ــه پادزه ــد و البت ــه وجــود می آی ــی ب ــب چرخــه  مهربان ترتی

ــای کاری  ــب محیط ه ــه در اغل ــت ک ــی« اس ــوی بی نزاکت ــرای »الگ ب
ــود. ــاهده می ش مش

 خودشفقتی و رهبری
ــد  ــر رش ــرز فک ــای ط ــب ارتق ــفقتی موج ــه خودش ــت ک ــن حقیق ای
می شــود، بحــث کامــال موثقــی اســت. تحقیقــات نشــان می دهنــد کــه 
وقتــی رهبــران طــرز فکــر رشــد دارنــد )منظورمــان بــاور بــه امکان پذیــر 
بــودن تغییــر اســت(، احتمــاال بیــش از پیــش بــه عملکــرد زیردســتان 
توجــه خواهنــد کــرد و بازخوردهــای مفیــدی بــرای نحــوه ی ارتقایشــان 
ــر  ــرز فک ــد ط ــم می توانن ــت ها ه ــو، زیردس ــد. از آن س ــه می کنن ارائ
رشــد رهبرانشــان را متوجــه شــوند کــه همیــن امــر موجــب افزایــش 
انگیــزه، حــس رضایــت و البتــه تمایــل آن هــا بــرای اتخــاذ طــرز فکــر 
رشــد می شــود. ضرب المثــل قدیمــی »بــا ایفــای نقــش اســوه، رهبــری 
کــن« در زمینــه ی خودشــفقتی و تشــویق بــه اتخــاذ طــرز فکــر رشــد 

ــد. ــدق می کن ــز ص نی
در زمینــه ی اعتبــار نیــز چنیــن پیونــد مشــابهی میــان رهبــر و 
زیردســت وجــود دارد. افــراد می تواننــد اعتبــار دیگــران را حــس کننــد 
و وقتــی شــخصیت حقیقــی رهبــر توســط زیردســتان مشــاهده شــود، 
جــو اعتبــار در سرتاســر محیــط کار ایجــاد می شــود. همچنیــن اســناد 
فراوانــی وجــود دارنــد کــه می گوینــد اگــر افــراد در تعامــل بــا دیگــران 

ــد ســاخت. ــری خواهن ــط قوی ت ــد، رواب ــا کنن ــار را الق حــس اعتب
بــا شکســت ها و موانــع، خودشــفقتی  اگــر رهبــران در مواجهــه 
احتمــال  و  تمــام می شــود  نفــع خودشــان  بــه  باشــند،  داشــته 
ــد  ــب رش ــاری موج ــناختی و رفت ــای روان ش ــن رویکرده ــه همی اینک
بیشــتر خواهــد شــد.  حرفــه ای و موفقیــت روزافزونشــان شــود، 

ــن  ــد شــد و ای ــازل خواه ــم ن ــه ســمت زیردســتان ه ــد ب ــن عوای همی
خودشــفقتی بــه بــازی دوســر بــرد بــرای رهبــران و زیردســتان تبدیــل 

می شــود.

 پرورش خودشفقتی
پــرورش خودشــفقتی، پیچیــده یــا دشــوار نیســت. بلکــه مهارتــی اســت 
کــه می توانــد آموختــه یــا ارتقــا داده شــود. بــرای آن هایــی کــه ذهــن 
ــه موردی  ــت س ــه از چک لیس ــم ک ــنهاد می کن ــد، پیش ــر دارن تحلیلگ
ــد:  ــره بگیرن ــد، به ــف کردن ــان آن را تعری ــه روانشنا س ــفقتی ک  خودش
آیــا بــا خــودم مهربــان هســتم و خــودم را درک می کنــم؟ آیــا می دانــم 

کــه کمبــود و شکســت، تجربــه ی 
انســان  ها  تمامــی  مشــترک 

اســت؟ 

احساســات  بــه  نســبت  آیــا 
منفــی خــودم واقع گــرا هســتم؟ اگــر 

ــداد، »ترفنــد«  ــن چک لیســت جــواب ن ای
ســاده  دیگــری هــم هســت کــه آن  هــم 

ــورت  ــه  ص ــینید و ب ــد: بنش ــک کن ــد کم می توان
سوم شــخص بــه خودتــان نامــه بنویســید، انــگار کــه دوســت یــا یکــی 
از عزیزانتــان ایــن نامــه را بــرای شــما می نویســد. بســیاری از مــا بیــش 
ــران  ــرای دیگ ــی ب ــت خوب ــیم، دوس ــان باش ــت خودم ــه دوس از اینک
ــا ایــن رویکــرد، از گرفتــن موضــع دفاعــی یــا خودخــوری  هســتیم و ب

ــرد. ــم ک دوری خواهی
ــام داده و توانســته در  ــایانی انج ــای ش ــه  کســب وکار تالش ه کل جامع
ــازمانی را از  ــت های س ــت شکس ــرمندگی باب ــس ش ــر، ح ــالیان اخی س
ــوآوری  ــری و ن ــی از محصــوالت آزمونگ ــت یک ــن موفقی ــرد. ای ــن بب بی
ــدرت رســتگاری بخش  ــا نتوانســته ایم ق ــا بســیاری از م ــوده اســت. ام ب
شکســت در زندگــی کاری خودمــان را مهــار کنیــم. ازآنجایی کــه 
ــه  ــراد ب ــی کاری اف ــده  و زندگ ــل ش ــتری مخت ــتر و بیش ــِع بیش صنای
دردســر افتــاده اســت، بایــد توجــه بیشــتری بــه اهمیــت ایــن مهــارت 

ــرد. صــورت گی
اگــر بــرای پــرورش خودشــفقتی در زندگــی شــخصی و حرفــه ای خــود 
مشــکل داریــد، خودتــان را ســرزنش نکنیــد. بــا اندکــی تمریــن، بهتــر 

خواهیــد شــد.

منبع:
مجله کسب وکار هاروارد
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{
گزیده ای از اخبار ماه گذشته

در شرکت کاین

ــود  ــر محم ــای دکت ــاب آق ــرکت )جن ــل ش ــاب مدیرعام انتص
ــی  ــی کارفرمای ــای صنف ــون انجمن ه ــرف کان ــی( از ط اولیای
ایــران بــه عنــوان نماینده در شــورای سیاســت گذاری مشــاوران

آغــاز پــروژه عارضه یابــی و تعمیــق برنامــه اســتراتژیک شــرکت  
مبیــن انــرژی خلیــج فارس

1
ــور  ــه منظ ــازمانی ب ــروژه "برنامه ریــزی س ــاز دوم پ آغــاز ف
تدویــن و بهبــود نظــام جامــع مدیریــت فرایندهای کســب وکار" 

ــی میدکــو ــع معدن در هلدینــگ صنای 2
ــده شــدن شــرکت مهندســین مشــاور کایــن در اســتعالم  برن
فرایندهــای  اجــرای  و  بهبــود  "طراحــی،  پــروژه  قیمــت 

ــارس" ــج ف ــرژی خلی ــن ان ــرکت مبی ــب وکار در ش کس 3
ــده شــدن شــرکت مهندســین مشــاور کایــن در اســتعالم  برن
ــي و  ــق طراح ــازماني از طری ــزي س ــروژه "برنامه ری ــت پ قیم
بهبــود نظــام جامــع فرآیندهــا )فــاز دوم(" در پتروشــیمی مارون 4

5
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موضوع پروژه
پیاده سازی مدل حل مسأله خالقانه کاین             

QCC-TRIZ در مجتمع پتروشیمی بندر امام

مسأله قابل بهبود در سازمان
 ضعف کار تیمی در سطح سازمان 	•
 عدم وجود یک متدولوژی مشخص حل مسأله 	•
 فقدان رویکرد خالقانه در حل مسأله	•

راه حل کاین برای حل این مسائل
 .	 )QCC( استفاده از رویکرد استقرار دوایر کنترل کیفیت

در سازمان
 .	 )TRIZ( استفاده از رویکرد حل مسأله به روش خالقانه

در  دوایر کنترل کیفیت )QCC( برای اولین بار در دنیا

اهداف این پروژه
• ارتقای سطح توانمندی های حل مسأله کارکنان 	
• 	QCC توسعه توانایی کارگروهی در بین افراد از طریق
• گسترش فرهنگ بهبود مستمر )کایزن(	
• 	TRIZ افزایش سطح خالقیت همکاران با متدولوژی
• بسط آموزش های عملی حین کار 	

مزایای استفاده از TRIZ در QCCها
• ایجاد امکان ایده یابی خالقانه برای انتخاب بهتر 	

QCC مشکالت و ورودی ها برای گروه های
• استفاده از TRIZ در تحلیل وضعیت موجود و تعیین 	

تضادهای تکنیکی در سیستم

• بکارگیری از ماتریس تضاد TRIZ در رفع مشکالت 	
تکنیکی سیستم های مورد بررسی

• تحلیل روش های پیشنهادی حل مشکل	
• بهره گیری در استانداردسازی و تثبیت راه حل	

افتخارات این پروژه
• نماینده جمهوری اسالمی ایران در جایزه جهانی مشاوره 	

مدیریت کنستانتین 6	0	 و کسب مقام چهارم در بین 
بیش از 54 کشور

• برنده تندیس زرین جایزه مشاوره مدیریت ایران 	
• پروژه برگزیده کشور در اولین جشنواره ملی کاهش 	

قیمت تمام شده  
• ارائه در جلسه مدیران تعالی صنعت پتروشیمی ایران به 	

عنوان پروژه برتر جهت بهینه کاوی سایر سازمان ها
• ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی صنعت پتروشیمی 	

ایران
• درخواست های مکرر برای انجام بازدید از روند فعالیت 	

پروژه و امکان بهینه کاوی
• تقدیرهای متعدد مدیران ارشد پتروشیمی بندرامام از 	

گروه مشاور
• روش توصیه شده هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس برای 	

حل مسأله در شرکت های تابعه
• الگوی مرجع روش حل مسأله و ارتقای بهره وری 	

سازمان ملی بهره وری ایران

www . k a y e n - c o . c om

0		66 46 0		66 0

i n f o@ka y e n - c o . c om
kayenco@gma i l . com
@ k a y e n _ c o m p a n y
kayen-samaneh-company

اختمان  ربی س ران خیابان باقرخان  ته
د 5	 و 6	 ال 64 واح ان، پ باقرخ

مدیرپروژه: دکتر سید محمود عبادی
ــت  ــن دوس ــدس محس ــروژه: مهن ــی پ ــاوران اجرای مش
ــی، ــد یونس ــدس مجی ــذر، مهن ــرزاد رهگ ــدس ف ــینی، مهن  حس
 مهنــدس ســید محمــد هدائــی، مهنــدس نیمــا عظیــم زاد
ــتیبانی: حســین ســامیارنژاد، مهیــن فرقــدان ــان پش  کارشناس

جهــت کســب اطالعــات بیشــتر در خصــوص 
ــی  ــای ارتباط ــق کانال ه ــروژه از طری ــن پ ای
بــود. خواهیــم  شــما  خدمــت  در  ذیــل 

برگـی}
 از یک تجربه

در کاین

تشکر و قدردانی
ــود  ــپاس خ ــی و س ــب قدردان ــیله مرات ــن وس ــم بدی الزم می دانی
ــان  ــران و کارکن ــائبه مدی ــات بی ش ــکاری و زحم ــن هم را از حس
ــن  ــر از ای ــر 0	6 نف ــغ ب ــه بال ــام ک ــدر ام ــیمی بن ــع پتروش مجتم
ــا را  ــروژه م ــن پ ــام ای ــادی در انج ــالیان متم ــی س ــواران ط بزرگ
همراهــی کردنــد اعــالم نمــوده و آرزوی موفقیــت و بهــروزی بــرای 

ــزان داشــته باشــیم.  ایــن عزی
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