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موضوع شماره دوم:
مدیران و چالشهای تصمیمگیری

مقدمه

از آنجــا کــه تصمیمگیــری از حســاسترین وظایــف مدیــرا 
ن
ســازمانها در عرصههــای مختلــف عملیــات بــه شــمار م ـیرود،
شــناخت فراینــد ،ســاختار ،ســازوکارها و ویژگیهــای تصمیمهــا
بــرای هدایــت و برقــراری ارتبــاط در ســازمان اهمیــت فــراوان
دارد.از نظــر علــم مدیریــت وجــود دوگانگــی بیــن هدفهــا
و عملکــرد و همچنیــن ناتوانــی مدیــران در دســتیابی بــه
هدفهــای طراحــی شــده ،تنهــا یــک علــت کلیــدی دارد و آن
ضعــف نظــام تصمیمگیــری اســت کــه البتــه تــا حــد زیــادی در
نتیجــه محدودیــت آگاهــی مدیــران اتفــاق میافتــد .از ســوی
دیگــر ٬مدیــران همــواره بــا مســئله "انتخــاب" در ســازمانها
روبــهرو هســتند کــه خــود چالــش جدیــدی اســت زیــرا مــا
مدیــران حاضــر نیســتیم هزینــه هــر دســتاورد را بپذیریــم و
همیــن انتخــاب را بــرای مــا دشــوار میکنــد.
در همیــن راســتا مــا در گــروه مهندســین مشــاور کایــن ٬شــماره
دوم ماهنامــه توســعه دانــش را بــه موضــوع تصمیمگیــری
اختصــاص دادیــم .امیــد آنکــه مفیــد واقــع شــود.
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شیوه تفکر ما چطور در
تصمیمگیریهای ما تاثیر میگذارد؟

تمـ�ام کارکنــان ،از مدیرــان اجرایـ�ی گرفت��ه ت��ا کارکن��ان خــط مقــدم،
اشــتباهات غیــر قابــل اجتنابــی مرتکــب میشــوند :مــا مدتــی را
کــه طــول خواهــد کشــید تــا یــک کار بــه پایــان برســد دســتکم
میگیریــم ،از اطالعاتــی کــه عیبــی را در برنامهریــزی مــا آشــکار
میکننــد چشمپوشــی میکنیــم یــا آنهــا را نادیــده میگیریــم ،یــا
در اســتفاده از مزایــای شــرکت کــه بــه نفــع مــا هســتند بــا شکســت
روبــرو میشــویم .سیمکشــی مجــدد مغــز انســان بــرای خنثــی کــردن
الگوهایــی کــه منجــر بــه چنیــن اشــتباهاتی میشــوند ،بســیار دشــوار
اســت .امــا راهــکار دیگــری وجــود دارد :تغییــر محیطــی کــه در آن
تصمیمــات گرفتــه میشــوند ،بــه طــوری کــه احتمــال بیشــتری وجــود
داشــته باشــد کــه افــراد تصمیماتــی بگیرنــد کــه منجــر بــه نتایــج
خـ�وب شـ�ود.
رهبــران میتواننــد ایــن کار را بــا اقــدام بــه عنــوان معمــاران انجــام
دهن��د .دانشـ�گاه هــاروارد بــا توجــه بــه تحقیقــات گســترده خــود در
زمینــه مشــاوره ،نــرم افــزار ،ســرگرمی ،مراقبتهــای بهداشــتی،
دارویــی ،تولیــدی ،بانکــداری ،خــرده فروشــی ،و صنایــع غذایــی و در
زمینــه اصــول اساســی اقتصــاد رفتــاری رویکــردی بــرای بنیــان کار
جهـ�ت تشـ�ویق تصمیمگیریهـ�ای خـ�وب ایجـ�اد کـ�رده اسـ�ت.
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مرحلــه اصلــی ایــن
رویکــرد عبارتند از:

1.درک آن دســته از خطاهــای سیســتماتیک در تصمیمگیــری
کــه ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد
2.تعییــن اینکــه آیــا مســائل رفتــاری در قلــب تصمیمــات ضعیــف
مطــرح شــده هســتند یــا نــه
3.اشاره دقیق به علل اساسی خاص
4.طراحــی مجــدد چارچــوب تصمیمگیــری بــرای کاهــش اثــرات
منفــی ســوگیریها و انگیــزه ناکافــی
5.و تست دقیق راه حل.
ایــن فرآینــد را میتــوان بــرای طیــف گســتردهای از مشــکالت ،از
جایگزینــی زیــاد کارکنــان گرفتــه تــا مهلتهــای از دســت رفتــه بــرای
تصمیمگیریهـ�ای اسـ�تراتژیک ضعیـ�ف ،بـ�کار بـ�رد.
درک انواع تصمیمات و چگونگی اتخاذ آنها
بــرای چنــد دهــه ،محققــان تصمیمگیــری رفتاری و روانشناســان نشــان
دادهاند که انســان دارای دو حالت پردازش اطالعات و تصیمگیری اســت.
اولیــن حالت ،تفکر سیســتم یک اســت خــودکار ،غریزی و عاطفی اســت.
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ایــن حالــت متکــی بــر میانبرهــای ذهنــی اســت کــه بــرای مشــکالتی
کــه بــه وجــود میآینــد ،پاســخهای شــهودی ایجــاد میکننــد.
دومیــن حالــت ،سیســتم دو ،آهســته ،منطقــی ،و تفکــری اســت .دانیــل
کانمــن ،برنــده جایــزه نوبــل در اقتصــاد ایــن اصطالحــات را در کتــاب
خــود ب ـ ه نــام «تفکــر ،ســریع و آهســته» عمومیــت داد.
هــر یــک از دو حالــت تفکــر دارای مزایــا و معایــب جداگانـهای هســتند.
در بســیاری از مــوارد ،سیســتم یــک ،اطالعــات را بــه دســت آورده
و تقریبــا بــدون زحمــت بــا اســتفاده از شــهود و قوانیــن ،بــه نتایــج
درســتی میرســد .البتــه ،ایــن میانبرهــا میتواننــد مــا را گمــراه
کننــد .بنابرایــن مــا بــر تفکــر روشــمند سیســتم دو تکیــه میکنیــم تــا
بــه مــا بگویــد کــه چــه موقــع شــهود مــا اشــتباه اســت یــا احساســاتمان
دارنــد بــر قضــاوت مــا تأثیــر میگذارنــد و قضاوتهــای ناگهانــی
ضعیــف را اصــاح کنیــم .هرچنــد اغلــب اوقــات ،مــا بــه شــهود یــا
احساســات خــود بــدون اینکــه توســط تجزیــه و تحلیــل و تفکــر کنتــرل
شــوند اجــازه فعالیــت میدهیــم ،کــه بــه تصمیمگیریهــای ضعیــف
میانجامــد.
اتــکای بیــش از حــد بــر تفکــر سیســتم یــک اثــر منفــی دیگــری نیــز
دارد :علیرغــم نیــات و تمایــات واقعــی افــراد بــه دســتیابی بــه اهــداف،
منجــر بــه پیگیــری ضعیــف برنامههــا میشــود .ایــن بــدان علــت اســت
کــه سیســتم یــک بــه تمرکــز بــر نتایــج نهایــی فــوری و پشــت ســر
هــم و منحــرف کــردن مــا از عواقــب انتزاعــی و بلندمــدت تصمیماتمــان
گرایــش دارد .بــه عنــوان مثــال ،کارکنــان میداننــد کــه بایــد بــرای
دوران بازنشســتگی پسانــداز کننــد ،بــا ایــن حــال بــه نــدرت خــود را
بیمــه عمــر میکننــد! یــک بررســی انجــام شــده در ســال  2014نشــان
داد کــه آمریکاییهــا بــرای انتخــاب یــک تلویزیــون یــا محلــی بــرای
صــرف شــام تولــد ،زمــان بیشــتری نســبت بــه بــاز کــردن یــک حســاب
بازنشســتگی اختصــاص میدهنــد!
منظــور ایــن نیســت کــه نشــان دهیــم بــرای ترویــج تصمیمگیریهــای
صحیــح ،سیســتم یــک بایــد بــه کل ســرکوب شــود .واکنشهــای
ی در فرآینــد
شــهودی سیســتم یــک بــه عنــوان ورودیهــای مهمــ 
تصمیمگیــری بــکار میرونــد .بــه عنــوان مثــال ،اگــر یــک
فرصــت ســرمایهگذاری باعــث یــک واکنــش احساســی تــرسآور
شــود ،تصمیمگیرنــده بایــد بــا دقــت در نظــر بگیــرد کــه آیــا
ســرمایهگذاری بیــش از حــد خطرنــاک اســت یــا نــه .بــا اســتفاده
از سیســتم دو ،واکنــش احساســی بایــد در برابــر عوامــل دیگــری
کــه ممکــن اســت توســط سیســتم یــک کــم ارزشگــذاری شــوند
– ماننــد ارزش اســتراتژیک درازمــدت ســرمایهگذاری – ســنجیده

ســامت ،ثــروت ،و شــادی» اســتفاده کننــد .هــدف معمــاری انتخــاب،
بهبــود تصمیمگیــری افــراد بــا بنیــان دقیــق اینکــه چطــور اطالعــات و
گزینههــا بــه آنهــا ارائــه میشــوند ،اســت .در ایــن روش ،شــرکتها
میتواننــد کارکنــان را در یــک جهــت معیــن بــدون گرفتــن آزادی
آنهـ�ا در تصمیمگیـ�ری بـ�رای خودشـ�ان ،بـ�ه حرکـ�ت وادارنـ�د.
سیاس ـتگذاران عمومــی بهطــور فزاینــدهای از ابــزار معمــاری انتخــاب
بــرای بــه حرکــت واداشــتن افــراد بــه ســمت تصمیمــات بهتــر در مــورد
مســائلی ماننــد پرداخــت مالیــات ،درمانهــای پزشــکی ،ســامت و
آســایش مصرفکننــدگان و کاهــش تغییــرات آب و هوایــی اســتفاده
میکننــد و کســبوکارها هــم مطالبهگــری خــود را آغــاز کردهانــد.
بــه عنــوان مثــال ،گــوگل در تــاش بــرای واداشــتن کارکنــان بــه
اتخــاذ عــادات غذایــی ســالمتر ،معمــاری انتخــاب را در ســالنهای
غذاخــوری خــود اجــرا کــرد .همانطــور کــه کارکنــان گــوگل بشــقاب را
میدیدنــد ،بــا یــک عالمــت روبــرو میشــدند کــه بــه آنهــا اطــاع
م ـیداد کــه افــرادی کــه از بشــقابهای بزرگتــر اســتفاده میکننــد،
بیشــتر از کســانی کــه از بشــقابهای کوچکتــر اســتفاده میکننــد
بــه خــوردن تمایــل دارنــد .بــه لطــف ایــن تغییــر ســاده ،نســبت افــرادی
کــه از بشــقابهای کوچــک اســتفاده میکننــد تــا  %50افزایــش
یافتـ�ه اسـ�ت.
اصــاح محیــط انتخــاب میتوانــد باعــث بهبودهــای بــزرگ بــا هزینــه
کــم یــا بــدون هیــچ هزینــهای شــود .ایــن اصالحــات شــامل تغییــر
ســاده نظمیکــه جایگزینهایــی در آن صــورت گرفتــه اســت ،تغییــر
جملهبنــدی مــورد اســتفاده بــرای توصیــف آنهــا ،اصــاح رونــدی کــه
توسـ�ط آن انتخـ�اب میشـ�وند و انتخـ�اب دقیـ�ق پیشفرضهاسـ�ت.
معمــاری انتخــاب در بهبــود تصمیمگیــری کارکنــان مؤثرتــر از
روشهــای بهطــور گســترده اســتفاده شــده ماننــد آمــوزش افــراد یــا
ارائــه مشــوقهای پولــی اســت دلیــل هــم ایــن اســت کــه آن روشهــا
متکــی بــه اقــدام افــراد در منافــع شــخصی خودشــان هســتند ،کــه
اف��راد اغل��ب موفــق ب��ه انجـ�ام آن نمیشــوند .آنهــا همچنیــن تــاش
میکننــد تــا شــیوه پــردازش اطالعــات و تصمیمگیــری توســط
کارکنــان را بهطــور اساســی تغییــر دهنــد کــه انجــام آن دشــوار
اســت .اهرمهــای زیــر میتواننــد بــه شــرکتها کمــک کننــد تــا از
مزایــای پتانســیل عظیــم معمــاری انتخــاب بــرای بهبــود تصمیمگیــری
بهرهمنــد شــوند.

شــود .اســتفاده از سیســتم دو نیازمنــد تالشــی شــناختی اســت کــه
یــک منبــع کمیــاب اســت؛ میــزان کافــی از آن بــرای مدیریــت تمــام
تصمیماتــی کــه بــرای اتخــاذ آن بــه مــا رجــوع میشــود ،وجــود نــدارد.
از آنجــا کــه بــرای اعمــال سیســتم دو بــه انــرژی شــناختی نیــاز اســت،
ممکـ�ن اسـ�ت مشـ�کالت سـ�وگیری و انگیـ�زه ناکافـ�ی بـ�ه وجـ�ود آینـ�د.
تعریف مشکل
هــر مشــکل تجــاری الزم نیســت بــا اســتفاده از ابزارهــای اقتصــاد
رفتــاری دســت و پنجــه نــرم کنــد .بنابرایــن قبــل از اســتفاده از آنهــا،
مدیـ�ران بایـ�د تعییـ�ن کننـ�د کـ�ه آیـ�ا:
•رفتــار انســان در مرکــز مشــکل اســت یــا نــه :برخــی از مشــکالت
– بـ�ه عنـ�وان مثـ�ال ،فرسـ�ودگی شـ�غلی کارمنـ�د – میتواننــد بــا
تغییــر روش برداشــت افــراد و واکنــش نســبت بــه یــک موقعیــت
حــل شــوند .ســایر مشــکالت اساســا ماهیــت فنــی دارنــد – بــه
عنــوان مثــال ،فقــدان دانــش علمــی مــورد نیــاز بــرای ســاخت یــک
داروی جدیــد بــرای درمــان یــک بیمــاری .بعیــد اســت کــه ایــن
مشــکالت بــا اســتفاده از ابــزار اقتصــاد رفتــاری حــل شــوند ،مگــر
اینکــه پرداختــن بــه آنهــا شــامل تغییــر رفتــار انســان شــود (بــه
عنــوان مثــال ،تیمهــای تشــویق دانشــمندان بــرای بــه اشــتراک
گذاش��تن کش��فیات خ��ود ب��ه منظ��ور تولی��د دارو).
•افــراد بــه شــیوهای برخــاف بهتریــن منافــع خــود عمــل میکننــد:
اکثــر ابزارهــای اقتصــاد رفتــاری بــه آرامــی افــراد را بــه ســمت
انتخابهــای متفــاوت هدایــت میکننــد .ایــن ابزارهــا در
موقعیتهایــی کــه افــراد را بــه تغییــر از انتخابهایــی کــه بــر
خــاف منافــع آنهــا هســتند بــه انتخابهایــی کــه بهتــر بــا آنهــا
همتــراز شــدهاند تشــویق میکننــد ،از همیشــه مؤثرتــر خواهنــد
بـ�ود.
•مشــکل میتوانــد بــه دقــت تعریــف شــود .گاهــی اوقــات بــرای
تحریــک یــک ســازمان ،تغییــرات همهجانبــه مــورد نیــاز اســت.
امــا در بســیاری از مــوارد ،مشــکالت ســازمانی پیچیــده میتواننــد
بــه قســمتهای کوچکتــر و قابــل کنترلتــر شکســته شــوند.

تشخیص علل اساسی
دو علــت اصلــی بــرای تصمیمگیــری ضعیــف وجــود دارد :انگیــزه
ناکافــی و ســوگیریهای شــناختی .بــرای تعییــن اینکــه کــدام یــک
تحریک سیستم یک تفکری
از آنهــا باعــث رفتــار مشکلســاز میشــود ،شــرکتها بایــد دو
ســوال بپرســند :اول ،آیــا مشــکل ناشــی از عــدم موفقیــت افــراد بــرای احساســات و ســوگیریهایی کــه همــراه تفکــر سیســتم یــک هســتند،
انجــام هرگونــه اقدامــی اســت؟ اگــر چنیــن اســت ،علــت فقــدان انگیــزه اغلــب خرابــی بــه بــار میآورنــد ،امــا میتواننــد بــرای اهــداف تولیــدی
اســت .دوم ،آیــا افــراد اقــدام میکننــد امــا بــه شــیوهای کــه خطاهــای مفیــد باشــند .مدیــران میتواننــد سیســتم یــک را بــه روشهــای
سیســتماتیک را وارد رونــد تصمیمگیــری میکنــد؟ اگــر چنیــن اســت ،مختلـ�ف تحریـ�ک کننـ�د:
•تحریــک احساســات :پیونــد عاطفــی افــراد بــا ســازمان ،میتوانــد
مشــکل ریشــه در ســوگیریهای شــناختی دارد .ایــن دســتهبندیها
منجــر بــه نتایــج مطلوبــی بــرای ســازمان شــود .تعلــق ســازمانی
متقابــا منحصربهفــرد نیســتند ،امــا تشــخیص تفــاوت بیــن آنهــا یــک
کمتریــن آنهــا اســت!
نقطـ�ه شـ�روع مفیـ�د اسـ�ت.
•ســوگیریهای مهــار :مدیــران همچنیــن میتواننــد از
از آنجــا کــه مشــکالت انگیــزه و شــناخت اغلــب وقتــی اتفــاق میافتنــد
ســوگیریهای شــناختی بــه نفــع خــود اســتفاده کننــد .بــه عنــوان
کــه تفکــر سیســتم دو بــا شکســت مواجــه میشــود ،گام بعــدی
مثــال ،تحقیقــات نشــان میدهــد کــه افــراد در مــورد تحمیــل
تعییــن ایــن اســت کــه کــدام جنبــه از وضعیــت باعــث شــد سیســتم
یــک تفکــری ،ســبک و ســنگین کــردن میــان گزینههــای موجــود
را نادرســت بســنجد و کــدام یــک مانــع از بکارگیــری سیســتم دو و
اصــاح اشــتباه توســط آن شــد .حــس مشــترک میتوانــد در تشــخیص
علــل اساســی موفــق باشــد .خودتــان را بــه جــای شــخصی کــه تصمیــم
میگیــرد (یــا موفــق بــه تصمیمگیــری نمیشــود) بگذاریــد و بپرســید،
«مــن در ایــن وضعیــت بایــد چــه کار کنــم و چــرا؟»
طراحی راهحل
بــه محــض اینکــه شــرکتها منشــأ اساســی یــک مشــکل را
تشــخیص دهنــد ،میتواننــد شــروع بــه طراحــی یــک راهحــل بکننــد.
بــه خصــوص ،مدیــران میتواننــد از معمــاری انتخــاب و تحریــک،
مفاهیــم معرفــی شــده توســط ریچــارد تالــر و کاس سانســتین در
کتــاب ســال  2008خــود بــا نــام «بهبــود تصمیمگیــری در مــورد
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•تنظیــم پیشفــرض .تغییــر پیشفــرض بــرای فرآیندهــای
اســتاندارد – بــه عنــوان مثــال ،ثبــت نــام خــودکار کارکنــان در یک
طــرح بازنشســتگی – میتوانــد تأثیــر قدرتمنــدی بــر نتایــج نهایــی
داشــته باشــد ،بــه ویــژه وقتــی کــه تصمیمگیریهــا پیچیــده یــا
دشــوار باشــند .بــه عنــوان مثــال ،در موتــوروال ،کارکنانــی کــه قبــا
در یــک تیــم تولیــد محصــول کار میکردنــد ،ممکــن اســت بــه
تیــم دیگــری کــه بــر روی یــک محصــول مشــابه کار میکننــد
نپیوندنــد .ایــن قانــون بــه عنــوان پیشفــرض تعییــن شــده اســت
و بــه تیمهــای جدیــد اجــازه میدهــد تــا نظــرات خــود را بــدون
اینکــه توســط تیمهــای دیگــر تحتتأثیــر قــرار گیــرد ،پــرورش
دهنـ�د.
•ایجــاد تنظیمــات خــودکار .روش مؤثــر دیگــر بــرای مقابلــه بــا
ســوگیریهای شــناختی ایجــاد تنظیماتــی اســت
کــه تفکــر ضعیــف سیســتم یــک و سیســتم
دو را از بیــن میبرنــد .بــه عنــوان
مثــال ،مدیــران در مایکروســافت
فهمیدنــد کــه برنامهنویســان
مــدت زمانــی کــه طــول خواهــد
کشــید تــا وظایــف خــود را بــه
اتمــام برســانند را بســیار دســت
کــم میگیرنــد – یــک ســوگیری
شــناختی رایــج بــه نــام مغالطــه در
برنامهریــزی .راهحــل مایکروســافت:
اضافــه کــردن زمــان بافــر بــه پروژههــا.
مدیــران دادهــای قبلــی در مــورد تأخیــر
پروژههــا را مــورد بررســی قــرار دادنــد و بــه
رهنمودهایــی دســت یافتنــد .بــه عنــوان مثــال ،جــداول
زمانــی بــرای بهروزرســانی برنامههایــی ماننــد اکســل و ورد ،بافــری
معــادل  %30از برنامــه را دریافــت میکنــد .بــرای پروژههــای
پیچیدهتــر ماننــد سیســتم عاملهــا ،جــداول زمانــی یــک بافــر
 %50میگیـ�رد.

یــک ضــرر و زیــان دو برابــر احســاس بــدی پیــدا میکننــد ،نســبت
بــه احســاس خوبــی کــه در مــورد دریافــت ســود بــه همــان میــزان
خواهنــد داشــت.
•ســاده کــردن فرآینــد .فرآیندهــای ســازمانی اغلــب شــامل مراحــل
غیرضــروری هســتند کــه انگیــزه را کاهــش داده یــا پتانســیل
ســوگیریهای شــناختی را افزایــش میدهنــد .بــا ســاده کــردن
فرآیندهـ�ا ،مدیـ�ران میتواننـ�د چنیـ�ن مشـ�کالتی را کاهـ�ش دهنـ�د.
بکارگیری سیستم دو تفکری
مدیــران انتخابهــای مختلفــی دارنــد کــه میتواننــد بــرای تشــویق
تفکــر بیشــتر و تجزیــه و تحلیــل در تصمیمگیــری از آنهــا اســتفاده
کننــد کــه عبارتنــد از:
•ایجــاد فرصتــی بــرای تأمــل و تفکــر :در نظــر گرفتــن
زمانــی از روزهــای پرمشــغله مــا تنهــا بــرای
فکــر کــردن ممکــن اســت پرهزینــه بــه
نظــر برســد ،امــا ایــن راه مؤثــری بــرای
بکارگیـ�ری سیسـ�تم دو اسـ�ت.
•تشــویق بــه تأمــل و تفکــر :ایــن
موضــوع میتوانــد بــه آمــوزش و
پیشــرفت کارکنــان کمــک کنــد.
در یکــی از تحقیقــات دانشــگاه
هــاروارد آزمایشــی در یــک مرکــز
تمــاس در بنگالــور انجــام شــد.
در ایــن تحقیــق بــه ســه گــروه
از کارکنــان آموزشهــای فنــی
یکســان بــا چنــد تفــاوت کلیــدی
داده شــد .کارکنــان در یــک گــروه  15دقیقــه
پایانــی روزهــای معینــی را صــرف تفکــر (و نوشــتن)
در مــورد آنچــه کــه یــاد گرفتهانــد ،میکردنــد.
کارکنــان در گــروه دیگــر نیــز همیــن کار را ادامــه
دادنــد و ســپس پنــج دقیقــه اضافــی دیگــر را صــرف توضیــح در
مــورد نوشــتههای خــود بــه یــک کارآمــوز دیگــر میکردنــد .افــراد
گــروه کنتــرل ،تنهــا در پایــان روز بــه کار کــردن ادامــه میدادنــد.
در یــک آزمایــش انجــام شــده بعــد از برنامــه آموزشــی ،کارکنــان
گــروه اول و دوم ،علیرغــم صــرف زمــان کاری کمتــر ،بــه ترتیــب
 %8.22و  %25نســبت بــه افــراد گــروه کنتــرل بهتــر عمــل کردنــد.
مــا دریافتیــم کــه تفکــر تأثیــر مفیــد مشــابهی بــر عملکــرد شــغلی
کارکنـ�ان داشـ�ت.
•اســتفاده از برنامهریــزی بــرای خلــق مشــوقها .افــراد اغلــب
تصمیــم میگیرنــد بــه روشــی خــاص عمــل کننــد امــا یــا
فرامــوش میکننــد یــا موفــق نمیشــوند آن را بــه انجــام برســانند.
تشــویقهای ســاده میتوانــد بــه کارکنــان کمــک کنــد تــا بــه
برنامــه بچســبند.
•افزایــش پاســخگویی .پاســخگو نگــه داشــتن افــراد بــرای قضاوتهــا
و اعمالشــان ،احتمــال اینکــه در مــورد از بیــن بــردن ســوگیری از
تصمیمگیریهایشــان هوشــیار باشــند را افزایــش میدهــد.
•اســتفاده از یادآورهــا .یادآورهــا یــک روش مؤثــر بــرای بکارگیــری
سیســتم دو هســتند ،کــه بــه مــا کمــک میکننــد تــا از
ســوگیریهایی کــه ناشــی از تکیــه کــردن بیــش از حــد بــر
سیســتم یــک هســتند ،اجتنــاب کنیــم .یادآورهــا همچنیــن بــه
برجســته کــردن اهدافــی کــه مــا میخواهیــم بــه انجــام برســانیم
(بــه عنــوان مثــال ،بــه پایــان رســاندن بــه موقــع یــک ارائــه) کمــک
میکننـ�د و در نتیجـ�ه انگیـ�زه مـ�ا را افزایـ�ش میدهنـ�د.

چطوراهرم مناسب را انتخاب کنیم؟
مــا توصیــه میکنیــم کــه شــرکتها اول کنــار گذاشــتن هــر دو
سیســتم را در نظــر بگیرنــد ،بــه طــوری کــه نتیجــه مــورد نظــر بــه
طــور خــودکار اجــرا شــود .از آنجــا کــه ایــن اســتراتژی نیــاز بــه هیــچ
تالشــی از طــرف تصمیمگیرنــدگان نــدارد ،قدرتمندتریــن راه بــرای
تأثیـ�ر گذاشـ�تن بـ�ر نتایـ�ج اسـ�ت.
بــا ایــن حــال ،بــه دالیــل بســیاری ،ایــن روش ممکــن اســت امکانپذیــر
یــا مطلــوب نباشــد .ایــن روش بــرای خــودکار کــردن فرآینــد مــورد
نظــر ممکــن اســت غیرممکــن یــا بــه طــرز وحشــتناکی پرهزینــه باشــد.
افــراد مــورد هــدف ممکــن اســت از اینکــه بــرای آنهــا تصمیــم گرفتــه
شــود خشــمگین شــوند یــا روش «یــک انــدازه مناســب بــرای همــه»
ممکـ�ن اسـ�ت نامناسـ�ب باشـ�د.
بــورد بانکــی را در نظــر بگیریــد کــه بایــد تصمیــم بگیــرد آیــا دادن
وام بــه کســبوکارهای کوچــک را تجدیــد کنــد یــا نــه .ایــن بانــک
میتوانــد تجدیــد تصمیــم را بــا اســتفاده از اطالعاتــی از ترازنامــه
کســبوکارها و جریانهــای نقــدی ،خــودکار کنــد.
اگــر کنــار گذاشــتن هــر دو سیســتم یــک گزینــه انتخابــی نیســت،
شــرکتها بایــد انتخــاب کننــد کــه آیــا سیســتم یــک را تحریــک
کننــد یــا سیســتم دو را بــکار گیرنــد .روش فکــری سیســتم دو
میتوانــد اشــتباهات بــه وجــود آمــده از سیســتم یــک را باطــل کنــد،
امــا تــاش شــناختی یــک منبــع محــدود اســت .اســتفاده از آن بــرای
یــک تصمیــم بــه ایــن معنــی اســت کــه ممکــن اســت بــرای دیگــران
در دسـ�ترس نباشـ�د و ایـ�ن هزینـ�ه بایـ�د در نظـ�ر گرفتـ�ه شـ�ود.

کنار گذاشتن هر دو سیستم
روش ســوم کــه ســازمانها میتواننــد بــرای اجتنــاب از ســوگیریها
و فقــدان انگیــزه از آن اســتفاده کننــد ،ایجــاد فرایندهایــی اســت کــه
بــهطــور خــودکار سیســتم یــک و سیســتم دو را دور میزننــد .ایــن
مــوارد عبارتنــد از:

منبع:
مجله کسب وکار هاروارد
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مشــاوره گرفتــن و مشــاوره دادن بــرای تصمیمگیــری و رهبــری کارآمــد
ضــروری هســتند ،امــا مدیــران بــه نــدرت ایــن دو را مهارتهــای
عملــی میداننــد کــه قابــل بهبــود و فراگیــری اســت .راهنمایــی گرفتــن
در اغلــب مــوارد ،مصــرف منفعالنــه خردمنــدی و مشــورت دادن معــوال
نوعــی «قضــاوت خــوب»  -چــه آن را داشــته باشــید و چــه نداشــته
باشــید  -در نظــر گرفتــه میشــود 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
در برابــر راهنمایــی گشــوده هســتند (و فقــط منتظــر تأکیــد
نظراتشــان نیســتند) راهحلهــای بهتــری بــرای مشکالتشــان
پیــدا خواهنــد کــرد .آنهــا نــکات دقیــق و ســاختارمندی
را بــه تفکــرات خــود میافزاینــد و همیــن
عامــل باعــث میشــود بیــش از دیگــران
بــر ســوگیریهای شــناختی ،اســتداللهای
خود-خدمتــی و دیگــر معایبــی کــه در
منطقشــان وجــود دارد ،غلبــه کننــد .کســانی
کــه مشــاوره کارآمــد میدهنــد ،تأثیــر لطیفــی
بــر جــای میگذارنــد زیــرا علیرغــم اینکــه
تصمیمــات مهمــی را شــکل میدهنــد ،بــه
دیگــران قــدرت عمــل کــردن میبخشــند.
بــه عــاوه ،ایــن افــراد بــه عنــوان شــنوندگان
فعــال ،میتواننــد از مشــکالتی کــه دیگــران
بــرای آنهــا مطــرح میکننــد چیزهــای بســیاری
بیاموزنــد و در واقــع تجربــه زیســته دیگــران را
زندگــی کننــد .قــدرت عمــل متقابــل ،نیــروی پیونددهنــده قدرتمنــدی
اســت کــه یــک مشــاور خــوب بــه درســتی از آن بهــره میگیــرد.
بــا ایــن وجــود ،ضــروری اســت کــه مشــورتگیرنده و مشــاورهدهنده،
موانــع مهمــی ماننــد تمایــل دیرینــه و ژرف بــه ترجیــح دادن نظــرات
خــود (صرفنظــر از اســتحقاق) را روشــن ســازند و ایــن حقیقــت را
دریابنــد کــه بــا دقــت گــوش دادن کاری دشــوار و وقتگیــر اســت.
کل ایــن تعامــل هنــری ظریــف و پیچیــده اســت کــه هــوش هیجانــی،
خودآگاهــی ،مهــار ،دیپلماســی و شــکیبایی هــر دو طــرف را میطلبــد.
فراینــد مشــاوره میتوانــد بــه طــرق بســیاری از مســیر منحــرف شــود و
اگــر چنیــن اتفاقــی بیفتــد ،ممکــن اســت بــه پیامدهــای مخربــی ماننــد
ســوتفاهم و ناکامــی ،راهحلهــای ســطحی ،روابــط از هــم گســیخته و
مســدود شــدن رشــد شــخصی منجــر شــود و البتــه هزینههــای گزافــی
بــرای اشــخاص و ســازمان در پــی داشــته باشــد.
از آنجایــی کــه تصــور میشــود مهارتهــای مشــاوره دادن بــه صــورت
ذاتــی پدیــدار میشــوند ،بــه نــدرت افــراد بــرای فراگیــری آن اقدامــی
میکننــد .لــذا در ایــن یادداشــت دانشــگاه هــاروارد بــه بررســی موانــع
معمــول در فراینــد مشــاوره پرداختــه و رهنمودهایــی عملــی بــرای
غلبــه بــر ایــن چالشهــا ارائــه نمــوده اســت.
فراینــد مشــاوره ،دشــوارتر از آن چیــزی اســت کــه بــه نظــر
میرســد!
چــه شــما مشــاوره بگیریــد و چــه مشــاوره بدهیــد ،اســتداللهای
معیــوب و اطالعــات محــدود ایــن فراینــد را پیچیدهتــر میکننــد.
کســانی کــه نیازمنــد مشــورت هســتند بایــد نقــاط کــور خــود را
شناســایی کننــد ،بداننــد کــه چــه وقــت و چطــور بایــد درخواســت
راهنمایــی کننــد ،بینــش هــای ســودمند را از افــراد مناســب دریافــت
کننــد و بــر مقاومــت غیرقابــل اجتنــاب در خصــوص دیدگاههــای خــود
غلبــه کننــد .در ادامــه بزرگتریــن موانعــی را کــه هــر دو طــرف در فرایند
مشــاوره بــا آن درگیــر هســتند ،بررســی میکنیــم .یکــی از دالیــل
اینکــه ایــن موانــع خیلــی رایجانــد ایــن اســت کــه بنیادیــن هســتند و
لــذا افــراد متوجــه نمیشــوند کــه بــه دام آنهــا افتادهانــد.
چالــش  :1فکــر میکنیــد در حــال حاضــر نیــز بــه
پاســخها دســت یافتهایــد! وقتــی افــراد بــرای حــل نیــاز خــود
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دســت بــه دامــن مشــاوران میشــوند ،اغلــب در ارزیابــی شایســتگی
خــود دچــار مشــکل شــده و بــه شــهود خــود بیــش از حــد واقعــی
تکیــه میکننــد .نتیجــه ایــن کار ،اعتمــاد بــه نفــس کاذب و تمایــل
بــه تنهــا تصمیــم گرفتــن براســاس دانــش پیشــین و فرضیــات اســت.
مســئله دیگــر اینکــه مــا معمــوال زمانــی بــه مشــورتخواهی روی
میآوریــم کــه احتمــال تأییــد و تحســین مــا توســط دیگــران زیــاد
باشــد .افــراد زمانــی ایــن کار را انجــام میدهنــد کــه بــه شــدت بــاور
دارنــد مشــکل را حــل کردهانــد امــا هنــوز هــم میخواهنــد تأییــد و
تصدیــق همــکاران و مشــاوران را داشــته باشــند .یــا اینکــه در مــورد
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 میشــود کــه دیگــر کار از کار گذشــته
اســت!
چالــش  :2انتخــاب مشــاوران نامناســب.
تصمیمگیرنــدگان ،گاهــی آگاهانــه و گاهــی ناآگاهانــه،
بــا انتخــاب مشــاورانی کــه تفکــر مشــابه بــا آنهــا
دارنــد ،خــود را در معــرض خطــر دریافــت مشــاوره
ضعیــف قــرار میدهنــد .بــرای مثــال ،در یکــی از
پژوهشهــای دانشــگاه هــاروارد بــر روی مدیرعاملهــا
نشــان داده شــد کــه شــرکتهایی کــه عملکــرد مالــی
آنهــا ضعیــف بــود ،در مقایســه بــا شــرکتهایی کــه
دارای عملکــرد مالــی قــوی بودنــد ،بــا احتمــال بیشــتری
بــا همــان کســانی در صنعــت مشــاوره میگرفتنــد کــه
کارکــرد مالــی مشــابه یــا نزدیــک بــه خودشــان را داشــته
باشــند .نتیجــه ایــن کار ،تغییــر اســتراتژیک محــدود اســت
کــه موجــب توســعه کمتــر در محصــول ،بــازار و تنــوع
جغرافیایــی میشــود .همچنیــن مشــورتجویان اغلــب
بــه درســتی نمیتواننــد دانــش موردنیازشــان را تشــخیص
دهنــد .مثــا اینکــه در چــه حوزههایــی نیازمنــد کمــک
هســتید؟ چــه کســی مشــکل مشــابه را قبــا حــل کــرده
اســت؟ تجربــه چــه کســی بیشــترین مطابقــت را بــا
مشــکل شــما دارد؟
چالــش  :3ضعیــف تعریف کــردن مســئله .مشــورتجویان
اغلــب در رســیدن بــه درکــی متقابــل از مســئله با مشاورانشــان مشــکل
دارنــد .ایــن امــر گاهــی بــه دلیــل گفتوگــوی مبهــم یــا ناکارآمــد و
گاهــی بــه دلیــل ســوگیریهای شــناختی یــا هیجانــی اســت .وقتــی
گفتگــو ناکارآمــد پیــش رود ،ممکــن اســت مشــورتجو 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
اســت جزئیاتــی را کــه تصــور بــدی دربــاره آنهــا دارد بــا مشــاور در
میــان نگــذارد ،درحالیکــه ذکــر ایــن جزئیــات بــرای داشــتن تصویــری
کامــل از مســئله ضــرورت دارد« .آگاهــی تحریفشــده» مفهومــی اســت
کــه بــرای شــرح چنیــن واقعـهای اســتفاده میشــود .در نتیجــه چنیــن
موضوعــی ،مســئله بــه صــورت ناصحیحــی مطــرح میشــود و راهحــل
درســت هــم بــرای یــک مســئله نادرســت کاری از پیــش نمیبــرد!
چالــش  :4کــمارزش شــمردن مشــورت .وقتــی
مشــورتجویان رهنمــودی را کــه بــه دنبــال آن هســتند بــه دســت
میآورنــد ،رایجتریــن اشــتباهی کــه میکننــد ایــن اســت کــه ارزش
آن را کمتــر از حــد واقعــی بــرآورد میکننــد یــا آن را کنــار میگذارنــد.
ایــن یافتـهای موثــق اســت کــه بــه طــور مکــرر در پژوهشهــای رفتــار
ســازمانی تأییــد شــده اســت .بنابرایــن منطقــی اســت کــه فــرض کنیــد
شــما هــم ممکــن اســت مشــکوک بــه چنیــن وضعیتــی باشــید .از
یکســو« ،ســوگیریهای خــود مرکزگرایــی» بینایــی مشــورتجویان
را تــار میکنــد .بدیــن معنــی کــه افــراد حتــی وقتــی متخصــص
نباشــند هــم نظــرات خــود را بــه دیگــران ترجیــح میدهنــد .از ســوی

چه کاری از مشاوران برمیآید؟

دیگــر ،مشــورتجویان ممکــن اســت منطــق خــود را درک کننــد امــا
از اســتدالل مشــاوران آگاه نباشــند یــا بــه حــدی بــه قضاوتهــای از
پیــش شــکل گرفتــه خــود میچســبند کــه وقتــی بازخــورد مخالفــی
دریافــت میکننــد ،نمیتواننــد آن را بپذیرنــد.
چالــش  :5ســوقضاوتکردن در رابطــه بــا کیفیــت
مشــورت .اغلــب مشــورتجویان در تشــخیص دادن خــوب از بــد
مشــکل دارنــد .پژوهشهــا نشــان میدهــد آنهــا در صورتــی بــرای
مشــورت ارزش قائــل میشــوند کــه از منبعــی مطمئــن گرفتــه شــده
باشــد ،اگرچــه اطمینــان نشــاندهنده کیفیــت نیســت.
چالــش  :6تشــخیص نادرســت مشــکل .مشــاوران بایــد
هــوش خــود را بــکار گیرنــد تــا از مشــکلی کــه نیازمنــد راهحــل اســت،
تصویــر شــفاف و واضحــی بــه دســت آورنــد .مشــاوران بــه چنــد طریــق
ممکــن اســت در ایــن کار مرتکــب اشــتباه شــوند :اول اینکه،
آنهــا ممکــن اســت مشــکل را بــه صــورت پیــشرس
تعریــف کننــد زیــرا «فکــر میکننــد» کــه بیــن ایــن
مشــکل و تجربیــات قبلیشــان ،شــباهتهایی وجــود
دارد .دوم اینکــه آنهــا گاهــی فرامــوش میکننــد که
مشــورتجویان ممکــن اســت دچــار ســوگیریهای
شــناختی و هیجانــی شــوند و لــذا ممکــن اســت
اطالعــات کامــا دقیقــی ارائــه ندهنــد .دریافــت
ایــن اطالعــات ظاهــری ســبب ســنجش ناصحیــح
و مشــاوره معیــوب میشــود .در نهایــت اینکــه
مشــاوران معمــوال از پرســیدن ســواالت اساســی و
تفحصــی اجتنــاب میکننــد زیــرا نمیخواهنــد جایــگاه
تخصصــی خــود را بــه خطــر اندازنــد.

ویژگیها

توضیح

به عنوان بوردی
برجسته عمل
کنند

بحثهــا را مجــددا بیــان کننــد تــا ادراک
مشــورتجو را در رابطــه بــا موقعیــت و
نتیجـهای کــه گرفتــه اســت ،هوشــیار کننــد.

راهی تجربی
را بیازمایند

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

چارچوب ارجاع
را توسعه دهند

ادراک عمیقتــری از مشــکل و محدودیتهای
پیــش روی مشــورتجو را فراهــم آورنــد.

پیشــنهاد دهنــد چطــور میتــوان بــه ســوی
رهنمودهایی برای
موقعیتــی پیچیــده ،حســاس یــا بســیار
فرایند ارائه دهند
مشــروط پیــش رفــت و آن را مدیریــت کــرد.
ایدههای حقیقی
تولید کنند

اعمــال کلیــدی مشــاوران

چالــش  :7ارائــه رهنمودهــای خــود-
مرکــز .مشــاوران معمــوال راهنمایــی خــود را در ایــن
قالــب ارائــه میدهنــد« :اگــر جــای شــما بــودم،
ایــن کار را میکــردم» .ایــن روش هــم نادرســت و
هــم ناکارآمــد اســت زیــرا آنهــا بــه وضــوح در مــورد
اینکــه مشــورتجویان چــه احساســی دارنــد ،موقعیــت
را چگونــه درک میکننــد و انتخابهــای پیشرویشــان
را چطــور میبیننــد ،فکــر نمیکننــد زیــرا عنصــر همدلــی در چنیــن
رویکــردی حلقــه مفقــوده اســت.
بهتــر اســت انــواع مختلــف مشــاوره را بشناســید .بــا دانســتن انــواع
مختلــف مشــاوره ،مشــورتجویان میتواننــد بــا دقــت بیشــتری
درخواســت مشــاوره دهنــد و مشــاوران نیــز میتواننــد رهنمودهــای
هدفمندتــری ارائــه کننــد .در ایــن قســمت انــواع مختلــف مشــاوره را
شــرح میدهیــم:

تعــداد و طیــف گزینههــای در نظــر
گرفتــه شــده را افزایــش دهنــد.

•پرســیدن چنــد ســوال دقیق کــه منطــق زیربنایی
مشــورتجو و انگیــزه او را جســتجو میکنــد .در
ایــن مرحلــه گــوش دادن فعال بســیار مهم اســت.
•ارزیابــی کــردن تفکــر از طریق پرسـشهای فرضی
و انتقــادی بــرای رســیدن بــه ادراکــی ژرفتــر.
•بــه اشــتراک گذاشــتن جزئیــات و تمایــات اصلــی
از تجربیــات پیشــین در موقعیتهــای مشــابه.
•آزمــودن مزایــای راهحــل ،احتمــاالت بــرای عمل و
گامهــای جایگزینــی که شــاید فــرد انتخــاب کند.
•طوفــان ذهنــی بــه همــراه مشــورتجو.

نوع

فعالیتها

پیامدهای مطلوب

مشاوره
گسسته

ن گزینهها برای
کشفکرد 
یک تصمیم واحد

توصیههایی موافق یا
مخالف با گزینههای خاص

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

مشاوره
دونفره

ارائه رهنمود درباره نحوه پیشروی
بهسوی موقعیتی پیچیده یا ناآشنا

چارچوب یا فرایندی برای
درک و هدایت موقعیت

 چطور باید درباره قیمت با تأمینکنندگانخارجیمان مذاکره کنیم؟
 -چطور باید مدیر مستبد خود را مدیریت کنیم؟

معلم
بودن

تقویت مهارتها ،خودآگاهی و
خودمدیریتی

تخصص کاری ،رشد شخصی و
حرفهای

 چطور میتوانم جلسات مؤثرتری را اداره کنم؟ -چطور میتوانم همدالنهتر با همکارانم کار کنم؟

آموزش
دادن

ایجاد فرصت ،رهنمود و امنیت
ک به موفقیت حرفهای
برای کم 

مثالها

 آیا باید این منصب را بپذیرم؟رابطهای در خدمت ایجاد و حفظ
کارآمدی حرفهای ،شخصی و پیشرفت کار  -چطور میتوانم زمان بیشتری برای پروژ ه بگیرم؟
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رهنمودهایی برای مشاوران و
مشورتجویان در هر مرحله مشاوره

مرحله  :1یافتن تناسب صحیح
اگر یک مشورتجو هستید:
•یــک پرتفــوی ازپیشتعیینشــده از مشــاورانی کــه فکــر
میکنیــد میتواننــد کمکتــان کننــد داشــته باشــید.
•تعیین کنید به دنبال چه نوع مشاورهای هستید.
•یــک یــا چندیــن مشــاور را کــه متناســب بــا نیازهــای
فعلــی شــما هســتند ،بیابیــد.
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  :2رسیدن به یک ادراک مشترک
اگر یک مشورتجو هستید:
•اطالعات کافی درباره مشکلتان بدهید.
•حقایق ناخوشایند را هم بگویید.
اگر یک مشاور هستید:
•زمینــه را بــرای مشــاورهای کارآمــد ایجــاد کنیــد .بــه اندازه
کافــی بــرای ایــن فراینــد وقــت اختصــاص دهیــد ،مکانــی
انتخــاب کنیــد کــه فاقــد عوامــل حواسپرتــی باشــد و
تأکیــد کنیــد مطالــب ذکــر شــده محرمانــه خواهــد مانــد.
•فعاالنه گوش دهید و قضاوت را کنار بگذارید.
•ســواالت بــاز بپرســید تــا ادراک بهتــری از مســئله پیــدا
کنیــد و ســپس ســواالت تفحصــی و بــا جزئیــات بیشــتر
را مطــرح کنیــد.
•در نهایــت بــه توافــق برســید کــه چــه نــوع مشــاورهای
نیــاز اســت.
مرحله  :3ایجاد جایگزینها
اگر یک مشورتجو هستید:
•فعاالنه در تولید راهحلها 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:
•نقــش خــود را درک کنیــد و توضیــح دهیــد کــه
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  :4به توافقرسیدن در مورد تصمیم:
اگر یک مشورتجو هستید:
•از واکنشهای غیرانتقادی آگاه باشید.
•از مشــاور بخواهیــد راهحــل دوم یــا ســومی هــم ارائــه
دهــد.
•راهحلهای پیوندی ارائه دهید.
اگر یک مشاور هستید:
•اطمینان بیابید که تمامی گزینهها ارزیابی شدهاند.
•به طور مکرر مکث کنید تا واکنشها را ببینید.
•در دســترس بــود خــود را بــرای روشنســازی و شــرح
جزئیــات بیشــتر بــه مشــورتجو انتقــال دهیــد.
مرحله  :5به عمل در آوردن مشاوره:
اگر یک مشورتجو هستید:
•در خصــوص تغییــرات و اصالحــات موقعیتــی یــا زمینـهای
حســاس باشــید.
•در صــورت لــزوم ،بــه دنبــال رهنمودهــای بیشــتری باشــید
و گــوش شــنوا بــرای نظرهــای مشــاور داشــته باشــید.
اگر یک مشاور هستید:
•مجــددا تأکیــد کنیــد کــه تصمیــم و پیامدهــای آن بــه
عهــده مشــورتجو اســت.

سخن پایانی
اگرچــه افــراد معمــوال بــر محتــوای مشــاوره تمرکــز دارنــد امــا کســانی
کــه بیشــترین مهــارت را در فراینــد مشــاوره دارنــد بــه اینکــه «چگونــه»
مشــاوره میدهنــد و در «چــه چیــزی» متخصــص هســتند نیــز
دقیقــا بــه همیــن انــدازه توجــه دارنــد .اشــتباه اســت کــه مشــاوره را
تراکنشــی یکبهیــک در نظــر بگیریــم .مشــاوره ماهرانــه چیــزی بیــش
از ردوبــدل کــردن و پذیرفتــن خردمنــدی اســت .بــه عبــارت دیگــر،
فراینــدی خالقانــه و همیارانــه اســت .در اینجــا هــدف تالشــی بســیار
زیــاد از جانــب هــر دو شــخص ،بــا هــدف درک بهتــر مشــکالت و خلــق
راههــای کارآمــد اســت کــه البتــه چنیــن فراینــدی نیازمنــد گفتوگــو
مســتمر اســت.
منبع:
مجله کسبوکار هاروارد
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وقتــی بــا مانعــی در محیــط کارمــان مواجــه میشــویم – چــه فصــل
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 میدهیــم .یــا موضــع دفاعــی میگیریــم و دیگــران را ســرزنش
میکنیــم یــا اینکــه خودمــان را زیــر ســوال میبریــم .متأســفانه
هیچیــک از ایــن دو واکنــش موثــر نیســت .اینکــه ســعی کنیــم بــا
ســلب مســئولیت از خودمــان دفــاع کنیــم ،میتوانــد زهــر شکســت را
تســکین دهــد ،امــا آمــوزهای هــم برایمــان نــدارد .از ســوی دیگــر شــاید
خودخــوری و ســرزنش خــود در همــان لحظــه شــما را دلگــرم کنــد،
امــا میتوانــد در نهایــت بــه درک نادرســت از توانمندیهــای شــخصی
ختـ�م شـ�ود و موجـ�ب تضعیـ�ف رشـ�د شـ�خصی گـ�ردد.
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ـم کنید:
ـان رحـ
ـه خودتـ
بـ
قــدرت خودشــفقتی!

امــا ســوال اینجاســت کــه چــه میشــود اگــر بــا
خودمــان مثــل یــک دوســت در موقعیتــی مشــابه رفتــار
کنیــم؟
در بیشــتر مــوارد بــا دوســتمان مهربــان هســتیم و او را درک و تشــویق
میکنیــم .نشــان دادن ایــن نــوع واکنــش نســبت بــه خودمــان،
خودش��فقتی ( )Self-Compassionنامیــده میشــود و در ایــن
چنــد ســال ،کانــون تحقیقــات زیــادی بــوده اســت .روانشناســان
متوجــه شــدهاند کــه خودشــفقتی ابــزار مفیــدی بــرای ارتقــای
عملکــرد در بســیاری از بســترها ازجملــه ســامت در دوران پیــری و
ورزشــکاری اســت .پژوهشــگران دانشــگاه هــاروارد البتــه تمرکــز خــود
را بــر روی نحــوهی تأثیرگــذاری خودشــفقتی بــر رشــد حرفـهای افــراد
گذاشـ�تهاند.
غیردانشــگاهیها بیشــتر از اینکــه بــا خودشــفقتی آشــنا باشــند ،مفهــوم
اعتمادبهنفــس را میشناســند .اگرچــه افــرادی کــه خودشــفقتی
دارنــد ،اعتمادبهنفــس بیشــتری هــم دارنــد ،امــا ایــن دو مفهــوم بــا
یکدیگــر متفاوتنــد .اعتمادبهنفــس شــامل ارزیابــی خــود در قیــاس بــا
دیگــران اســت .از ســوی دیگــر ،خودشــفقتی شــامل قضــاوت راجــع بــه
خــود یــا دیگــران نمیشــود .در عــوض ،حــس ارزش درونــی ایجــاد
میکنــد ،زیــرا افــراد را بــه ســمت مراقبــت کامــل از حــال خــود و
بازیابــی خویشــتن پــس از یــک مانــع ســوق میدهــد.

اگــر خودمــان را قانــع کنیــم کــه بهتــر از دیگرانیــم ،از خودمــان راضــی
خواهیــم بــود و ایــن تفکــر کــه بدتــر از دیگــران هســتیم بــه یــأس
و شکســتگرایی ختــم میشــود .وقتــی افــراد خودشــفقتی دارنــد،
ارزیابــی واقعگرایانهتــر و بهتــری از خودشــان خواهنــد داشــت کــه
همیــن مبنایــی بــرای بهبــود وضعیتشــان اســت .آنهــا همچنیــن بــه
جــای اینکــه مــدام جملـهی «حــاال کــه چــی؟» را در ذهنشــان تکــرار
کننــد ،انگیــزهی بیشــتری بــرای کار روی نقــاط ضعفشــان خواهنــد
داشــت و ثبــات الزم بــرای ارتقــای مهارتهــا و تغییــر عــادات بدشــان
را فـ�را میخواننـ�د.
مــن و همکارانــم ،جولیانا براینز (در دانشــگاه رود آیلنــد) و جیا وی ژانگ
(در دانشــگاه ممفیــس) ،ایــن موضــوع را در مجموعـهای از مطالعاتمــان
نشــان دادیــم .در ایــن مطالعــات از شــرکتکنندگان خواســته میشــد
کــه خودشــفقتی داشــته باشــند یــا روشــی کــه موجــب ارتقــای
اعتمادبهنفسشــان میشــود را برگزیننــد .ســپس میــل آنهــا بــه
ارتقــای شــخصی را ارزیابــی کردیــم .در پژوهشــی ،از شــرکتکنندگان
خواســتیم آخریــن بــاری کــه حــس کردهانــد کار اشــتباهی کردهانــد و
پــس از آن حــس عذابوجــدان ،پشــیمانی و افســوس داشــتهاند را بــه
خاطــر بیاورنــد .اکثــر تخلــف شــرکتکنندگان شــامل خیانــت عشــقی،
ســوءرفتار دانشــگاهی ،عــدم صداقــت ،خیانــت در امانــت یــا آســیب

رفتــار اساســی افــرادی
کــه خودشــفقتی دارنــد:

1.به جای قضاوت شکستها و اشتباهات خود ،رأفت و عطوفت به خرج
میدهند.
2.میدانند شکستها تجربه مشترکی میان انسانهاست.
3.وقتــی میلغزنــد یــا کــم میآورنــد ،روش متوازنــی را نســبت بــه
احساســات منفیشــان در پیــش میگیرنــد .بــه خودشــان اجــازه
میدهنــد کــه حــس بــدی راجــع بــه ایــن لغــزش داشــته باشــند،
امــا نمیگذارنــد کــه احساســات منفــی بــر آنهــا چیــره شــود.
کریســتین نــف ،اســتاد دانشــگاه تگــزاس ،پرســشنامهای را طراحــی
کــرده کــه ســه عنصــر خودشــفقتی را ارزیابــی میکنــد .محققــان و
شــاغالن ایــن عرصــه از همیــن پرســشنامه اســتفاده کردهانــد تــا
رفتارهــا و خصیصههــای شــخصی مرتبــط بــا خودشــفقتی را مشــخص
کننــد و نشــان دادنــد کــه هرکــس نمــرهی باالتــری در ایــن خصایــص
کســب کنــد ،انگیــزهی بیشــتری بــرای رشــد و پیشــرفت شــخصی
خواهــد داشــت و معمــوال حــس قدرتمندتــری دربــارهی اعتبــار خــودش
دارد .ایــن حــس کــه خــودش را میشناســد .هــر دوی ایــن رفتارهــا
از محرکهــای اصلــی در یــک حرفــهی موفــق هســتند .خبــر خــوب
اینجاسـ�ت کـ�ه هـ�ر دو را میتوانیـ�د از طریـ�ق خودشـ�فقتی ارتقـ�ا دهیـ�د.
طرز فکر رشد
اکثــر ســازمانها و افــراد خواهــان پیشــرفت هســتند و خودشــفقتی
از الزمههــای پیشــرفت اســت .دوســت داریــم کــه رشــد شــخصی را
بــه عــزم ،پایــداری و سختکوشــی ارتبــاط دهیــم ،امــا غالــب ایــن
خصایـ�ص بـ�ا انعـ�کاس و تأمـ�ل آغـ�از میشـ�وند.

ب��ه یکــی از عزیزانش��ان میش��د .ســپس بهصــورت تصادفــی ،آنهــا را
در یکــی از ایــن ســه گــروه قــرار دادیــم :خودشــفقتی ،اعتمادبهنفــس
یــا گــروه کنتــرل .از شــرکتکنندگان گــروه خودشــفقتی خواســتیم
کــه پاراگرافــی بــه خودشــان بنویســند و احســاس و درکشــان نســبت
بــه تخلفاتشــان را بیــان کننــد .از گــروه اعتمادبهنفــس خواســته شــد
کــه پاراگرافــی بنویســند و در آن بــه توصیــف ویژگیهــای مثبتشــان
بپردازنــد .از شــرکتکنندگان گــروه کنتــرل خواســتیم دربــارهی
یکــی از ســرگرمیهای لذتبخششــان بنویســند .ســپس تمامــی
شــرکتکنندگان پرسشــنامهای را پــر کردنــد تــا تمایلشــان بــه جبــران
و تعهدشــان بــه عــدم تکــرار آن تخلــف در آینــده ســنجیده شــود.
دریافتیــم افــرادی کــه تشــویق شــده بودنــد بــا خودشــان مهربــان و
بــا عطوفــت باشــند ،نســبت بــه گــروه اعتمادبهنفــس و گــروه کنتــرل،
انگیــزهی بیشــتری بــرای جبــران داشــتند .در تحقیقــی دیگــر دریافتیــم
کــه خودشــفقتی ،عــزم افــراد بــرای مســئولیتپذیری در جدایــی از
یــک رابطــهی عاشــقانه و حضــور بهعنــوان همســر بهتــر در روابــط
آینـ�ده را افزایـ�ش میدهـ�د.
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بــدی راجــع بــه عملکردتــان داریــد ،ســعی کنیــد خیلــی بــه خودتــان
ســخت نگیریــد ».همیــن آزمونگــر بــه گــروه دوم شــرکتکنندگان
گفــت« :اگــر فکــر میکنیــد کــه ایــن آزمــون دشــوار بــود ،ســعی کنیــد
حــس بــدی راجــع بــه خودتــان نداشــته باشــید .شــما حتمــا باهــوش
هس��تید ک��ه ب��ه چنی��ن دانش��گاهی راه پی��دا کردهای��د».
ســپس از تمامــی شــرکتکنندگان خواســتند در آزمــون لغــت دیگــری
شــرکت کننــد .بــه آنهــا فهرســتی از واژگان و تعریفهایشــان داده
شــد و توصیــه کردنــد کــه پیــش از شــروع آزمــون ،هرقــدر کــه دوســت
دارنــد ایــن فهرســت را مــرور کننــد .متوجــه شــدیم شــرکتکنندگانی
کــه بــه رفتــار دلســوزانه نســبت بــه شکســت اولیهشــان تشــویق شــده
بودنــد ،بیــش از گــروه دیگــر از طــرز فکــر رشــد در تواناییهــای
لغویشــان بهــره گرفتنــد و زمــان بیشــتری را صــرف مطالعــهی آن
فهرســت کردنــد .بــه نظــر میرســد کــه خودشــفقتی بــا افزایــش
تمایــل آنهــا بــه عملکــرد بهتــر ،تشویقشــان بــرای بــاور بــه امــکان
بهبــود و انگیــزش آنهــا بــرای سختکوشــی ،مســیر بهبــود شــخصی
را برایشـ�ان تسـ�هیل کـ�رده اسـ�ت.

خودشــفقتی صرفــا بــرای کمــک بــه بازیابــی افــراد بعــد از شکس ـتها
یــا موانــع نیســت .همچنیــن ایــن رویکــرد از آنچــه کارول دوک ،اســتاد
روانشناســی دانشــگاه اســتنفورد ،تحــت عنــوان «طــرز فکــر رشــد»
مینامــد ،پشــتیبانی میکنــد .دوک فوایــد داشــتن طــرز فکــر رشــد
را بیــان کــرده اســت و میگویــد چــه در راهانــدازی اســتارتاپ موفــق
و چــه در پــرورش فرزنــد یــا شــرکت در دوی ماراتــن ،بایــد ب ـه جــای
رویکــرد «ثابــت» ،از چنیــن طــرز فکــری بهــره بگیریــم .افــرادی کــه
ـخصیتی همـهی
طــرز فکــر ثابــت دارنــد ،خصایــص و توانمندیهــای شـ
ِ
افــراد ازجملــه خودشــان را تغییرناپذیــر میبیننــد .آنهــا اعتقــاد دارنــد
کــه پنــج ســال آینــده هــم لزومــا همــان ویژگیهــای امروزمــان را
خواهیــم داشــت .در عــوض افــرادی کــه طــرز فکــر رشــد دارنــد،
خصایــص و توانمندیهــای شــخصیتی را انعطافپذیــر میداننــد.
آنهــا پتانســیل رشــد را میبیننــد و بدیــن ترتیــب احتمــال تــاش
کــردن ،وقــت گذاشــتن و حفــظ خوشبینــی و دیــدگاه مثبــت در
آنهـ�ا بیشـ�تر اسـ�ت.
خودشــفقتی ،افــراد را بــه ســمت بهکارگیــری طــرز فکــر رشــد ســوق
میدهــد .در یکــی از مطالعاتــی کــه بــا جولیانــا براینــز انجــام دادم،
از شــرکتکنندگان خواســتیم کــه بزرگتریــن نقطهضعفشــان را در
نظــر بگیرنــد .بیشــتر آنهــا بــه مشــکالت اجتماعــی همچــون نداشــتن
اعتمادبهنفــس ،اضطــراب ،خجالتــی بــودن و روابــط متزلــزل اشــاره
کردنــد و ســپس آنهــا را بهصــورت تصادفــی در ســه گــروه مختلــف
جــای دادیــم .از شــرکتکنندگان گــروه خودشــفقتی خواســتیم کــه
پاســخ ســریعی بــرای ایــن موقعیــت بنویســند« :فــرض کنیــد داریــد
بــا مهربانــی و درک کامــل ،دربــارهی ایــن ضعفتــان فکــر میکنیــد
و بــا خودتــان حــرف میزنیــد .بــه خودتــان چــه میگوییــد؟» از
شــرکتکنندگان گــروه اعتمادبهنفــس خواســتیم دربــارهی ایــن
موقعیــت بنویســند« :فــرض کنیــد داریــد بــا تأییــد ویژگیهــای مثبــت
خــود (بهجــای منفیهــا) ،دربــارهی ایــن ضعــف فکــر میکنیــد و بــا
خــود حــرف میزنیــد» .از گــروه پایانــی هیــچ نوشــتهای درخواســت
نشـ�د.
در ادامــه شــرکتکنندگان مجموعــهای از معیارهــا را تکمیــل کردنــد
تــا میــزان خشــنودی ،ناراحتــی یــا غــم درونــی آنهــا معلــوم شــود و
ســپس از آنهــا خواســتیم کــه پنــج دقیقــه وقــت بگذارنــد و ببیننــد
کــه آیــا تاکنــون اقدامــی بــرای تغییــر نقطهضعــف یــا تفکــر دربــاره
منشــأ ایــن خصیصـ ه خــود انجــام دادهانــد .قاضیــان مســتقل براســاس
میــزان القایــی کــه از طــرز فکــر ثابــت یــا رشــد آنهــا داشــتند ،پاســخ
شــرکتکنندگان را ارزیابــی کردنــد (گروهــی کــه میگفتنــد «ایــن در
ذات مــن اســت و نمیتوانــم جلویــش را بگیــرم» در تقابــل بــا گروهــی
کــه اعتقــاد داشــتند «بــا سختکوشــی میتوانــم شــرایط را تغییــر
دهــم») .شــرکتکنندگان گــروه خودشــفقتی ،خیلــی بیــش از دو گــروه
دیگـ�ر ،از تفکـ�رات وابسـ�ته بـ�ه طـ�رز فکـ�ر رشـ�د بهرهمنـ�د بودنـ�د.
امــا رفتــار واقعــی چطــور؟ چگونــه میدانیــم کــه خودشــفقتی  -و طــرز
فکــر رشــد حاصــل از آن  -افــراد را بــه ســمت سختکوشــی و میــل بــه
ارتقــای خودشــان وا مـیدارد؟ براســاس متــون علمــی در زمینـهی طــرز
فکــر رشــد و ثابــت ،یکــی از متقاعدکنندهتریــن نشــانههای وجــود
طــرز فکــر رشــد در فــرد ،تمایــل او بــه تــاش مضاعــف بــرای بهبــود،
آنهــم پــس از دریافــت بازخوردهــای منفــی اســت .در هــر حــال اگــر
بــاور داریــد کــه تواناییهــای شــما ثابــت اســت ،پــس تــاش کــردن
فایــدهای نخواهــد داشــت .امــا اگــر تواناییهایتــان را قابــل تغییــر
میبینیــد ،دریافــت بازخــورد منفــی نبایــد تأثیــری در تــاش شــما
بـ�رای بهبـ�ود داشـ�ته باشـ�د.
همیــن اســتدالل را در مطالعــهای آزمودیــم کــه از شــرکتکنندگان
(تمامــی دانشــجویان یکــی از دانشــگاههای ردهبــاال) خواســته شــد
کــه ابتــدا در یــک تســت لغــت بســیار دشــوار شــرکت کننــد و
ســپس بازخــورد عملکــرد ضعیفشــان بــه آنهــا داده شــد .ســپس
شــرکتکنندگان بــهصــورت تصادفــی بــه دو گــروه تقســیم شــدند.
آزمونگــر بــه گــروه اول  -گــروه خودشــفقتی  -اشــاره کــرد« :اگــر
فکــر میکنیــد کــه ایــن آزمــون دشــوار بــود ،شــما تنهــا نیســتید .اکثــر
دانشــجویان بــا آزمونهــای اینچنینــی مشــکل دارنــد .اگــر حــس
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اطالع از حقایق شخصیتی
خودشــفقتی ،تأثیــرات مثبتــی در محیــط کار بــه همــراه دارد کــه
فراتــر از ارتقــای انگیــزهی بهبــود در کارکنــان اســت .در گــذر زمــان،
افــراد را بــه ســمت مســئولیتهای بهتــر و متناســبتر بــا شــخصیت
و ارزشهایشــان ســوق میدهــد .زندگــی براســاس شــناخت درونــی
 آنچــه روانشــناسها بــا عبــارت «اعتبــار» توصیــف میکننــد -موجــب افزایــش انگیــزه میشــود (و البتــه عوایــد ذهنــی بیشــتری
هــم بــه همــراه دارد) .متاســفانه اعتبــار حلق ـهی مفقــود ه بســیاری از
محیطهــای کار اســت .افــراد در شــغلهایی حضــور دارنــد کــه انــگار
مجبورنــد بــه دلیــل هنجارهــای نامتجانــس محیــط کار در زمینــه
ی خــود دارنــد یــا
رفتــار کارکنــان ،تردیدهایــی کــه دربــارهی توانایــ 
واهمههایــی کــه در زمین ـ ه قضــاوت منفــی همــکاران و مافوقهایشــان
وجــود دارد ،شــخصیت حقیقیشــان را مخفــی کننــد .امــا خودشــفقتی
میتوانــد بــه افــراد کمــک کنــد مســیر حرف ـهای و شــخصی خــود را
ارزیابــی کننــد و در صــورت لــزوم ،اصالحاتــی را ایجــاد نماینــد .مدیــری
کــه خودشــفقتی دارد ،نهتنهــا روی برآوردهســازی آمارهــای الزم در
ســهماه ه بعــدی تمرکــز میکنــد ،بلکــه احتمــاال بیــش از ســایرین،
منابـ�ع موجـ�ود را در مسـ�ئولیتهای صحیـ�ح بـ�کار میگیـ�رد.
در تحقیقــات اخیــر کــه بــه سرپرســتی جیــا وی ژانــگ انجــام گرفــت،
متوجـ�ه شـ�دیم کـ�ه:
در یــک مطالعــهی اولیــه ،از شــرکتکنندگان خواســته شــد در
تمامــی روزهــای یــک هفتــه ،پرســشنام ه کوتاهــی را پــر کننــد.
از آنهــا خواســته شــده بــود کــه هــر روز بــه میــزان خودشــفقتی
(«امــروز درک ،مهربانــی و عشــق را نســبت بــه خــودم ابــراز کــردم»)
و اعتبــار («امــروز در تعاملــم بــا دیگــران ،حــس درســتی و کمــال
داشــتم») خودشــان نمــره بدهنــد .دریافتیــم کــه تغییــر روزانـ ه میــزان
خودشــفقتی ،رابط ـهی نزدیکــی بــا تغییــر حــس ارزشمندیشــان دارد.
در روزهایــی کــه میــزان خودشــفقتی آنهــا باالتــر از متوســط بــود،
حـ�س ارزشـ�مندی بیشـ�تری را هـ�م گـ�زارش میکردنـ�د.
در مطالعــ های دیگــر ،شــرکتکنندگان را بــهصــورت تصادفــی در
گروههــای خودشــفقتی ،افزایــش اعتمادبهنفــس و گــروه کنتــرل قــرار
دادیــم و از آنهــا خواســتیم نســبت بــه یکــی از نقطهضعفهــای
شخصیشــان واکنــش نشــان دهنــد و از اســناد ایــن مطالع ـه تجربــی،
بــرای تأکیــد بــر یافتههــای مربوطــه بهــره گرفتیــم .بالفاصلــه پــس از
بــروز واکنــش ،از آنهــا خواســتیم پرسشــنامههایی را تکمیــل کننــد تــا
میــزان حــس ارزشمندیشــان را بــرآورد کنیــم .شــرکتکنندگانی کــه
از آنهــا خواســته بودیــم خودشــفقتی داشــته باشــند ،حس ارزشــمندی
بسـ�یار بیشـ�تری نسـ�بت بـ�ه دو گـ�روه دیگـ�ر داشـ�تند.
خودشــفقتی تأثیــرات مثبتــی فراتــر از ارتقــای انگیــزهی بهبــود کارکنان
دارد .در گــذر زمــان ،میتوانــد افــراد را بــه ســمت مســئولیتهای
بهت��ر و متناس��بتر ب�اـ ش��خصیت و ارزشهایش��ان س��وق ده��د.
در اینجــا چــه اتفاقــی میافتــد؟ اگــر نســبت بــه خودمــان مهربــان

باشــیم و دربــاره مخالفــت جامعــه بــا خودمــان قضــاوت نکنیــم و کــه کمبــود و شکســت ،تجربـهی
نترســیم ،مســیر اعتبــار تســهیل میشــود .داشــتن نــگاه مثبــت بــه مشــترک تمامــی انســانها
زندگــی ،باعــث میشــود افــراد تمایــل بیشــتری بــه امتحــان شــانس اســت؟
خــود  -نظیــر نشــان دادن شــخصیت حقیقیشــان  -داشــته باشــند.
در واقــع تحقیقــات نشــان میدهــد کــه افــراد خوشبیــن بیــش از
دیگــران بــه بــروز شــخصیت خــود ماننــد تجربیــات دردناکــی کــه
پشــت ســر گذاشــتهاند یــا چالشهــای پزشــکی دشــواری کــه بــا
آنهــا مواجــه هســتند ،تمایــل دارنــد .در واقــع خوشبینــی ،تمایــل
افــراد بــه اعتبــار قائــل شــدن بــرای خودشــان را افزایــش میدهــد،
هــر قــدر هــم کــه ریسـکهای احتمالــی وجــود داشــته باشــند.
اعتقــاد دارم کــه خونســردی نســبی و دیــدگاه متعادلــی کــه
از خودشــفقتی حاصــل میشــود ،بــه افــراد کمــک میکنــد
تجربیـ�ات متفـ�اوت را بـ�ا دیـ�د مثبـ�ت بنگرنـ�د.
رهبری شارژ شده
ذهنیتــی کــه بــه خــودش عشــق م ـیورزد ،بــرای دیگــران
هــم فایــده دارد .همیــن قضیــه دربــاره افــراد حاضــر در
مســئولیتهای رهبــری صــدق میکنــد .زیــرا خودشــفقتی،
و شــفقت بــه دیگــران ،در پیونــد بــا یکدیگرنــد :اســتفاده از
یکــی ،موجــب تقویــت دیگــری میشــود .مهربــان بــودن و
عــدم قضــاوت خــود ،روی ـ ه خوبــی بــرای رفتــار دلســوزانه بــا
دیگــران اســت ،همچنیــن شــفقت بــه دیگــران هــم موجــب
افزایــش مهــرورزی افــراد بــه خودشــان میشــود و بدیــن
ترتیــب چرخــ ه مهربانــی بــه وجــود میآیــد و البتــه پادزهــری
بــرای «الگــوی بینزاکتــی» اســت کــه در اغلــب محیطهــای کاری
مشــاهده میشــود.

آیــا نســبت بــه احساســات
منفــی خــودم واقعگــرا هســتم؟ اگــر
ایــن چکلیســت جــواب نــداد« ،ترفنــد»
ســاده دیگــری هــم هســت کــه آن هــم
میتوانــد کمــک کنــد :بنشــینید و بــهصــورت
سومشــخص بــه خودتــان نامــه بنویســید ،انــگار کــه دوســت یــا یکــی
از عزیزانتــان ایــن نامــه را بــرای شــما مینویســد .بســیاری از مــا بیــش
از اینکــه دوســت خودمــان باشــیم ،دوســت خوبــی بــرای دیگــران
هســتیم و بــا ایــن رویکــرد ،از گرفتــن موضــع دفاعــی یــا خودخــوری
دوری خواهیـ�م کـ�رد.
کل جامعــ ه کســبوکار تالشهــای شــایانی انجــام داده و توانســته در
ســالیان اخیــر ،حــس شــرمندگی بابــت شکســتهای ســازمانی را از
بیــن ببــرد .ایــن موفقیــت یکــی از محصــوالت آزمونگــری و نــوآوری
بــوده اســت .امــا بســیاری از مــا نتوانســتهایم قــدرت رســتگاریبخش
شکســت در زندگــی کاری خودمــان را مهــار کنیــم .ازآنجاییکــه
صنایــع بیشــتر و بیشــتری مختــل شــد ه و زندگــی کاری افــراد بــه
ِ
دردســر افتــاده اســت ،بایــد توجــه بیشــتری بــه اهمیــت ایــن مهــارت
صـ�ورت گیـ�رد.
اگــر بــرای پــرورش خودشــفقتی در زندگــی شــخصی و حرفـهای خــود
مشــکل داریــد ،خودتــان را ســرزنش نکنیــد .بــا اندکــی تمریــن ،بهتــر
خواهیـ�د شـ�د.

خودشفقتی و رهبری
ایــن حقیقــت کــه خودشــفقتی موجــب ارتقــای طــرز فکــر رشــد
میشــود ،بحــث کامــا موثقــی اســت .تحقیقــات نشــان میدهنــد کــه
وقتــی رهبــران طــرز فکــر رشــد دارنــد (منظورمــان بــاور بــه امکانپذیــر
بــودن تغییــر اســت) ،احتمــاال بیــش از پیــش بــه عملکــرد زیردســتان
توجــه خواهنــد کــرد و بازخوردهــای مفیــدی بــرای نحــوهی ارتقایشــان
ارائــه میکننــد .از آنســو ،زیردســتها هــم میتواننــد طــرز فکــر
رشــد رهبرانشــان را متوجــه شــوند کــه همیــن امــر موجــب افزایــش
انگیــزه ،حــس رضایــت و البتــه تمایــل آنهــا بــرای اتخــاذ طــرز فکــر
رشــد میشــود .ضربالمثــل قدیمــی «بــا ایفــای نقــش اســوه ،رهبــری
کــن» در زمین ـهی خودشــفقتی و تشــویق بــه اتخــاذ طــرز فکــر رشــد
نیـ�ز صـ�دق میکنـ�د.
در زمینــهی اعتبــار نیــز چنیــن پیونــد مشــابهی میــان رهبــر و
زیردســت وجــود دارد .افــراد میتواننــد اعتبــار دیگــران را حــس کننــد
و وقتــی شــخصیت حقیقــی رهبــر توســط زیردســتان مشــاهده شــود،
جــو اعتبــار در سرتاســر محیــط کار ایجــاد میشــود .همچنیــن اســناد
فراوانــی وجــود دارنــد کــه میگوینــد اگــر افــراد در تعامــل بــا دیگــران
حـ�س اعتبـ�ار را القـ�ا کننـ�د ،روابـ�ط قویتـ�ری خواهنـ�د سـ�اخت.
اگــر رهبــران در مواجهــه بــا شکســتها و موانــع ،خودشــفقتی
داشــته باشــند ،بــه نفــع خودشــان تمــام میشــود و احتمــال
اینکــه همیــن رویکردهــای روانشــناختی و رفتــاری موجــب رشــد
حرفــهای و موفقیــت روزافزونشــان شــود ،بیشــتر خواهــد شــد .منبع:
همیــن عوایــد بــه ســمت زیردســتان هــم نــازل خواهــد شــد و ایــن مجله کسبوکار هاروارد
خودشــفقتی بــه بــازی دوســر بــرد بــرای رهبــران و زیردســتان تبدیــل
میشـ�ود.
پرورش خودشفقتی
پــرورش خودشــفقتی ،پیچیــده یــا دشــوار نیســت .بلکــه مهارتــی اســت
کــه میتوانــد آموختــه یــا ارتقــا داده شــود .بــرای آنهایــی کــه ذهــن
تحلیلگــر دارنــد ،پیشــنهاد میکنــم کــه از چکلیســت ســهموردی
خودشــفقتی کــه روانشناســان آن را تعریــف کردنــد ،بهــره بگیرنــد:
آیــا بــا خــودم مهربــان هســتم و خــودم را درک میکنــم؟ آیــا میدانــم

9

گ
ز
ی
د

ه
ایا
ز
ا
خ
با
ر
م
ا
ه
گ
ذشته

د
ر
ش
ر
ک
ت
ک
ا
ی
ن

1
2
3
4
5

انتصــاب مدیرعامــل شــرکت (جنــاب آقــای دکتــر محمــود
اولیایــی) از طــرف کانــون انجمنهــای صنفــی کارفرمایــی
ایــران بــه عنــوان نماینده در شــورای سیاسـتگذاری مشــاوران
آغــاز فــاز دوم پــروژه "برنامهریــزی ســازمانی بــه منظــور
تدویــن و بهبــود نظــام جامــع مدیریــت فرایندهای کسـبوکار"
در هلدینــگ صنایــع معدنــی میدکــو
برنــده شــدن شــرکت مهندســین مشــاور کایــن در اســتعالم
قیمــت پــروژه "طراحــی ،بهبــود و اجــرای فرایندهــای
کســبوکار در شــرکت مبیــن انــرژی خلیــج فــارس"
برنــده شــدن شــرکت مهندســین مشــاور کایــن در اســتعالم
قیمــت پــروژه "برنامهريــزي ســازماني از طريــق طراحــي و
بهبــود نظــام جامــع فرآيندهــا (فــاز دوم)" در پتروشــیمی مارون
آغــاز پــروژه عارضهیابــی و تعمیــق برنامــه اســتراتژیک شــرکت
مبیــن انــرژی خلیــج فارس

برگـی
ازیکتجربه
درکاین

موضوع پروژه

پیادهسازی مدل حل مسأله خالقانه کاین
 QCC-TRIZدر 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

•بکارگیری از ماتریس تضاد  TRIZدر رفع مشکالت
تکنیکی سیستمهای مورد بررسی
•تحلیل روشهای پیشنهادی حل مشکل
•بهرهگیری در استانداردسازی و تثبیت راهحل

افتخارات این پروژه

راهحل کاین برای حل این مسائل

1.استفاده از رویکرد استقرار دوایر کنترل کیفیت ()QCC
در سازمان
2.استفاده از رویکرد حل مسأله به روش خالقانه ()TRIZ
در دوایر کنترل کیفیت ( )QCCبرای اولین بار در دنیا

اهداف این پروژه

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

مزایای استفاده از  TRIZدر QCCها

•ایجاد امکان ایدهیابی خالقانه برای انتخاب بهتر
مشکالت و ورودیها برای گروههای QCC
•استفاده از  TRIZدر تحلیل وضعیت موجود و تعیین
تضادهای تکنیکی در سیستم

تشکر و قدردانی

الزم میدانیــم بدیــن وســیله مراتــب قدردانــی و ســپاس خــود
را از حســن همــکاری و زحمــات بیشــائبه مدیــران و کارکنــان
مجتمــع پتروشــیمی بنــدر امــام کــه بالــغ بــر 650نفــر از ایــن
بزرگــواران طــی ســالیان متمــادی در انجــام ایــن پــروژه مــا را
همراهــی کردنــد اعــام نمــوده و آرزوی موفقیــت و بهــروزی بــرای
ایــن عزیــزان داشــته باشــیم.
مدیرپروژه :دکتر سید محمود عبادی
مشــاوران اجرایــی پــروژه :مهنــدس محســن دوســت
حســینی ،مهنــدس فــرزاد رهگــذر ،مهنــدس مجیــد یونســی،
مهنــدس ســید محمــد هدائــی ،مهنــدس نیمــا عظیــم زاد
ـتیبانی :حســین ســامیارنژاد ،مهیــن فرقــدان
ـان پشـ
کارشناسـ
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•نماینده جمهوری اسالمی ایران در جایزه جهانی مشاوره
مدیریت کنستانتین  2016و کسب مقام چهارم در بین
بیش از  54کشور
•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 بهینهکاوی سایر سازمانها
•ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی صنعت پتروشیمی
ایران
•درخواستهای مکرر برای انجام بازدید از روند فعالیت
پروژه و امکان بهینهکاوی
•تقدیرهای متعدد مدیران ارشد پتروشیمی بندرامام از
گروه مشاور
•روش توصیه شده هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس برای
حل مسأله در شرکتهای تابعه
•الگوی مرجع روش حل مسأله و ارتقای بهرهوری
سازمان ملی بهرهوری ایران

جهــت کســب اطالعــات بیشــتر در خصــوص
ایــن پــروژه از طریــق کانالهــای ارتباطــی
ذیــل در خدمــت شــما خواهیــم بــود.

www.kayen-co.com
info@kayen-co.com
kayenco@gmail.com
@kayen_company
kayen-samaneh-company

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

0 66 0

0 66 46
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