 ۳ﻋﺎﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﻫﺒﺮان ﺑﺰرگ در
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی دﺷﻮار  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۶ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۴
ﻫﺮ رﻫﺒﺮی دوﺳﺖ دارد ﻋﺰم ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ
ﺗﯿﻢ ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺪﻫﯿﻢ ،و ﺑﺮای ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در ﻗﻠﻤﺮو ﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮاﻧﯿﻢ.
اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی دﺷﻮار ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻗﻮای دروﻧﯽ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ،ﭼﯿﺰی از
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﻤﺎن ﮐﻢ ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺳﺎﻟﻮادور ﻣﺎدی درﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺆال ﻫﺎ را از ﺧﻮدش ﭘﺮﺳﯿﺪ .ﻣﺎدی ،اﺳﺘﺎد رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺧﻮد درﺑﺎره ی اﺳﺘﺮس را در ﺳﺎل  ۱۹۷۵ﺷﺮوع ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد اوﻟﯿﻦ ﺑﻮد ،زﻧﺪﮔﯽ  ۴۵۰ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻞ را ﮐﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ
داده ﺑﻮدﻧﺪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮد .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﺎور ﻣﺘﺪاول اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ اﻓﺮاد ﺷﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻢ دو ﺳﻮم ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ او آﻧﻬﺎ را در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار داد از اﺳﺘﺮس در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ در ﭘﯽ از دﺳﺖ دادن ﺷﻐﻞ ﺧﻮد ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ دﭼﺎر ﺣﻤﻠﻪ ی ﻗﻠﺒﯽ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دوره اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺗﺸﻮﯾﺶ را از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ از اﺳﺘﺮس ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎدی ﻓﮑﺮش را ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس
ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺣﺘﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد ﺑﻬﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ی روﺷﻦ و رواﺑﻂ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻪ ﺷﺪت اﺳﺘﺮس زا ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎدی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻓﺮاد اﺟﺎزه ی ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و رﺷﺪ ﻣﯽ داد ﭼﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ؟ رﻫﺒﺮان ﻣﻮﻓﻖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی دﺷﻮار رﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ؟

 -۱ﺗﻌﻬﺪ
ﻣﺎدی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﺗﻌﻬﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ اوﺿﺎع ﭼﻘﺪر ﺑﺪ ﺷﻮد ،ﺑﺎز ﻫﻢ
ﭘﺎی ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮان دارﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻼش

اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ« .ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﺗﻌﻬﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮد از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
ﻫﺪف ﺧﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آن را ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ وﺟﻮد
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﺷﺘﯿﺎق ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺪف ﺧﻮد را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﻫﺪف ﺗﻌﻦ ﺷﺪه را ﺑﻪ اﻃﻼع ﺗﯿﻢ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ،
از آن ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺘﺎن اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻌﻬﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 -۲ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﺎدی اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ »اﮔﺮ ﺳﻌﯽ در ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اوﺿﺎع را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل
ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺗﺨﺎذ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺛﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﯿﺪ« .اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ

ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل اوﺿﺎع را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ؟ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﮑﺎر
ﻋﻤﻞ را در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ی اﯾﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻓﮑﺮ و ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ و رﻫﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﮔﺮ در ﺣﺎﺷﯿﻪ و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺎﺷﯿﺪ دﻧﺒﺎﻟﻪ رو دﯾﮕﺮان ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺤﺘﻮا

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻢ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻢ ﮐﻨﺘﺮل را در دﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ از ﺷﻐﻠﺘﺎن ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ ،روی ﻗﺪم ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ دارﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ

ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻐﻞ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ی ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺗﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 -۳اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﭼﺎﻟﺶ
اﮔﺮ اﯾﻦ را درک ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺗﻐﺮ ،ﺗﻐﺮ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﭼﺎﻟﺶ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
دﯾﺪ .ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﺗﻐﺮ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﺎر و ﭘﻮد ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﺪون ﺷﮏ
ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﺗﻐﺮ ﻋﺎدی ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ آن را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ
ﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺸﺖ .وﻗﺘﯽ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ و ﻫﻢ ﺗﯿﻢ ﺗﺎن
اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻐﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض آن اﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن درﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺷﮑﻞ ﺗﻐﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻋﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ روﺣﯿﻪ اش را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﺮ ﺑﺒﺎزد ،ﺧﻮد
را از ﻗﺒﻞ ﺑﺮای آن آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺳﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺎده در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺗﯿﻢ ﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد دﺷﻮاری ﻫﺎ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﺑﮕﺬارﯾﺪ و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ رﺷﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

