ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ  ۷ﻋﺒﺎرت ﺑﺎ اﻗﺘﺪار در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﺣﺘﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮدی ﻣﻘﺘﺪر ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ
ﻋﺒﺎرتﻫﺎ را در ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻐﺮ داده و ﺑﺎ ادﺑﯿﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ  ۷ﻋﺒﺎرت ﮐﺎرﺑﺮدی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻀﻮر ﺑﺎ اﻗﺘﺪار در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮب ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﺎﻧﯽ را ﺻﺮف اﺻﻼح ﺳﺒﮏﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ
از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﯾﺖ رواﺑﻂ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﮐﺎری ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآورﯾﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎ دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺗﮑﻪ
ﮐﻼمﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮب ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺨﺮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﺗﮑﻪ ﮐﻼمﻫﺎ
ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ﻓﺮدی ﮐﻪ داﺋﻤﺎ از ﻋﺒﺎرت »ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ« ﯾﺎ
»ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ اﻓﺮاد داﺋﻤﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎل را ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﺪارد و ﻓﺮد ﺿﻌﯿﻔﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺎدتﻫﺎی ﮔﻔﺘﺎری در ﻣﺎ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ وﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻋﺎدت ﮐﺮده در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﺶ ﺣﺮﻓﯽ را ﺑﺰﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﮐﻠﻤﻪ »اﻣﺎ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﻋﻤﻼ ﺣﺮف را
ﻣﯽزﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮدش را ﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ را در ﻣﻮرد ﺗﻐﺮ واژهﻫﺎ و ادﺑﯿﺎت ﮔﻔﺘﺎری در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرتﻫﺎ ،ﺑﺎ اﻗﺘﺪار در
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
»ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ…«
»رﻧﻪ ِا ِوﻧﺴﻮن« ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب »اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮕﻮﺪ »ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ« ،ﻣﻮﻗﻊ رد ﮐﺮدن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮕﻮﺪ »ﮐﺎری ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ …« ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﺘﺮی ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﻤﺎ
ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺴﺘﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد ﺣﺪ و ﻣﺮزی ﺗﻌﻦ ﮐﺮدهاﯾﺪ«.
»ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﯽروم«
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻟﯽ را ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی واﻧﻤﻮد ﮐﺮدن ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ ﺑﮕﻮﺪ »ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ«.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻞ ﺳﻮاﻻت و ﻣﺸﮑﻼت
ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺮای آن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻗﺪم ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺮوﯾﺪ.
»آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ …«
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻫﻤﮑﺎرﺗﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ از اﯾﻦ ﺟﻤﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ» .ﻣﯽداﻧﻢ

ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﺳﺮت ﺷﻠﻮغ اﺳﺖ «.ﯾﺎ »ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ وﻗﺖ ﺷﻤﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮم«.
اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ واﮔﺬار ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و آن را ﺑﺎری
اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎر ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯿﺪ .اﮔﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﯾﺎ ﮔﻔﺘﻦ
ﺟﻤﻼت اﺿﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را دوﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ.
»ﺑﯿﺎﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ«
وﻗﺘﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮل آن ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺗﻌﺎرفﻫﺎی ﺑﯽﻣﻮرد را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑﯿﺎﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ «.ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف
ﻣﺸﮑﻞ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و در ﻣﻮرد ﻫﺪف و راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .از زاوﯾﻪ اﻗﺘﺪار وارد ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺷﻮﯾﺪ ﻧﻪ از ﻣﻮﺿﻊ ﺿﻌﻒ.
ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآورﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻗﺘﺪار ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

»ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻮده …«
وﻗﺘﯽ ﻓﺮدی در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺿﻌﯿﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﮐﺎر
ﺧﺎﺻﯽ ﻧﮑﺮدم« ﯾﺎ »ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد« ﯾﺎ »ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ« ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﮕﻮﺪ
»ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻮده …«
»ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ«
اﮔﺮ ﻫﻤﮑﺎر ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﺎری ﺷﺪه و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ او را آرام ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﺪ
اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﻪ او در آن ﻟﺤﻈﻪ دارد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﮕﻮﺪ» :ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ دارم

در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ«.

»ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ«
وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎر ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﯾﺪ و او از ﺷﻤﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮕﻮﺪ» :ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ« و اﺣﺴﺎس ﺧﻮد را ﺑﺎ او ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

