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دیگران در مدح این کتاب چه گفتهاند!
تعلیـم دادن و تعلیـم گرفتـن بخشـی از فرهنـگ مـا در مایکروسـافت اسـت؛ افـراد
بااسـتعداد اینگونـه رشـد و پیشـرفت میکننـد .مایکل بانگی اسـتانیر به ارتقـای طرز تفکر
مـا راجـعبـه مربیگـری و نحـوۀ آوردن مـدل ذهنیمـان بـه زندگـی کمـک کرده اسـت( .جین
فیلیپـه کورتیـوس ،1مدیـر فـروش ،بازاریابـی و ایویپـی 2جهانـی مایکروسـافت)
ایـن کتـاب حقیقـت را میگویـد :وقتـی بهتریـن رهبـران خودشـان کمتـر کار انجـام
چگونگـی کمتر درگیر
میدهنـد ،میتواننـد بیشـتر از وجـود دیگران بهـره ببرند .اما آموختن
ِ
کارهـا شـدن بسـیار سـخت اسـت .خوشـبختانه مایـکل بانگی اسـتانیر در مـورد این چالش
بـا ذکاوت و شـفافیت خاصـی عمـل کـرده و ایـن تغییر سـخت را خیلی آسـان میکند( .لیز
وایسـمن ،3نویسـندۀ تقویتکنندههـا و باهوشهـای مبتـدی)4
مختصـر ،قدرتمنـد و درسـت! یـک بـار دیگـر مایـکل بانگـی اسـتانیر یـک بیداربـاش بـا
ارزش واقعـی عرضـه میکنـد( .سـت گادیـن ،5نویسـندۀ ایـن بازاریابـی اسـت)6
دام توصیـ ه پادزهـری بـرای کُنـدکاری دسـتگاه اداری اسـت .اگـر ایـن کتـاب را نداشـته
باشـید ،نمیتوانیـد یـک رهبـر شـوید( .جنیفـر پیلـور ،7مهندس افـراد ،مدیر توسـعۀ رهبری
و رهبـر مربیگـری در آیبـیام)8
1. Jean-Philippe Courtoi
 .2ارزش پیشنهادی کارکنان یا (Employee Value Proposition (EVP
3. Liz Wiseman
4. Multipliers and Rookie Smarts
5. Seth Godin
6. This Is Marketing
7. Jennifer Paylor
)8. International Business Machines Corporation (IBM
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ایـن کتـاب بـه پیتـر بلاک 1تقدیـم میشـود .بیـش از ده سـال قبـل ،او لطـف کـرد و
توصیهنامـهای بـرای اولیـن کتابـم -آزاد شـو و حرکـت کـن -2نوشـت .اکثـر توصیهنامههـا
سـطحیاند و معمـوالً بـرای فـروش کتـاب نوشـته میشـوند .امـا توصیهنامـۀ پیتـر متفاوت
بـود .او نوشـت« :پیامـی کاملاً مدبرانـه برایتـان دارم ...مربیگـری یـک حرفـه نیسـت ،بلکـه
راهـی اسـت بـرای کنـار هـم بـودن .ایـن امـکان در دسـترس همـۀ ماسـت».
ایـن نظـر بـه فلسـفۀ وجودی کارم و آزمایشـاتمان در باکس آو کرایونز 3تبدیل شـد .ما
میخواهیـم مربیگـری را در دسـترس عمـوم مـردم قرار دهیم ،زیـرا قابلیتی که درکنجکاوی
بیشـتر وجـود دارد ،میتوانـد باعـث رشـد همـۀ مـا شـود .اولیـن بار پیتـر این موضـوع را به
مـن یـادآور شـد و به ایـن خاطر قدردان او هسـتم.

کتاب دام توصیه به شما ابزارهایی میدهد تا بتوانید
کنجکاوی را به یک رفتار روزمرۀ رهبری تبدیل کنید و شما
را متقاعد میکند که چرا کمتر حرف زدن و بیشتر پرسیدن
مهم است.

1. Peter Block
2. Get Unstuck & Get Going
’3. Box Of Crayons

مقدمه
باید از دام توصیه فرارکنید
کتـاب قبلـی مـن -عـادت مربیگـری -در مـورد تعلیـم افـراد عـادی توسـط افـراد عـادی
بـود .در آن کتـاب هفـت سـؤال کلیـدی مطـرح شـد که اگر بخواهید شـبیه یـک مربی رفتار
کنیـد ،بـه آنهـا نیـاز داریـد و همچنیـن ،نحـوۀ پرسـیدن آن سـؤاالت بـهمنظـور اثربخشـی
بیشـتر آمـوزش داده شـد .اگـر آن کتـاب را نخواندهایـد ،بـه طـور خالصـه بـا کمتـرگفتـن و
بیشـتر پرسـیدن میتوانیـد کمـی سـختی کارتـان را کاهـش دهیـد و درعینحـال اثرگـذاری
بیشـتری داشـته باشـید .ایجـاد عـادت مربیگـری یعنـی عـادت کنیـد کنجـکاوی بیشـتری بـه
خـرج دهیـد و بـرای ارائـۀ توصیههـای خـود عجلـه نداشـته باشـید.
آن کتـاب دسـتاورد بزرگـی بـود .بیشـتر از یکونیممیلیـون نسـخۀ آن فروختـه شـد و
در سـازمانها و کشـورهای مختلـف دنیـا مـورد اسـتفاده قـرارگرفـت ،امـا معلـوم شـد کـه
کنجـکاوی و رفتـار مربیگونـه داشـتن بیشـتر از آنچـه فکـرش را میکنیـم سـخت اسـت.
حسـن نیـت مـا چنـدان اهمیتـی نـدارد ،مـا عاشـق راهـکار دادن و توصیـ ه کـردن هسـتیم.
عاشـق ایـن کار هسـتیم و بـهمحـض اینکـه طـرف مقابـل لب به سـخن بـاز میکنـد ،برنامۀ
مـا بـرای کنجـکاوی بیشـتر از در خـارج میشـود و هیـوالی توصیـ ه از ناخـودآگاه مـا بیـرون
میپـرد و درحالیکـه دسـتانش را بـه هـم میمالـد ،بـا خـود میگویـد« :میخواهـم کمـی
ارزش ایـن گفتوگـو را افزایـش دهـم .بلـه! ایـن کار را میکنـم».
ایـن دام توصیـ ه اسـت :توصیـ ه کـردن سـبک پیشفرضتـان در مدیریـت میشـود.
حاضـرم شـرط ببنـدم در ایـن تلـه افتادهایـد و در نتیجۀ آن گفتوگوهای شـما چیزی شـبیه
ایـن بوده اسـت:
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توصیۀ شما به درد نمیخورد
البتـه گاهـی بهدردبخـور خواهـد بـود .احتمـاالً در یکـی دو روزگذشـته توصیهای مفید
دلیـل واضـح از آنچـه فکـر
و هوشـمندانه بـرای کسـی داشـتهاید ،امـا توصیـۀ شـما بـه دو
ِ
میکنیـد کارایـی کمتـری خواهـد داشـت:
 -1مشکلی را حل میکنید که مشکل اصلی نیست
ً
غالبـا نظـرات و راهحلهایـی ارائـه میدهیـد کـه بـه حـل مشـکل اصلـی
خـوب یـا بـد،
کمکـی نمیکنـد .بـه ایـن بـاور رسـیدهاید کـه اولیـن چالـش بیانشـده چالـش اصلی اسـت.
بهندرت اینگونه اسـت .چون همۀ ما برای کمک کردن و وارد گود شـدن بسـیار دسـتپاچه
ً
ض اینکـه اولیـن مشـکل را میبینیـم آن را برطـرف
شـدیدا تمایـل داریـم بـهمحـ 
هسـتیم.
کنیـم ،حتـی اگـر مشـکل اصلی مسـئلۀ دیگری باشـد.
در نتیجـه کل افـراد سـازمانتان روی مشـکالت نـهچنـدان بحرانـی کار میکننـد ،آنهـم
بـه ایـن دلیـل کـه رهبـران سـازمان آنچنانکـه باید کنجـکاوی به خـرج ندادهاند تـا چالش و
مشـکل اصلـی را پیـدا کننـد .عجلـه در ارائـۀ راهحـل برابر اسـت با اتلاف پول ،منابـع ،انرژی
و زندگی.
 -2راهحلی پیشپاافتاده ارائه میدهید
فـرض کنیـم اشـتباه قبلـی را مرتکـب نشـدید ،چالـش و مشـکل اصلـی را پیـدا کردید و
میخواهیـد آن را حـل کنیـد .کمی وقت گذاشـتهاید و در عوض راهحلی برای مشـکل اصلی
پیـدا کردهایـد .آفرین بر شـما!
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امـا متأسـفانه راهحلهایتـان آنقـدرکـه فکـر میکنیـد خـوب نیسـتند .اغلـب بـه ایـن
دالیـل ایدههایتـان عالی نیسـتند :اول اینکه ،شـما تصویرکاملی از مسـئله نداریـد .در واقع
کمـی اطالعـات واقعـی ،مجموعـهای از ابزارهـای لذتبخـش(!) حل مسـئله ،نظـری قاطع و
اقیانوسـی از فرضیـات داریـد .خیـال میکنیـد میدانیـد چـه اتفاقاتـی در حال وقوع اسـت.
مغـز شـما طـوری طراحـیشـده اسـت تا الگوهایـی را پیـدا و ارتباطاتـی بین اجزای مسـئله
ایجـاد کنـد .ایـن الگوهـا و ارتباطـات به شـما اطمینـان میدهند کـه میدانید اوضـاع از چه
قـرار اسـت .امـا بـه مـن اعتمـاد کنیـد ،نمیدانیـد اوضـاع از چـه قـرار اسـت .یـک قسـمت
حقیقـت و شـش قسـمت حـدس و گمـان ،تمـام چیـزی اسـت کـه در اختیـار دارید.
سـوگیری خودخدمتگرایـی 1را هـم بـه آن اضافـه کنیـد .دانشـمندان علـوم رفتـاری
ایـن خطـای شـناختی را اینگونـه تعریـف میکننـد :تمایـل بیشازحـد فـرد بـه ایـن بـاورکه
ایدههایـی بسـیار عالـی دارد .تعجبـی نـدارد کـه تمایل شـدیدی بـه بیان نظرات خود داشـته
باشـید ،هرکدامشـان تکـهای طلا هسـتند! (احتمـاالً تصور میکنیـد مهـارت رانندگیتان نیز
باالتـر از حد متوسـط اسـت!)
بـه همـۀ اینهـا ویژگـی سـازمانی «اولیـن ایـده ،بهترین ایـده» را نیز اضافه کنید؛ روشـی
کـه در آن اولیـن راهحلـی مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد کـه مناسـب و نهچنـدان عجیـب
بـه نظـر برسـد .ترکیبـی از عواملـی کـه تـا آن لحظـه مشـخصشـده اسـت بـه اضافـۀ فشـار
محدودیـت وقـت ،تـرس از ارائـۀ پیشـنهادهای نامناسـب و آسـودگی خاطـر بعـد ازگرفتـن
یـک تصمیـم مطمئـن .افـراد بـه جـای افـزودن گزینههـای بیشـتر و بهتـر ،اولیـن ایـدهای را
ً
تقریبا هیچوقت
میقاپنـد کـه هیچ اعتراضی نسـبت به آن وجود نداشـته باشـد .این گزینـه
بهتریـن گزینه نیسـت.
هنـوز تمـام نشـده اسـت .تبعـات گرفتـار شـدن در دام توصیـ ه خیلـی بیشـتر از
ناامیدیهـای موقتـی ناشـی از عـدم موفقیـت در حـل مشـکل اسـت.

رهبری شکستخورده
کاری ناکارآمدی اسـت که بین اعضای
هزینـۀ واقعـی گرفتـاری در دام توصیـه ،الگوهای ِ

1. self-serving bias
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تیمهـا و کل سـازمانها تکـرار میشـوند .بـر اسـاس یافتههـای جـو فولکمـن 1از مؤسسـۀ
ِزن ِگـر فولکمـن ،2رهبرانـی کـه بـه طـور پیشفـرض فقـط توصیـ ه میکننـد در برابـر بازخـورد
دیگران از خود مقاومت نشـان میدهند ،کمتر دوستداشـتنی هسـتند و در توسـعۀ افراد
اثربخشـی ندارند.
در همیـن راسـتا ،طبـق یافتههـای لیـز وایسـمن -محقـق حـوزۀ رهبـری -کنجـکاوی
عاقالنـه ،یعنـی پرسـیدن سـؤاالت و مربیگونهتـر رفتـار کـردن ،بارزتریـن و متمایزتریـن
متـداول مدیریت توصی ه
ویژگـی رهبـران کارآمـد (رهبـران ارزشآفریـن) اسـت .وقتی روش
ِ
کـردن باشـد ،آسـیب ناشـی از آن در چهـار بخـش احسـاس خواهـد شـد:
 -1باعث دلسردی توصی هشوندگان میشود
ً
واقعـا باعث ایجاد انگیزه
دانیـل پینـک 3درکتـاب انگیـزه 4سـه عاملی را بیان میکند که
گرفتـن توصیـه
در افـراد میشـود :اسـتقالل ،مهـارت و هـدف .اگـر فـردی پیوسـته در پـی
ِ
ً
قطعـا اسـتقالل و
باشـد و هیـچ حـق انتخابـی بـرای بیـان ایدههـای خـودش نداشـته باشـد،
ل زیاد منجر به از بینرفتن هدفش
مهارتـش را از دسـت خواهـد داد و همچنیـن بـهاحتما 
میشـود .اینکـه پیوسـته به یک نفـر بگویند چه کاری انجام دهد ،حتـی با خیرخواهانهترین
نیـات ،نشـان از ایـن دارد کـه توصیهشـونده بـه خاطـر قابلیتهـای فکـریاش آنجـا نیسـت،
بلکـه بـه خاطـر توانایـیاش در اجرایـیکـردن ایدههـای دیگران اسـت که آنجاسـت .در این
ً
قطعـا انگیـزهای نمیمانـد کـه بـا بهتریـن حالـت خـودش در محـل کار حاضر شـود
صـورت،
و خالقیـت ،تعهـد و صالحیتـش را نیـز بـا خـود بـه همـراه داشـته باشـد ،رهبری را بـر عهده
رهبـری ایـن افراد را بـه عهده بگیریـد ،خودتان
بگیـرد و کارهـای جدیـد را امتحـان کنـد .اگـر
ِ
را در میـان تیمـی بیـشاز حـد وابسـته خواهیـد یافـت ،گروهـی که برای هر مسـئلۀ کوچکی
سـراغ شـما خواهنـد آمـد و به نظر میرسـد مسـتقل و خودکفا نیسـتند.
 -2توصیهکنندگان را از پا درمیآورد
جـدا از ایـن واقعیـت کـه بـا ارائـۀ توصیـ ه بـه دیگـران -توصیههایـی کـه تمایلـی
Joe Folkman
Zenger Folkman
Daniel H. Pink
Drive

1.
2.
3.
4.
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بـه دریافتشـان ندارنـد -آنهـا را تضعیـف و دلسـرد میکنیـد ،اینکـه بـه طـور پیشفـرض
تمایـل داریـد راجـع بـه هـر چیـزی اظهارنظـرکنید بدین معناسـت کـه در حـال اضافهکردن
مسـئولیت و امـور غیرضـروری بـه زندگی پرمشـغلۀ خود هسـتید؛ یعنی هم وظایف شـغلی
خـود را انجـام میدهیـد هـم وظایـف شـغلی دیگـران را .از طـرف دیگر نه جایی بـرای ایجاد
تغییـرات چشـمگیر دیگـر خواهیـد داشـت و نـه وقـت کافـی.
وقتـی در ایـن حـد خـود را گرفتـارکنیـد و از پـا درآوریـد ،بـه گلوگاهـی تبدیـل خواهیـد
شـد کـه سـرعت عمـل دیگـران را نیـز خواهیـد گرفـت .تمـام اطالعـات و کنتـرل در اختیـار
شماسـت و این وضعیت منجر به مشـکل شـمارۀ  ۱خواهد شـد ،یعنی توصیهشـوندگان را
دلسـرد میکنـد ،زیـرا آنهـا اجـازه ندارنـد وظیفـه و مسـئولیتی را بر عهده بگیرنـد که متعلق
به آنهاسـت.
 -3به اثربخشی تیم آسیب میزند
گرفتار شدن در دام توصی ه فقط به توصیهشونده و توصیهکننده آسیب نمیزند ،بلکه
کنندگان
شـوندگان دلسـرد و توصیه
بـه کل تیـم لطمـه وارد میکنـد .تیمهایـی که از توصیه
ِ
ِ
ازپایدرآمـده تشـکیلشـدهاند ،کمتـر تـوان یافتـن چالـش واقعـی و تمرکـز بـر آن را دارنـد.
ً
لزوما با هم و بهنحو احسـن و نـه کاری که تغییری
آنهـا حسـابی مشـغول کارنـد ،البتـه نـه
ایجـاد کنـد .هیچکـس هـم نمیداند چـه مسـئولیتهایی دارد .دام توصی ه مانعی اسـت بر
سـر راه ایجـاد همافزایـی در تیمها.
 -4تغییر سازمانی را محدود میکند
رهبران ارشـد مسـئولیتی فراتر از اثربخشـی تیمهای تحت سرپرستیشـان دارند؛ آنها
بایـد قهرمانـان تمرکـز بـر اهـداف و راهبردهـای سـازمانی باشـند .ایـن روزهـا ،سـازمانها
پیوسـته در حال تغییرند ،سـازمان شـما هم احتماالً درگیر تغییر میشـود و رهبران ارشـد
بایـد چاالکـی کافـی بـرای تغییـر جهـت و همچنین توانایی تجسـم آیندۀ سـازمان را داشـته
باشند.
عـادت توصیهدهـی بـه همۀ اینها آسـیب میزنـد ،باعث اتالف منابـع ،کاهش کیفیت
نوآوریهـا و کـمشـدن پتانسـیل موفقیـت میشـود .بـا ایـن کار ،چابکـی خـود را کاهـش
میدهیـد و انگیـزه و اهـداف کارمندانتـان را بـه خطـر میاندازیـد .توصیـ ه کـردن فراینـد و
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سلسـلهمراتب فعلـی سـازمانتان را سـر جـای خـود نگـه مـیدارد و در نتیجـه سـازمان نیـز
درجـا خواهـد زد.

دام توصیه :توصیه میکنیم حتی اگر چندان مفید
واقع نشود
چطورکمی بیشترکنجکاوی به خرج دهیم
ایـن کتـاب مطالبـی را پوشـش میدهـد کـه در کتـاب عـادت مربیگـری از قلـمافتـاده
ل شـدن به یـک مربی .هرچه میخواهید اسـمش
اسـت؛ توضیحـی مضاعـف بـر نحوۀ تبدی 
را بگذاریـد؛ دفترچـۀ راهنمـا ،کتـاب ،کارگاه آموزشـی یا مدرسـه! این کتاب نکاتـی را که برای
تغییـر رفتارتـان الزم داریـد ،عمیقتـر بیـان میکند.
ً
دقیقا به بیان علت دشـواری
قسـمت اول راجع به نحوۀ تغییر روش رفتار شماسـت و
تغییـر عـادت توصیـ ه کـردن میپـردازد .در آن بـه چهـار مرحلـۀ فراینـد رامکـردن هیـوالی
توصیـ ه خواهیـم پرداخـت کـه شـامل درک تغییر راحـت در برابر تغییر سـخت خواهد بود.
بـرای تغییـر رفتارتـان بایـد موانعی را از سـر راه بردارید که باعث میشـوند همانند قبل رفتار
کنیـد و بـه همـان روش راحـت همیشـگی ادامـه دهیـد .خواهیـم دیـد این تغییـر در رفتار
چطـور راه را بـه سـوی سـبک جدیـد رهبـری شـما در آینده همـوار خواهد کرد.
قسـمت دوم ابـزاری خـاص و دقیـق در اختیـار شـما قـرار میدهـد تـا بـه کمـک آنهـا

بتوانیـد کنجـکاوی بیشـتری بـه خـرج دهیـد .بـر پنـج شـعار تمرکـز خواهـم کـرد :مربیگـری
راحـت اسـت ،چالـش واقعـی را کشـف کنید ،خروجیها را ببندید ،اشـباع شـوید و درنهایت
ترسهـای قدیمـی را کنـار بگذاریـد .هریـک از اینها کمـک میکند رفتـار مربیگونه به رفتار
همیشـگی و قدرتمنـد شـما بـه عنـوان یـک رهبـر تبدیـل شـود .در ایـنبیـن ،روشهایـی
ن کـردن نیـز آورده شـده که بر اسـاس دیدگاههایی از برنـدگان جایزۀ نوبل،
عالـی بـرای تمریـ 
قهرمانـان ورزشـی ،افـراد موفـق هالیوود و ...اسـت.
قسـمت سـوم کمـک میکنـد بـه ایجـاد عـادت مربیگـری ادامـه دهیـد .ابتـدا رازهایـی
ً
خصوصـا نقـش حیاتـی سـخاوت -را بـا شـما در میـان خواهـماز اسـتادی در مربیگـری
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گذاشـت .بـرای تمریـن آسـیبپذیری ،موقعیتتـان را تغییر میدهم و در جایـگاه فردی قرار
میگیرید که مناسـب تعلیم یافتن اسـت .هدف این اسـت که ببینیم وقتی مورد پرسـش
قـرار میگیریـد ،چطـور عمل خواهید کرد تا بیشـترین اسـتفاده را ببرید .آخرین راز اسـتادی
در مربیگـری ادامـهدادن یادگیـری اسـت و ایـن فرصـت در اختیارتـان قرار میگیـرد تا از ۵۲
معلمـی بیاموزیـد کـه از بهتریـن مربیهـا و متخصصـان رهبـری در دنیا هسـتند.
شـمایی کـه ارزش شـواهد پشـت هـر ادعـا را میدانیـد ،میتوانید در قسـمت کارگاهی
باکس آو کرایونز به منابع و تحقیقاتی دسـت یابید که بر اسـاس آنها اظهار نظر کردهایم.

حرکت!
هشـدار منصفانـه :فـرارکـردن از دام توصی ه و رامکردن هیوالی توصی ه آسـان نخواهد
بـود .قـرار اسـت از مسـیری اصلـی تغییـر جهت دهید که سـالها میرفتهاید .امـا این کتاب
و تعهـد شـما بـه رفتارهـا و عـادات جدیـد فرصـت تغییـر روش رهبریتـان را بـرای همیشـه
در اختیارتان خواهد گذاشـت.
یک مورد دیگر
نوشـتن کتابـی پـر از توصیـ ه راجـع بـه چگونگـی کمتـر توصیـ ه کـردن! طنـزش را کاملاً
میفهمـم .حکمتـی در ایـن تناقـض هسـت .بیاییـد آن را بپذیریـم و رهایـش کنیـم.

« بخش اول »

ه را رام کنید
هیوالی توصی 

تغییر راحت در برابر تغییر سخت
چـرا سـردرآوردن از موبایـل جدیدتـان خیلـی راحـت اسـت ،امـا ثبـات قدم
در اجـرای تصمیماتتان سـخت؟

دو نوع تغییر
همـه میگوینـد تغییـر سـخت اسـت ،امـا صادقانـه بگویـم بیشـتر اوقـات خیلـی هـم
سـخت نیسـت .چیزهـای زیـادی آموختهایـد و تغییـرات زیـادی در زندگیتـان دادهایـد .آیـا
توانسـتید یـاد بگیریـد چطـور فیلـم و سـریالها را آنالیـن تماشـا کنیـد؟ بله ،توانسـتید .آیا
شـغل جدیدتـان را بهسـرعت یـاد گرفتهایـد؟ بلـه ،البتـه .مسـیری جدیـد تـا محـل کارتـان،
شـخصی جدیـد ،تغییـرات اینچنینی را شـروع
مهارتـی جدیـد درکارتـان یـا ارتبـاط کاری یـا
ِ
میکنیـد کـه نهفقـط در حـد یـک شـناخت اولیـه باقـی میماننـد بلکـه کاملاً میفهمیـد،
تمریـن میکنیـد ،مهارتتـان بیشـتر میشـود و درنهایت مهـارت کامل را به دسـت میآورید.
اینهـا تغییـرات راحتـی هسـتند ،آنهـا را خیلـی خـوب بلـد هسـتید.
ً
طبیعتـا کمـی پیچیـده اسـت .شـما موفق بـه ایجاد
امـا تغییـر سـخت نیـز وجـود دارد.
تغییرات سـخت هم شـدهاید ،اما کشـمکشهایی را هم پشـت سـرگذاشـتهاید و شکست
هـم خوردهایـد .اگـر هـر بـار حیـن تحویل سـال تصمیمی میگیرید امـا موفق بـه انجام آن
نمیشـوید ،احتمـاالً آن تصمیـم یـک چالـش تغییـر سـخت اسـت .اگـر درگـزارش سـاالنۀ
کارایی هر سـال همان بازخورد همیشـگی را میگیرید ،احتماالً با یک چالش تغییر سـخت
طرف هسـتید .اگر پیوسـته کاری را تکرار میکنید که همسـرتان را عصبانی میکند (با اینکه
خودتان مایل نیسـتید تکرارش کنید) ،احتماالً با یک چالش تغییر سـخت طرف هسـتید.
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تجربۀ تغییر راحت
میخواهم این کار جدید را یاد بگیرم.

یافتن روش یادگیری آن

کمی تمرین کردن

بهتر یاد گرفتن
توقف یادگیری،
چون بهاندازۀ
کافی مهارت پیدا

ً
کامال یاد گرفتن

کردهاید.
تصمیم برای رسیدن به درجۀ
باالتری از مهارت در آن چیز
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تجربۀ تغییر سخت
میخواهم چیز جدیدی
یاد بگیرم.

فراموشش کن! به این نتیجه
میرسید که موضوع احمقانهای
برای یادگیری انتخاب کردهاید.

صرفنظر از یادگیری آن
موضوع به عنوان چیزی که
دیگر نیازی به آن ندارید.

به انسان بودن خودتان شک
میکنید" :چه مشکلی دارم؟
چرا نمیتوانم در یادگیری این
چیز ثابت قدم باشم؟"

یافتن روش یادگیری آن

هیچ پیشرفتی در
یادگیری به دست
نمیآید

تصمیمگرفتن برای
یادگیری آن به روشی
متفاوت

دلیـل سرراسـتبـودن تغییـر راحـت ایـن اسـت که هم مشـکل را میتوانید شناسـایی
کنیـد و هـم راهحـل آن را .آن راهحـل جمعپذیـر اسـت ،کافـی اسـت بفهمیـد بـه چـهچیزی
نیـاز داریـد و بـه همـان روشهـای قبلـی نیـاز خـود را رفع کنید؛ مثـل دانلود کـردن برنامهای
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جدیـد روی گوشـی موبایـل خود.1
اما تغییر سـخت دشـوارتر اسـت ،چون متأسـفانه راهحلهای تغییر راحت در مورد آن
کارسـاز نیسـت .بارهـا آنهـا را امتحان کردهایـد .دانلود برنامه بیفایده اسـت .درنهایت کلی
برنامـۀ بهدردنخـور خواهیـد داشـت و باید یک سیسـتمعامل جدید نصب کنید.
مربیگونه رفتارکردن و رامکردن هیوالی توصیه؟ تغییری سخت
بـرای بعضـی از شـما[ ،رهبـری] مربیگونـه تغییـر راحتی اسـت .افراد خوششانسـی در
بیـن خواننـدگان کتـاب عـادت مربیگـری بودند کـه در ایمیلهایشـان به من گفتهانـد« :حاال
که عادت مربیگری را خواندهام ،سـبک رهبریام را تغییر دادهام .مثل یک معجزه اسـت».
عاشـق آن ایمیلها هسـتم!
امـا مشـکل اینجاسـت .میدانـم اکثریـت ایـن معجـزه را تجربـه نمیکنند .زمـان زیادی
بـرد تـا متوجـه این موضوع شـدم.
رامکـردن هیـوالی توصیـ ه تغییری سـخت اسـت ،سـاده و واضح! وقتی تغییر سـخت
باشـد ،حتـی اگـر بهتریـن سـؤاالت مربیگـریام را از شـما بپرسـم ،تفـاوت چندانـی حاصـل
ً
واقعـا مفیـد واقع شـوند ،بایـد بتوانید بر
نخواهـد شـد .پیـش از اینکـه ایـن ابزارهـا بتواننـد
تغییـر سـختی کـه الزمـۀ مربیگونـ ه رفتـارکـردن اسـت بـا موفقیت غلبـه کنید.
مشخص میشود که با نبردی طرفیم بین خود فعلی شما و خود آیندهتان.

تغییر سخت :برنامۀ جدید نیاز ندارید ،سیستمعامل جدید
الزم است
خود فعلی در برابر خود آیندۀ شما :معمای مارشمالو

2

تغییـر راحـت بـه خـود فعلـی شـما پیونـد خـورده اسـت ،درحالیکه تغییر سـخت خود
آینـدۀ شـما را میسـازد .ایـن عبـارت معـادل بزرگسـاالنۀ آزمـون معروف مارشـمالو اسـت.
 .1مثلاً وقتـی نیـاز اسـت بـا شـخص جدیدی یـک ارتباط کاری ایجـاد کنید ،نحـوۀ ارتباط برقرارکـردن را از
قبـل میدانیـد ،تنهـا چیـزی کـه تغییـر میکند یک شـخص اسـت -م.
2. The marshmallow conundrum
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در ایـن آزمـون بـه بچههـا یـک مارشـمالو و یـک حـق انتخـاب میدادنـد .اگـر تـا  ۱۵دقیقـه
آن را نخورنـد یـک مارشـمالوی دیگـر دریافـت خواهنـد کـرد ...در ایـن صـورت خـود آینـده
برنده میشـود .از طرف دیگر ممکن اسـت وسوسـه شـوند و مارشـمالو را در آن  ۱۵دقیقه
بخورنـد کـه در ایـنصـورت خـود آینـده میبازد.
تغییـر سـخت مسـتلزم نـ ه گفتـن بـه برخـی محرکهایـی اسـت کـه تاکنـون بـرای خـود
فعلـی شـما مفیـد واقـع میشـده اسـت .حـاال نـ ه گفتـن شـما را قـادر میسـازد کـه بـه
پاداشهـای امیدوارکننـدۀ آینـده آری بگوییـد .وارد بـازی طوالنیتـر ،سـختتر و بزرگتـری
میشـوید و همچنین ،پیوسـته هوس خروج از آن بازی به خاطر دسـتاوردهای کوتاهمدت
همراهتـان خواهـد بـود .بـه طـور بالقـوه باورهـا و ارزشهایتـان ،نقشـهها و رابطههایتـان
و نحـوۀ ظاهـر شـدنتان در دنیـا را تغییـر میدهیـد .سـخت و ناخوشـایند اسـت و البتـه
زندگیتـان را متحـول میکنـد.
میتوانید در قسمت کارگاه باکس آو کرایونز در مورد آزمون مارشمالو
بیشتر بخوانید.
وقتـی در حـال سـاختن خـود آیندهتـان هسـتید ،عقبنشـینیهایی خواهیـد داشـت.
عقبگـرد بـه الگوهـای بهدردنخـور قبلـی باعـث احسـاس دلسـردی و اندکـی شرمسـاری
میشـود .غیـر از اینهـا ،احتمـاالً موقعیتـی برایتـان پیـشآمده که متوجه شـدهاید توصیه
دلیـل مفید واقع
کـردن بهتریـن شـکل رهبـری نبـوده اسـت .احتماالً به حداقل یکی از سـه
ِ
نشـدن توصیـ ه پـی بردهایـد؛ یعنـی یـا مسـئله بهدرسـتی تشـخیص داده نشـده یـا راهحـل
درسـت ارائـه نشـده و یـا نحـوۀ رهبـری اشـتباه بـوده اسـت .اینهـا را میشناسـید ،چراکـه
بخشـی از روش کاری همـۀ مـا هسـتند .علـت اینکـه بـه همـان روش پیشفـرض ادامـه
میدهیـم ایـن اسـت کـه خـود فعلی شـما (کـه در مقابل هیوالی توصی ه تسـلیم میشـود)
بـر خـود آیندهتـان (کـه بـه بیشـترکنجـکاو مانـدن شـما نیـاز دارد) پیـروز میشـود.
ً
صرفـا آگاهـی از لـزوم مربیگونهتـر رفتـار کـردن کافـی نیسـت .تعهـد بـه تغییـر کافـی
نیسـت .بـرای درهـم شکسـتن الگوهای قدیمـی و غلبه بر هیوالی توصیه ،به چیزی بیشـتر
از بینـش و تعهـد نیـاز داریـد .ابتـدا بایـد دلیـل تمایلمـان بـه بـد بـودن را کنـدوکاو کنیم.
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جنبۀ مثبت عملکرد بد
شـما درگیـر رفتـار ناکارآمـد میشـوید ،چراکـه آن رفتـار به طورکامل مضر نیسـت .این
نـوع رفتـار فوایـدی بـرای شـما بـههمـراه دارد؛ یک برد جزئی فـوری ،حتی اگر چیزی نباشـد
ً
واقعـا میخواهیـد .موفقیتـی کوتاهمـدت بـرای خـود فعلـی شماسـت کـه در ازای بـه
کـه
ِ
موفقیـت بزرگتـ ِر خـود آیندهتـان را از دسـت میدهیـد .اینهـا بردهایی
دسـتآوردن آن،
هسـتند کـه در واقـع برد بـه حسـاب نمیآیند.
مثلـث درام کارپمـن- 1مدلـی کـه درکتـاب عـادت مربیگـری بـه آن ارجـاع دادم -نمونـۀ
کاملـی از ترکیـب موفقیتهـای ظاهـری بـا شکسـتهای بـزرگ آینـده اسـت .رویکـردی
درمانـی اسـت کـه دکتـر اسـتفن کارپمـن بـرای توضیـح پویاییهـای یافتشـده در تحلیـل
رفتـار متقابـل 2ایجـاد کـرد .مثلـث کارپمـن الگـوی سـه نقـش ناکارآمـد روزانـه را نشـان
میدهـد :قربانـی ،سـتمگر و ناجـی.
وقتـی در ایـن مثلـث قـرار میگیریـد و یکـی از ایـن سـه نقـش را بـازی میکنیـد (بـه من
اعتمـاد کنیـد ،همـۀ ایـن نقشهـا را در زمانهـای مختلـف بـازی کردهایـد ،حتـی احتمـاالً
همیـن  ۲۴سـاعت اخیـر) منفعتـی محـدود و کوتاهمـدت نصیبتـان میشـود و درکنـار آن
آسـیبی بلندمـدت بـه شـما وارد میشـود .مثلاً نقـش قربانـی را بـر عهـده میگیریـد .هزینـۀ
آن را تماموکمـال میپردازیـد :درجـا میزنیـد ،ضعیـف هسـتید ،نـاالن هسـتید ،غمگیـن
هسـتید ،عصبانـی هسـتید ،اعتبـاری کسـب میکنیـد کـه نمیخواهیـد .موفقیـت ظاهـری
بهدسـتآمده ایـن اسـت کـه میتوانیـد دیگـران را بـرای موقعیتـی سـرزنش کنیـد کـه در آن
هسـتید (آنهـا ایـن کار را کردنـد) ،از زیـر بـار مسـئولیت شـانه خالـی کنیـد و در مرکـز توجـه
افـرادی قـرار بگیریـد کـه عالقـۀ شـدیدی بـه حفـظ قربانیـان بـرای خودشـان دارند.
یـا بـه عنـوان مثال ،نقش سـتمگر .مضرات این نقش :دلسـرد ،عصبانـی ،دادوبیدادگر،
تنهـا ،خسـته و ازپادرآمـده هسـتید .موفقیتهـای ظاهـری ایـن نقـش :میتوانیـد دیگـران
را بـرای مشـکالت موجـود سـرزنش کنیـد ،نسـبت بـه افـراد احمق زیردسـت خود احسـاس
برتـری کنیـد ،توهـم در دسـتداشـتن کنتـرل امـور را داشـته باشـید و بـه طـور حقبهجانب
عصبانی باشـید.
1. The Karpman Drama Triangle
) 2. Transactional Analysis (TA
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و یـا نقـش ناجـی کـه اغلـب افـراد بهسـرعت بـا آن انـس میگیرنـد .هزینـهای کـه
میپردازیـد قابلتوجـه اسـت :خسـته هسـتید ،روی تردمیـل بیپایـان کمـک بـه همهکـس
و همهچیـز گیـر میکنیـد .چـون درگیـر کارهـای دیگـران هسـتید ،نمیتوانیـد بـه کارهـای
خودتـان رسـیدگی کنیـد و احسـاس ناامیـدی میکنید .بدتـر اینکه چون فکـر میکنید افراد
خودشـان نمیتواننـد از عهـدۀ کارهایشـان برآینـد ،قربانیهـا و زجردهندههـا را بـه وجـود
میآوریـد ،در نتیجـه مثلـث درام کارپمـن را جاودانـه میکنیـد .موفقیتهـای ظاهـری:
احسـاس رنجـی باشـکوه داریـد ،چـون هیچکـس قـدر تالشهایتـان بـرای نجـات شـخص،
وضعیـت ،تیـم ،سـازمان یـا دنیـا را نمیدانـد و لـذت دخالتی بیجـا (البته از نـوع خوب) در
کسـبوکار دیگـران.

به جای اینکه خود فعلیتان را وصلهپینه کنید ،خود
آیندهتان را بسازید!
کار شروع میشود
بـا موفقیتهـای ظاهـری ،در هـر تصمیمـی کـه میگیریـد چیـزی را خواهیـد دیـد کـه
دوسـتم مـارک بـودن« 1پاداشهـا و تنبیههـا» مینامـد .خـود فعلـی شـما بـا تغییـر نکـردن
منافـع کوتاهمدتـی بـه دسـت مـیآورد ،امـا باعـثمیشـود خـود آیندهتـان منفعتـی کسـب
نکنـد .وقتـی تغییـر سـخت را میپذیریـد ،آشـکارا اعلام میکنید کـه پاداشهـای بزرگتر و
بلندمدتتـر را بـرای خـود آیندهتـان میخواهیـد.
بـرای تبدیـلشـدن بـه خـود آیندهتـان که بـرای رهبـری ارزش قائل اسـت ،باید هیوالی
توصیـ ه را رام کنیـد .ایـن تغییـر بـرای همـۀ مـا سـخت اسـت .همـۀ صفحـات بعـد راجع به
ن کـردن این تغییر سـخت اسـت.
کمـی آسـا 

1. Mark Bowden
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مفیدترین و باارزشترین نکات این فصل برای شما چه بود؟
ً
قطعـا میخواهید
پیـش از رفتـن بـه صفحـات بعـد ،یـک یا دو مـوردی را بیـان کنید که
از ایـن فصـل به خاطر بسـپارید .نوشـتن پاسـخ این سـؤال احتمـال بهخاطرسـپاری آنها را
افزایـش میدهد.

نحوۀ رام کردن هیوالی توصیه
سه شخصیت هیوالی توصیه :گوینده ،ناجی ،کنترلگر
وقتـی در اسـترالیا زندگـی میکردیـم ،مـن و بـرادرم یـک جعبۀ لباس داشـتیم .جادویی
بـود ،مجموعـهای بـود از انـواع لباسهـا ،کراواتهـا ،بدلیجـات ،کالههـا ،لباسهـای کهنـۀ
بزرگترهـا و تعـدادی لبـاس مخصـوص (شـنل سـوپرمن ،انـواع ماسـک ،دسـتکشهای
اسـکی و .)...ب هراحتـی میتوانسـتم از یـک ابرقهرمـان بـه یـک لوکوموتیـوران تبدیل شـوم و
یـا بـا مرواریـد ،کفشهـای پاشـنهبلند و شـال خـز بدرخشـم.
مـن تنهـا کسـی نیسـتم کـه با مجموعـهای از انواع لباسهـا میتوانم خیلـی عالی تغییر
شـکل دهـم .هیـوالی توصیـ ه نیـز همینطور اسـت .در واقع هیـوالی توصی ه دوسـت دارد
در سـه شـخصیت ظاهـر شـود :گوینده ،ناجـی ،کنترلگر.

گوینده
پرسـروصداترین و آشـکارترین شـخصیتی که هیوالی توصی ه بازی میکند ،شـخصیت
گوینـده اسـت .گوینـده اینجاسـت تـا متقاعدتـان کنـد اسـتخدام شـدهاید تـا جـواب همـۀ
سـؤاالت را بدانید و اگر جواب را ندانید در کارتان شکسـت خوردهاید .داشـتن جواب تنها
روش واقعی ارزشآفرینی برای شماسـت و تنها راهی اسـت برای اینکه دیگران شـما را به
عنـوان یـک رهبر موفق بشناسـند.

ویژگیها
•عاشق این است که در مرکز توجه باشد.

 || 30دام توصیه

•ردای قدرت ،ارشدیت ،دانایی ،برتری و «بیشتر از همه میدانم» بر تن دارد.
•هر زمان وقت کم اسـت و احسـاس میشـود شـرایط اضطراری اسـت (که
همیشـه اینطور اسـت) ظاهر میشـود.
ً
غالبـا در گفتوگـوی گروهـی ،همـه ایـن
•بـه طـور گلـهای حرکـت میکنـد.
نقـش را بـازی میکننـد.
•میخواهد باورکنید که بهتر از همه میفهمید.

ناجی
شـخصیت دومی که هیوالی توصی ه دوسـت دارد در آن ظاهر شـود ،شـخصیت ناجی
اسـت .اینیکـی کمـی مطیعتـر اسـت و ظاهر ًا نسـبت به شـخصیت گوینـده اطمینان خاطر
کمتری دارد ،اما به همان اندازه نافذ و ویرانگر اسـت .تاکتیک شـخصیت ناجی این اسـت
کـه شـما را بـه کنـاری میکشـد و کاملاً جـدی توضیـح میدهـد که اگـر نبودید تـا همهچیز
را کنـار هـم نگـه داریـد ،همهچیـز از هـم میپاشـید .کارتـان ایـن اسـت کـه مسـئولیت همۀ
افـراد ،وضعیتهـا و نتایـج را بـر عهـده بگیریـد .وقتـی مردد هسـتید ،خودتان مسـئولیتش
را بـر عهـده بگیریـد (وقتـی مردد نیسـتید ،بـاز هم بر عهـده بگیرید).

بایـد جـواب را بدانـی! اگر نگویی ،هیچ مسـئلهای حل نمیشـود و شکسـت میخوریم.
(گوینده)
بایـد مسـئول همهچیز باشـی! اگر همهچیـز و همهکس را نجات ندهی ،شکسـت میخوریم.
(ناجی)
بایـد کنتـرل امـور را به دسـت بگیری! اگرکنتـرل و مدیریت نکنی ،شکسـت میخوریم.
(کنترلگر)

ویژگیها
•مهارت باالیی در استتار با پوشش کمککننده دارد.

