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هستیم، اما مشکل اینجا است که مشورت کردن به سادگی آنچه به برای آنکه رهبران کارآمدی باشیم، نیازمند مشورت با سایرین 

 .نظر می رسد نیست

 .شرح می دهند: در دنیای کسب وکار توصیه خوب مثل معدن طال است« جاشوا مارگولیس»و « دیوید گاروین»

خود را گم می کنند؛ اما شاید شما هم جزو آن دسته از مدیرانی باشید که هنگام برخورد با چالش های مدیریتی دست و پای 

نگران نباشید. گاهی یک مشورت سازنده با یکی از همکاران شما را به قدری آرام می کند که این آرامش خاطر نهایتا به تصمیم 

گیری های استراتژیک و عاقالنه تر منجر خواهد شد. در ضمن، مشورت دادن به سایرین نیز یکی از شاخصه های یک مدیر کارآمد 

 .است

 
معموال مردم دچار اعتماد به نفس کاذبند و همین امر موجب می شود کمتر مشورت کنند. مدیران غالبا از پتانسیل های مشورت 

آگاهی ندارند، اما گاروین و مارگولیس شرح می دهند که برای درست مشورت کردن نیازمند مهارت هایی هستیم که کامال قابل 

 .یادگیری هستند

که نتیجه تحقیقات و گفت وگوهایشان با « هنر مشورت»کسب وکار هاروارد در مقاله ای تحت عنوان این استادان مدرسه 

متخصصان مشاوره است، توضیح می دهند که مشاوران خبره نه تنها به چگونگی مشورت که به نوع مشورت مورد نیاز نیز توجه 

 .دارند



ین احتمال وجود دارد که یکی از طرفین مشورت مرتکب یک اشتباه اما رد و بدل کردن مشورت به این سادگی ها نیست. همیشه ا

 .ساده شود و در نتیجه رابطه میان طرفین خدشه دار شده یا آسیب ببیند

اما اگر پروسه مشورت خوب پیش رود چه اتفاقی می افتد؟ما ممکن است تنها از زاویه ای خاص به مشکالت خود بنگریم. مشورت 

قطه ای کامال متفاوت مساله خود را بررسی کنیم. همیشه ده ها راه پیش پای ما قرار دارد و مشورت مثل درست، باعث می شود از ن

 .چراغی است که این راه ها را بر ما نمایان می کند

 مقاومت در برابر درخواست کمک از دیگران

ت که پیش فرض بیشتر مردم این است که برخی از مدیران اجرایی در درخواست کمک از دیگران بسیار محتاطند، شاید به این عل

همین اعتماد به نفس کاذب میزان تبادل افکار را کمتر می »راه حل تمام مشکالت را می دانند. گاروین در این رابطه می گوید: 

ه کند، اما برای خود من جای سوال است که چگونه مدیران تصمیمات بحرانی سازمانی را بدون درخواست کمک از دیگران و ب

 .«تنهایی می گیرند

به عالوه بسیاری از مدیران تصور می کنند که اگر از دیگران مشورت یا کمک درخواست کنند، وجهه آنها و توانایی شان در تصمیم 

 .گیری زیر سوال می رود

ری جزئی نظر ده از سوی دیگر تحقیقات نشان می دهد که افرادی که زیادی به دنبال مشورت با دیگرانند و پیش از هر تصمیم گی

ها نفر را جویا می شوند، از نگاه دیگران افرادی وابسته اند و در ارزشیابی عملکرد از سوی مدیران رتبه باالیی دریافت نمی کنند. 

افرادی که هیچ گاه مشورت نمی کنند نیز از این قائده مستثنی نیستند. تنها کسانی که تعادل را رعایت کرده و در مواقع ضرورت 

 .نبال مشورت با دیگران هستند، باالترین رتبه را در ارزشیابی ها دریافت می کنندبه د

 مشورت عاری از اشتباه نیست

اگر به دنبال مشورت هستید ممکن است مرتکب این اشتباهات متداول شوید:مشورت با افراد نامناسب: چرا که معموال به دنبال 

 .با ما مشابه است و کمتر به دنبال نظر افرادی هستیم که متفاوت فکر می کنند مشورت با افرادی هستیم که عقاید و نظرهایشان

شکست در تعریف مساله: معموال در نتیجه حذف اطالعات کلیدی و پرداختن به حاشیه ها حاصل شده و به گمراهی مان منجر می 

 .شود

مشاوره از فردی مرتکب می شویم، کم ارزش یا کم کم ارزش پنداشتن نظر دیگران: یکی از اشتباهاتی که معموال پس از دریافت 

اهمیت پنداشتن نظر او یا زیر سوال بردن آگاهی اوست. خودمحوری عامل اصلی این اشتباه است که باعث می شود فقط نظرات 

 .ان باشیمخود را درست بپنداریم و حتی از راه مشورت با دیگران نیز به دنبال اعتبار بخشیدن به عقاید و راه حل های خودم

تجربه نشان داده است که افراد قدرتمند و در رده های باالی سازمانی معموال این اشتباه را بیشتر مرتکب می شوند و به خاطر حس 

رقابتی که میان خود و فرد مشورت دهنده احساس می کنند، هیچ گاه از نظرات او استفاده نمی کنند. به باور گاروین این افراد 

 .دی برای جایگاه و عقاید خود قلمداد می کنندمشورت را تهدی



اما از سوی دیگر فرد مشورت دهنده نیز نقش مهمی را در موفقیت یا شکست فرآیند مشورت ایفا می کند. گاروین در این باره می 

ام گزینه ها را ده اگر به دنبال مشورت کردن با دیگران هستید، احتماال در شرایطی بحرانی به سر می برید. ممکن است تم»گوید: 

ها بار بررسی کرده باشید اما مشاور به شما کمک می کند که راه مناسب تر را انتخاب کنید. در این شرایط شما با دو فرآیند کامال 

مجزای استدالل مواجه می شوید که یکی فرآیند استدالل خودتان است که کامال شفاف و قابل فهم است و دیگری فرآیند استدالل 

شورت دهنده است که معموال غیر شفاف و نامفهوم است. انسان معموال به سمت شفافیت گرایش دارد، به همین علت است فرد م

 .«که در بیشتر مواقع ما استدالل دیگران را رد می کنیم، چرا که استدالل فرد مشورت دهنده را به درستی یا اصال درک نکرده ایم

ه پیشنهادهای مناسبی ارائه کند و به صورتی کامال شفاف توضیح دهد که این پیشنهادها بنابراین مهم است که فرد مشورت دهند

 .چگونه به ذهنش رسیده اند

 مشاور هم اشتباه می کند

فرد مشورت دهنده نیز ممکن است مرتکب خطا شود. ممکن است صالحیت الزم را دارا نبوده یا حد و مرزها را رعایت نکرده و در 

 .اظهار نظر کند که به او مربوط نیسترابطه با مسائلی 

نخستین سوالی که به عنوان یک مشورت دهنده الزم است از خود بپرسید این است که: آیا من برای کمک دراین زمینه فرد 

اگر کسی برای مشورت به سراغ شما آمد و شما می دانستید که توانایی »مناسبی هستم؟ مارگولیس در این رابطه چنین می گوید: 

زم را برای کمک کردن به او ندارید، اشکالی ندارد اگر درخواست او را رد کنید. در چنین شرایطی هرگز کمک نکردن بهتر از آن ال

طبیعتا دوست دارید برای طرف مقابل خود مفید باشید یا ممکن است »او در ادامه می گوید: « است که ناآگاهانه مشورت دهیم.

ید؛ اما به هر حال اگر برای مشورت دهی مناسب نیستید، بهتر است او را به فردی ارجاع دهید که نداشته باش« نه گفتن»توانایی 

 «.صالحیت الزم را دارا باشد

فرد مشورت دهنده همچنین ممکن است نتواند پیشنهاد خود را به درستی منتقل کند یا مساله را به درستی درک کند. قضاوت یا 

له اشتباهاتی است که ممکن است حین مشاوره دیگران مرتکب شویم. گاروین تاکید می کند که اگر راهنمایی جانبدارانه نیز از جم

 مشاور یک گاروین، باور به. اید نکرده انتخاب مشاوره برای را مناسبی فرد که بدانید شدید، مواجه «…اگر جای تو بودم»با جمله 

بگیرد، نه اینکه با توجه به شرایط، تجربیات یا مهارت های خود بگوید  نظر در را گیرنده مشورت فرد های محدودیت و شرایط باید

نظر من درباره مساله این است و اینها »یک مشاور خبره در عوض می گوید: «. اگر جای تو بودم، این گونه رفتار می کردم»که 

 «.فاکتورهایی هستند که باید در نظر داشته باشی

این است که طرفین با دقت به یکدیگر گوش نمی دهند. باید پیش از آنکه قضاوت کنید، یکی از مشکالت اساسی فرآیند مشورت 

 .عمیقا به صحبت های طرف مقابل خود گوش کنید

گاروین می گوید که وقتی به کسی مشورت می دهد، به احساس و لحن فرد مقابل نیز توجه می کند چرا که از این طریق می توان 

 .او همچنین به نکاتی که طرف مقابل عمدا یا از روی خجالت از قلم انداخته است نیز توجه داردبه عمق مساله فرد پی برد، 

مثال وقتی کسی شکوه می کند که در محیط کار نمی تواند با سایرین درست ارتباط برقرار کند و هر مثالی که می آورد، حاکی از »

تی از کارکنان رده پایین تر به میان نمی آورد، باید کمی مکث کنیم و مشکالتش با همکاران هم رده یا رده باالتر از اوست و صحب

جویا شویم که آیا داستان ناگفته ای وجود دارد یا خیر. بخش مهمی از مشکل معموال در همین ناگفته ها نهفته است. یکی از 

به «.ک تمامی ابعاد مساله نیستنددالیلی که دیگران از شما درخواست کمک می کنند این است که خود به تنهایی قادر به در



همین سبب است که هر دو طرف فرآیند مشورت باید بتوانند به راحتی از یکدیگر سوال کنند. یکی از مشاوران خبره ما همیشه 

تاکید می کند که نخستین تفسیر شما از داستانی که می شنوید همیشه و لزوما درست نیست. فراموش نکنید که هدف، درک 

 .ارائه راه حل به گونه ای است که قابل فهم باشدمساله و 

تصمیم گیری عجوالنه همیشه مشکل ساز است. به مشورت به عنوان یک فرآیند نگاه کنید. »مارگولیس در ادامه گوشزد می کند: 

های ممکن  فرآیندی که در آن شما سوال می پرسید، گوش می کنید و مساله را به بحث می نشینید و زمانی به بررسی راه حل

 «.می پردازید که مساله را از تمامی جوانب بررسی کرده باشید

مارگولیس از اینکه این پروژه را با همکاری گاروین به پایان رسانده خوشحال است چرا که از نظر او گاروین مشاوری خبره است. او 

گاروین کمک خواستم و او به خوبی توانست مرا  یک روز در رابطه با یک مساله کاری از»درباره چگونگی این همکاری می گوید: 

راهنمایی کند. توانایی او در مشاوره کنجکاوی من را برانگیخت و از خود پرسیدم که چه مهارت ها و روش هایی او را در امر مشاوره 

 .«خبره ساخته است

همسرم چرا که »خواهد او در جواب گفت: اما وقتی از خود گاروین پرسیدیم که هنگام مواجهه با یک مساله از چه کسی کمک می 

نه تنها او مرا بهتر از هر کسی می شناسد، بلکه مسائلی را به من یادآوری می کند که شنیدن آنها شاید برای من خوشایند نباشد. 

 «.شدتجربه نشان داده که وقتی توصیه های او اصال به مذاق من خوش نمی آید، اگر به آنها عمل کنم حتما موفق خواهم 


