توسعه یافته تر باشد تخیالت ،بینش و نگرش
مردم بهتر ،دقیق تر و منظم تر اســت .جامعه
عقب مانده و ســنتی بــا تخیل مخالف اســت؛
تخیل به خودی خود بد نیســت به شرط آن که
مبتنی بــر مقتضیات ،واقعیت هــا ،ارزش ها و
هنجارهای فرهنگی جامعه باشــد .دخترانی
که در ســندروم ســیندرال غرق شــده انــد ،در
تخیالت و رویاپردازی هایشــان غوطــه ور و از
واقعیت های اجتماعی دور می شوند بنابراین
زندگی و ازدواج شان به خطر می افتد .ما باید
دختران را طــوری پــرورش بدهیم کــه از این
تخیالت افراطی پرهیز کنند.

آشنایی با یک بیماری روانی که با تماشای یک کارتون
در ذهن دخترها تقویت و مانع ازدواج شان می شود

دکتر سیدعلی ظریفی | مشاور خانواده

نحوه مقابله با سندروم سیندرال

بیشتر ما در زندگی مان داستان «ســیندرال» ،دختری که نامادری و
محوری
خواهرانش او را به اتاق زیر شیروانی می فرســتند و او را به عنوان
خدمتکار خانواده به کار می گیرند اما در یک مراسم رسمی ،شاهزاده ای
نامدار عاشق او می شود و با هم ازدواج می کنند یا داستان «سفیدبرفی»
دختری زیبا و جذاب که با نامادری بدجنس اش زندگی می کند و در نهایت شاهزاده ای با
اسب سفید پیدا می شود که او را از این فالکت نجات دهد ،شنیده یا کارتون و فیلم های آن
ها را دیده ایم .دیدن و شنیدن هایی که باعث شکل گرفتن رویاهایی در ذهن دختران می
شود ،رویاهایی که با واقعیت فاصله بسیار زیادی دارد و باعث می شود بعضی دخترها
برای ازدواج ،چشمان شان را ببندند و در ذهن شان منتظر فردی سوار بر اسب سفید
و کالسکه ای از طال باشند .به راستی آیا چنین رویایی پایان خوشی دارد؟

ستاره زن هالیوود تماشای «سیندرال» را
برای دخترش ممنوع کرد

در همین بــاره جالب اســت کــه بدانیــد یکی
از معــروف تریــن بازیگــران زن هالیــوود بــه
تازگی فاش کرده که دیــدن برخی از کارهای
کالســیک دیزنی را در خانه اش ممنوع کرده
اســت چون با پیامی که آن ها مــی خواهند به
دختر کم سن و ســالش بدهند ،مخالف است.
بنابر اعالم ایندیپندنت« ،کایرا نایتلی» بازیگر
 ۳۳ســاله فیلم هایی همچون «دزدان دریایی
کارائیــب» در جدیدتریــن مصاحبــه اش گفته
که دختــرش (ادی) اجــازه ندارد «ســیندرال»
را کــه در ســال  ۱۹۵۰منتشــر شــده ،ببینــد
چراکه شخصیت ســیندرال در انتظار یک مرد
ثروتمند اســت تــا او را نجــات دهــد .او گفته:
«من حقیقتــا ایــن اثــر را دوســت دارم اما این
موضوعی اســت که واقعا اذیتم مــی کند؛ من
با پیامی که این کارتون مــی خواهد به دخترم
بدهد ،مخالفم ».در ادامه و بــه همین بهانه ،با
یک ســندروم متفاوت که مانعی بــرای ازدواج
دخترها محسوب می شود ،آشنا خواهید شد.
آسیب های مبتال شدن به این سندروم

در علم روان شناسی افرادی با چنین طرز فکر
و رویا را با «ســندروم ســیندرال» مشخص می

کنند .عبارت «سندروم سیندرال» را نخستین
بار کولت داولینگ ( )Colette Dowlingدر
کتاب «سندروم ســیندرال :ترس پنهان زن ها
از استقالل» به کار برد .ســندروم سیندرال به
معنی نداشــتن اســتقالل و وابســتگی مالی،
عاطفی ،فیزیکــی و  ...زنان به مردان اســت.
کسانی که با این سندروم و عقده دست و پنجه
نرم می کنند ،افرادی هســتند که تفکر غالب
و هــدف آن هــا از ازدواج فقــط فراهم شــدن
خواســته هایشــان و رســیدن بــه کمبودهای
زندگــی اســت .ایــن کمبودهــا مــی توانــد
خودروی گران قیمت ،شغل مناسب یا به زبان
ساده تر بودن در انتظار فردی باشد که چشم
بســته آن ها را به کاخ آرزوهایشــان برســاند.
این افراد تنها مالک شــان بــرای معرفی یک
خواســتگار خوب ،برآورده شدن آرزوهایشان
است و چشــم شــان را روی دیگر مسائل مهم
زندگــی از جملــه ســن ،فرهنــگ و تفاهم می
بندند زیرا مسئله در ذهن آن ها نقش دیگری
دارد و همسر را فردی برای رسیدن به مقصود
خودشان می بینند.
برای خوشبختی باید تالش کرد

نکته مهم این است که خانواده هم نقش مهمی
در شکل گیری این رویا دارد .بعضی والدین از
کودکی در گوش دختران شــان می خوانند:

مقابله با سندروم ســیندرال از تربیت فرزندان
شــروع مــی شــود؛ تربیــت فرزندانی کــه یاد
بگیرند ،زن ها موجودات چندوجهی هستند
کــه از عهــده هــر کاری برمــی آینــد و بــرای
خوشــبخت شــدن بایــد به تــاش خودشــان
وابســته باشــند .بایــد بــه بچــه هــا بیاموزیــد
استقالل ارزشــمند اســت و چنان چه فرصت
مســتقل شــدن پیــش آمــد ،بایــد از آن بهــره
گرفــت .دخترهــا را از کودکی تشــویق کنید
که مســئولیت پذیر و در گام نخســت به دنبال
رفع مشکالت شان بدون وابستگی به دیگران
باشــند .معنای خوشــبختی برای هــر فردی
متفاوت اســت و لزومــا به معنی شــاهزاده ای
ســوار بر اسب ســفید نیســت .شــما خودتان
مســئول خوشــبختی تان هستید؛ شــاهزاده
سفیدپوش خود شما هستید .عشق به خود از
درون انسان ریشــه می گیرد نه از تأیید و حس
دیگــران .برخیزید و زندگــی تان را بســازید.
تنهــا شــما مــی توانیــد باورهــا و ارزش هــای
نهادی تــان را اصالح کنیــد و راهی برای
رهایی از وابســتگی به اشــخاص،
افــکار و واکنش هــای آن ها
بیابید .بــه آن ها آموزش
بدهیــم کــه هــدف
شــان را از ازدواج
مشــخص کننــد و
بر اســاس ایــن که با
ازدواج به چه چیزی می
خواهند برسند ،مالک
و معیارهــای انتخــاب
همسرشــان را دســته
بندی کنند و بر اساس
همان معیارها به دنبال
همسری مناســب و ایده
آل باشــند تــا زندگی شــان
سرشار از آرامش باشد نه آسایش.
توجه داشته باشید که معنی خوشبخت
بودن داشــتن آرامش اســت نه آسایش.
چه بســا زندگی هایی که آســایش بسیار
زیــادی دارنــد اما دلشــان برای داشــتن
لحظــه ای آرامش لــک زده اســت .پس با
تــوکل بــه خــدا و چشــمانی بــاز و انتخاب
همســری مناســب با واقع بینی بــه دنبال
زندگی سالم باشید.

«کی میشــه عروس بشی تا خوشــبختی تو رو
ببینیم» .آن ها با گفتن این جمله به او آموزش
مــی دهنــد کــه ازدواج ،پــل و راه رســیدن به
خوشــبخت شــدن اســت در حالی کــه معنی
واقعی خوشبختی را برای او بیان نمی کنیم.
با هدف آموزش خانــواده می
تــوان به اقــدام همیــن بازیگر
معروف هالیوودی اشاره کرد
که دخترش را از دیدن برنامه «نایتلی» ،یکی
هایی با ایــن موضــوع محروم
از ستاره های
کرده اســت .ایــن اقــدام او به
دهد زن هالیوود در
دخترانــش آموزش مــی
جدیدترین
کــه آن هــا بــرای خوشــبخت
شــدن نبایــد منتظر فــردی از مصاحبه اش گفته
غیــب باشــند تــا آن هــا را بــه که دخترش اجازه
ندارد کارتون
ســاحلی امــن برســاند بلکــه
بایــد خودشــان تــاش و بــه «سیندرال» را ببیند
خوشــبخت بودن فکر کنند نه چراکه شخصیت
خوشبخت شدن.
سیندرال در انتظار
غرق شدن در تخیالت
افراطی ممنوع

یکی از نیازهای ذاتی انســان
رویــا پــردازی و تخیل اســت و
از ابتــدای خلقــت در افــراد
وجود داشــته  .هر چــه جامعه

یک مرد ثروتمند
است تا او را نجات
دهد و او با پیامی
که این کارتون
می خواهد به
دخترش بدهد،
مخالف است

دالیل تمایل شدیدبعضی انسان ها به نو کردن وسایل شان
به بهانه انتشار عکسی از خودروی مدل  1996ثروتمندترین مرد جهان

معرفیخود با استفاده ازداراییها
بهجایتوانمندیها!
تینا امیری| روان شناس بالینی و دانش آموخته انستیتو روان پزشکی

«این ماشین ثروتمندترین مرد جهان است! هرچند باورتان نمی شود اما او یک هوندا آکورد  ١٩٩٦دارد که هم
چهره ها
اکنون ،قیمت اش کمتر از چهار هزار دالر است! صحبت از «جف بزوس» مدیر آمازون و ثروتمندترین مرد جهان
است که ثروتش حدود  ١٢٨میلیارد دالر است! او در این باره می گوید که ترجیح میدهم از یک خودروی ساده
و قدیمی استفاده کنم و با همین راحتم و دلیلی برای خرید خودرویی گران قیمت نمی بینم ».این توضیح یکی از
پربازدیدترین پست های شبکه های اجتماعی در چند روز اخیر است .در ادامه نگاهی روان شناختی به این ماجرا خواهیم داشت.

میل انسان به داشتن بهترین ها طبیعی است؟

تعریف هویت خود با استفاده از اشیا

انسان با هر آن چه در پیرامونش اســت به نوعی در تعامل قرار دارد.
انسان ها با یکدیگر و حتی با اشیای پیرامون خود در ارتباط هستند.
یک انســان برخوردار از سالمت روان شــناختی ،اشــیا را به عنوان
ابزارهایی که نیازهای او را برطرف می ســازند در نظر می گیرد .در
واقع زمانی که ابزار برای یک انســان ،کارکردی بــه جز آن چه برای
آن ساخته شده است ،پیدا کند ،فرد از منحنی سالمت روان فاصله
گرفته است .مشکل از آن جایی نشئت می گیرد که افراد با استفاده
از اشــیا ســعی در تعریف هویت یا کیســتی خود می کنند .در رشــد
هویت کودک« ،تعریف خود با استفاده از دارایی ها» از ابتدایی ترین
مراحل اســت .به عبارت دیگر هر چه کودک بیشــتر رشد می کند،
کمتر هویت خود را بر مبنای آن چه متعلق به اوســت مانند اســباب
بازی هایش و بیشتر بر مبنای ویژگی ها و توانایی های شخصیت اش
تعریف می کند .بنابر مراحل رشــد انتظار می رود یک بزرگ ســال
نیز قادر باشد هویت خود را با استفاده از توانمندی ها و ویژگی های
خود تعریف کند.

افرادی فاقد احساس خود ارزشمندی اصیل درونی

از آن جایــی که توانمنــدی ها و اســتعدادهای یک فرد مــی تواند در
شرایطینیزمنافعاقتصادیمشهودبهبارآورد،گاهافرادیکهخودرا
فاقدتواناییهایدرونیمیبینند،سعیمیکنندبادراختیارگرفتن
هر چه بیشــتر کاالهای لوکس و گران قیمت و تعدد آنان ،برای خود
هویتی قابل اعتنا خلق کنند .در واقع فرد با استفاده از یک راه میانبر
برای خود هویت می سازد .معموال چنین افرادی فاقد احساس خود
ارزشمندی اصیل درونی هســتند .درخور ذکر است ،چنین نتیجه
گیری هایی در شــرایطی برای افراد پیش می آید کــه فرد به صورت
افراطی و پی در پی ســعی در اســتفاده و تصاحب کاالهای لوکس و
گران قیمت دارد بــدون آن که دلیل و توجیهی بــرای این رفتار خود
داشته باشد .برای مثال فردی که در رشته کامپیوتر تحصیل کرده و
درهمینزمینهمشغولکاراست،کامالطبیعیاستکهدرصددتهیه
بهترین لپ تاپ های موجود با باالترین قابلیت ها باشد.
مصرف گرایی نباید ارزش اجتماعی شود

عامل دیگری کــه موجبات مصرف گرایی را فراهــم می کند ،ارزش
های پذیرفته شده اجتماعی اســت .در واقع در جامعه ای که ارزش
افراد بر اساس داشــته های مادیشان سنجیده می شــود ،آن ها هر
چه بیشتر به سمت مصرف گرایی ســوق می یابند .در حالی که اگر
در یک اجتماع فرد بر اساس ویژگی ها و استعدادهای درونی اش،
دســتاوردهای علمی ،بارآوری اقتصادی و کار آفرینــی و به صورت
کلی ویژگی های اصیل انسانی سنجیده شود ،در این صورت مصرف
گرایی را به عنــوان ارزش در نظر نخواهد گرفت و به ســمت کســب
بیشتر آن چه جامعه به عنوان ارزش می شناسد پیش خواهد رفت.

مریم احمدی | طراح لباس و استاد دانشگاه

بعد از مد شدن شلوار جین های پاره و طرح های عجیب دیگر ،چند روزی است
واکنش
که شلوارهای گِلی با قیمت های باال یکی از اخبار منتشر شده در فضای مجازی
روز
است .اگرچه ممکن است یک مد جدید خیلی مورد استقبال قرار نگیرد اما با
گذشت زمان کم کم مورد توجه قرار می گیرد و حتی کسانی که در ابتدا آن را
دوست نداشتند ،برای خریدنش دست به جیب هم می شوند .بعد از شلوارهای جین پاره و به
اصطالح زخمی ،حال یک برند معروف خارجی شلوار گِلی را روانه بازار کرده است .این شلوارهای
گِلی به نقل از واشنگتن پست ،بیش از  400دالر قیمت دارند .درباره دالیل طراحی چنین لباس
هایی و مد شدنشان در ایران ،چند نکته مهم وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می کنیم .
شلوارهاییبرایحمایتازقشرکارگر

طرح هایی مانند شلوار پاره یا گل مالی شده که
معموال روی جنس جین هم کار می شود ،مربوط
به سبک هیپ هاپ اســت و برای حمایت از قشر
کارگر یا علیه پولداری و ســرمایه داری طراحی
می شود .در کشور ما ،این سبک از لباس تبدیل
به مد شده ولی در کشــورهای پیشرفته و طالیه
داران مد مانند ایتالیا و فرانسه ،فقط توسط گروه
ها و قشرهای خاصی از مردم استفاده می شود و
برای همه مردم قابل استفاده نیست .همان طور
که مطرح شــد ،این لباس ها برای قشــر خاصی
طراحی می شــود و طرفدارهای خاص خودش
را دارد .حاال این قشــر یا تعدادشــان کم است یا
زیاد که هرچه بیشتر باشــد ،بازتاب بیشتری در
مطبوعات و رســانه ها خواهد داشت و محصول
شان بیشتر دیده خواهد شد.
اینشلوارهانبایددردسترسهمهافرادباشد

دربــاره شــلوارهای جیــن پــاره و البتــه همیــن

شوهرم  4ماه است که خبری از من
و دختر 6سالهاش نمیگیرد
 ۳۰ساله ام ،دیپلم دارم ،خانه دار هستم با خانواده ای فرهنگی بدون سابقه طالق و جدایی در خانواده .شوهرم دیپلمه
و  32ســاله است و دو برادرش طالق گرفته اند .بعد از هشت سال زندگی سراسر خیانت ،شکنجه و توهین ،شوهرم
بعد از گرفتن یک ســال بیمه بیکاری و خوابیدن در منزل ،چهار ماه است که خانه را ترک کرده و خودش و خانواده
اش خبری از من و فرزند دخترم که شش ساله است ،نمی گیرند .چه کار باید بکنم؟ هزینه های زندگی من و اقساط
ایشان را خانواده ام می دهند چون ضمانت بانکی کرده اند.
فریبا البرز | کارشناس ارشد مشاوره خانواده

مخاطب گرامی ،با توجه به توضیحات شما باید
مشاوره
بگویم کــه تصمیم گیــری برای طــاق و پایان
زوجین
دادن به زندگی مشترک ،یک تصمیم خطیر و
بسیار حیاتی است که در نهایت خود فرد باید به
این نتیجه نهایی برســد .بهتر اســت تمام ابعاد چند ساله زندگی
مشترک را کامال بی طرفانه بررســی کنید و بدون فشار اطرافیان
ببینید که بودن یا نبودن این زندگی چه مضــرات یا منافعی برای
شما در پی خواهد داشت .با این حال ،چند توصیه برای شما داریم.
طرز برخورد با شوهر بی مسئولیت

گرایش به زیبایی و هر آن چــه برخوردار از کیفیت اســت ،از ویژگی
های تکاملی انسان است .این ویژگی به ســبب کمک به بقای گونه
بشریدرطینسلهایمتمادیحفظشدهاست.درراستایهمین
گرایش ،انسان ها در تمام جوامع ترجیح می دهند که خانه ،ماشین
و وسایل مورد استفاده خود را از بهترین نوع آن انتخاب و تهیه کنند.
اما ســوال این جاست این میل انســانی تا کجا به عنوان یک گرایش
طبیعی و به هنجار در نظر گرفته می شود؟

مدی برای یک قرش خاص

این طور که در پیام خود اشاره کرده بودید ،طی هشت سال زندگی
مشترک ،سختی های فراوانی را متحمل شده اید .در واقع همسر
شــما مســئولیت الزم را برای زندگی مشــترک نداشــته است .از
طرف دیگر شــما دقیقا مشــخص نکرده اید که برخورد شما با این
فرد در این هشت سال به چه شــکلی بوده است؟ اما آن چه در آخر
گفته بودید ،متحمل شدن هزینه های زندگی تان توسط خانواده
خودتان است که باید توجه داشت ،خیلی خوب است که خانواده به
عنوان حمایت گر حضور داشته باشند اما هرگز قرار نیست تمامی
مسئولیت ها و وظایف دیگری را متحمل شوند .با این توجیه که اگر
ما این کار را نکنیم خودش هرگز تکانی به خود نمی دهد ،زندگی
مشترک درست نمی شود .در واقع جا به جایی نقش ها باید ممنوع
باشد .همیشــه و در همه جا قرار نیست زن تمامی مسئولیت های
شوهر سالم و بدون مشــکل اش را به دوش بکشــد و ایشان هم در
نهایت فراغ بال به فعالیت های فــوق برنامه خودش مثل خیانت،
توهین ،بیکاری و ...بپردازد .متاســفانه رفتارهای شما و خانواده
تان نه تنها کمکی به بهبودی زندگی شما نکرده بلکه باعث تقویت
روحیه و اخالق وظیفه نشناسی شوهرتان شــده است .این که در
هر حال عده ای هستند که دســت مرا بگیرند و اجازه ندهند سرم
به سنگ بخورد و تاوان اشتباهم را پرداخت کنم ،تصوری است که
نباید در شوهرتان ایجاد می شد.
طالق یا ادامه زندگی مشترک؟

این تصمیم  100درصد به نظر و انتخاب شــما بستگی دارد .باید
بررســی کنید که دالیل منطقــی برای ادامــه دادن با ایشــان چه
مواردی اســت؟ آیا تنها دلیل شــما برای ادامه زندگی مشــترک،
کراهت طالق در خانواده تان است و این که ما اصال طالق نداریم؟
آیا حضور فیزیکی یک مرد وظیفه نشناس را برای خود و دخترتان
کافی می دانید؟ یــا دالیل جدی تــر ،مهم تر و عقالنــی تر دیگری
نیز دارید؟ به هر حال ایشــان چندین ماه اســت کــه در نهایت بی
مسئولیتی حتی کوچک ترین خبری از شما و دختر خودش نمی
گیرد .این مسئله خیلی جدی است .اگر وی زمانی تصمیم به دیدن
شــما گرفت؛ فقط به گرفتن قول هــای مکرر اکتفــا نکنید و حتما
همراه با ایشان از یک مشاوره حضوری کمک بگیرید.
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سندروم سیندرال!

یک طراح لباس از دالیل طراحی لباسهای گل مالی
و شلوارهای پاره توسط کارشناسان مد می گوید

سخنی با دختر و پسرهای دم بخت

یکی از مهم ترین ویژگی ها برای یک همسر خوب ،مسئولیت پذیر
بودن اســت که باید به بهانه همین پیامک به بســیار مهم بودنش
اشاره کنم .مسئولیت مرد و زن نمی شناسد .وقتی دو نفر تصمیم
به تشــکیل زندگی می گیرند ،باید واجد این ویژگی باشــند و این
که فقط مرد یا فقــط زن ایــن کار را انجام دهد ،فایــده ای ندارد.
مسئولیت پذیر بودن باعث انجام بهتر و صحیح تر کارها می شود.
اشخاص مسئولیت پذیر به علت پاسخ گو بودن قابل اعتماد ترند
و احساس امنیت بیشتری به خانواده می دهند .افراد مسئولیت
پذیــر اعتماد به نفــس دارند .فعــال و پویا هســتند .بــرای جبران
ناکامی ها تالش می کنند .در صورت لزوم انعطاف پذیر هستند.
وظیفه شــناس هســتند .اهل تامل و اندیشه هســتند .همسران
مســئولیت پذیر هرگز به هیچ چیز در زندگی بی تفاوت نیستند.
همه این مــوارد را به این دلیــل مطرح کردم که دختر و پســرهای
جوان قبل از ازدواج به اهمیت مسئولیت پذیربودن طرف مقابل
بیش از پیش توجه کنند.

شــلوارهای گل مالی شــده باید دانست که وقتی
این ســبک لباس ها وارد ایران می شــود ،بعضی
افرادجامعهبهخصوصجوانانوآنهاییکهعالقه
مند به مدهای روز هســتند ،فقط به این دلیل که
مد شده و سبک روز است از آن استفاده می کنند.
البته ممکن است این چنین لباس هایی ،زیبایی
های خاص خودش را برای یک قشر خاص داشته
باشدوخوشایندآنهاباشدودرحوزهمدهمازآن
استفاده شود ولی در کشــور ما نباید در دسترس
همه افراد باشــد .همان طور که گفته شــد سبک
هیپ هاپ برای دفاع از قشر کارگر و علیه سرمایه
داریاستفادهمیشودوبههمیندلیلواردحوزه
مد هم شــده و زیبایی های خاص خــودش را دارد
امادرجامعهمانبایدبهگونهایباشدکههمهازآن
استفادهکنند.معموالمردمدرغرببرایپوشیدن
هرسبکلباس،فلسفهخاصخودشانرادارندواز
سبکهایخاصیاستفادهمیکنندامامتاسفانه
هنوزدرکشورمانفرهنگسازینشدهاستکههر
لباسیرادرجایگاهخودشاستفادهکنیم.

با شاغالن

شنبه ها

چرا مدیرها ،عاشق جلسات کاری
هستند؟!
حسین صادق فر
مشاور مدیریت

یکی از جلسات اداری خود را تصور کنید در حالی که همه
شوالیه ها (مدیران و سرپرستان) دور میز کنفرانس نشسته
اند و به رئیس بزرگ (مدیرعامل) توجه می کنند .به نظر می
رسد که توافق نامه ای در سکوت کامل اجرا می شود .هیچ
یک از شــوالیه ها صحبتی نمی کنند چراکه می ترســند از
طرف رئیس ضربه ای به آن ها وارد شود .سپس جلسه بعدی
برگزار می شود .پس از آن نیز جلسات دیگر .همه حاضران
می دانند که نباید افکار خود را با صدای بلند بیان کنند زیرا
رئیس نمی خواهد چیزی بشنود! حاال وقت اش رسیده که
این سوال را از خودتان بپرسید که آیا کارمندان می توانند
در مقابل شــما بــه عنــوان مدیر قــرار بگیرند؟ اگــر تاکنون
حرف ناراحت کننــده ای از طرف کارمندان نشــنیده اید،
باید متوجه باشــید که این موضوع طبیعی نیست .آیا نحوه
رفتار شــما ،دیگران را خاموش می کنــد؟ آیا هیچ اختالف
نظری را نمی پذیرید؟ آیا به جای استقبال از تنوع آرا ،آن را
محکوم می کنید؟
گذشتن  72درصد زمان مدیرها در جلسات!

کارمندان پیش از هر اقدامی ،شرایط موجود را بررسی می
کنند .اگر آن ها نمی توانند به راحتی نظرات خود را با شما
در میــان بگذارند ،پس شــانس این که بهتریــن تصمیمات
را بگیرید ،صفر اســت .ســکوتی که در اطراف شما جریان
دارد ،یک ســکوت طالیی نیست .پس بررســی کنید که آیا
شما مسبب آن هســتید؟ تحقیقات هاروارد مشخص کرده
است هر مدیر عامل به طور میانگین  ۷۲درصد از زمان خود
را در جلســات صرف می کند .این در حالی اســت که طبق
نظر اغلب کارشناســان ،جلســات کاری کمک چندانی به
پیشرفت کسب و کارها نمی کنند .تحقیقات سال گذشته
این دانشــگاه از  ۱۸۲مدیر ارشد نشــان داد که  ۶۵درصد
آن ها جلســات را مانع انجام وظایف می دانند ۷۱ .درصد
معتقدند جلســات کارایــی و بازدهــی الزم را ندارند و ۶۲
درصد گفته اند که جلســه کاری مانع ارتباطــات مثبت در
تیم می شود.
جلساتی که کارایی کارمندان را پایین می آورد

بیشتر مدیران از این آمارها اطالع دارند اما باز هم جلسات
کاری را دوست دارند .آن ها این جلســات را برای کار خود
مفید می دانند چرا که در طول جلسه با دیگران از این زمان
لذت می برند ،از این رو تمایل هم دارند تا افراد بیشتری را
به هر جلســه دعوت کنند .زمانی که مدیــران ،افراد زیادی
را به یک جلســه دعوت می کنند ،همه افراد وقت و فرصت
کافی را به دست نمی آورند تا در گفت و گوها شرکت کنند.
سخنرانی های باکیفیت و پرمفهوم ،جای خود را به نظرات
ســطحی و بی فایده می دهد .اشــتراک گــذاری اطالعات
از مســیر اصلی (اولویت های مهــم تر) منحرف می شــود.
کارمندان صداقت خود را از دست می دهند و غالب ًا محافظه
کارانــه صحبت می کننــد .مباحث و تصمیمات ســخت در
دســتور کار قرار نمــی گیــرد .در نتیجه کارمنــدان به مرور
زمان جلســات کاری را به عنوان رویدادهایی می بینند که
آمادگی ،مشــارکت و عملکــرد آن ها را پایین مــی آورد .در
واقع سیکل کاهش کارایی از همین نقطه شروع می شود.
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