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تصمیم گیری را واگذار کنید
برایان تریسی مترجم: ژان بقوسیان

ارتقای حکمت، داوری و بینش در کارمندان، واگذاری تصمیم گیری و حل  راه  تنها 

است.  مدیر  وظایف  دشوارترین  از  یکی  همچنین  کار  این  است.  آن ها  به  مشکل 

مدیران تصمیم گیری و حل مشکل را مسئولیت اصلی خود می دانند و به درستی 

که چنین است. اما اگر می خواهید اعتمادبه نفس و خوداتکایی کارمندان را افزایش 

دهید، واگذاری این وظایف به آن ها، حتی در صورتی که مرتکب اشتباه هم شوند، 

بسیار حیاتی است.

واگذاری تصمیم گیری، انگیزاننده ای بسیار قوی و همچنین رشد دهنده انسان است. 

در هر فرصتی از آن استفاده کنید. وقتی افراد برای تصمیم گیری نزد شما می آیند، تا 

جای ممکن  تصمیم گیری را به آن ها محول کنید. به جای اینکه به آن ها بگویید چه 

کار کنند، بپرسید، »فکر می کنید باید چه کار کنیم؟«
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مسئولیت را به آن ها بسپارید
حتی بهتر است وقتی کسی مشکلی را نزد شما مطرح می کند، فقط به او بگویید 

»شما مسئول هستید، خودتان به آن رسیدگی کنید«.

افراد موفق در هر زمینه ای به شدت راه حل محور هستند. آن ها به راه حل ها فکر 

کرده و بر آن ها تمرکز می کنند. در نتیجه در حل مشکالت روزانه زندگی کاری و حتی 

ارائه راه حل های بیشتر، همواره بهتر می شوند.

گاهی از مخاطبانم در کار می پرسم »آیا کسی اینجا مشکلی دارد؟«

همه دست ها باال می رود. سپس می گویم: »البته. همه مشکل دارند. آن ها مانند 

امواج اقیانوس مدام و بی وقفه به سوی ما می آیند. تنها سؤال این است که چقدر 

در حل مشکالت زندگی روزانه خود موفق هستید؟«

تنها وقفه ای که میان رودخانه مشکالتی که به سویتان هجوم می آورد، روی می دهد 

بحران هایی هستند که گهگاه رخ می دهد. بر اساس نظر بعضی کارشناسان، هر دو 

یا سه ماه یک بار با بحرانی جدید مواجه می شوید که اگر نتوانید به طرز اثربخشی 

با آن کنار بیایید، می تواند کسب وکار یا زندگی تان را به گرداب بکشاند. این بحران 

شاید مالی، کاری، شخصی، بیماری یا خانوادگی باشد؛ اما زندگی مجموعه ای بی  

انتها از مسائل و بحران ها است.

مسائل می توانند به فرصت تبدیل شوند
هدفی تحقق نیافته، مسئله ای حل نشده است. یک هدف فروش محقق نشده، 

مسئله ای است که باید حل شود. چالش با کارمند یا همکار فقط مسئله ای است 

که باید آن را حل کنید.

خبر خوب اینکه توانایی شما برای حل مشکالت روزانه تعیین کننده مهم موفقیت،  

پیشرفت و ارتقا در کار است. وقتی مهارت، دانش و خوی حل موثر مشکالت را از 

خود نشان می دهید، ارتقا پیدا می کنید و حل مشکالت و شرایط مهم تری به شما 

واگذار می شود. 
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به گفته هنری کیسینجر: »تنها پاداشی که در ازای حل مسائل می گیرید این است 

که حل مسائل بسیار بزرگ تری به شما واگذار می شود«.

تالش کنید تا شایسته تر باشید
برای حل  اینکه  فکر می کنند؛  راه  حل ها  به  دارند همواره  عالی  عملکرد  که  افرادی 

مسئله، برداشتن موانع و دستیابی به هدف باید چه  کارهایی انجام دهند. از سوی 

را برای  با عملکرد متوسط همیشه به این فکر می کنند که چه کسی  افراد  دیگر، 

مشکل پیش آمده مقصر بدانند که باعث عصبانیت و ناکارایی آن ها می شود.

به گفته کالین پاِول: »رهبری همان حل مشکالت است«. بخشی از موفقیت، توانایی 

حل مسائل است. به جای اینکه هنگام بروز مشکل عصبانی شوید یا دیگران را 

مقصر بدانید، هر مشکل را فرصتی برای رشد و بهبود در جایگاه مدیر بدانید.

همین موضوع درباره کارمندانتان هم صدق می کند. نحوه کمک شما به آن ها برای 

تبدیل شدن به فردی شایسته تر، مطمئن تر و ارزشمندتر این است که حل مسائل 

را به خودشان واگذار کنید و سپس کمک کنید تا در فرایند حل مسئله استاد شوند. 

هر چه بتوانند مشکالت بیشتری را خودشان حل کنند، شما نیز مشکالت کم تری 

خواهید داشت.

یکی از وظایف اصلی شما به عنوان مدیر این است که به کارمندان کمک کنید تا 

باور کنند توانایی شان برای حل مشکل کلید موفقیت آینده آن ها است. خودتان 

الگو باشید. از صحبت درباره گذشته یا آنچه اتفاق افتاده و اینکه چه کسی مقصر 

بوده، اجتناب کنید. در عوض، بر آینده تمرکز کنید. بر راه حل تمرکز کنید. بر اقداماتی 

تمرکز کنید که می توانید برای حل مشکل یا کاهش خسارت به سرعت انجام دهید. 

این نوع تفکر منجر به عملکرد عالی شما هم به عنوان فرد و هم به عنوان بخشی 

از سازمان می شود.
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فرایند حل مشکل
از این به بعد قبل از اینکه افراد برای حل مسئله نزد شما بیایند، آن ها را ملزم به 

پیروی از فرایند چهار مرحله ای حل مسئله و تصمیم گیری کنید. بسیاری از مدیران 

از این فرایند برای کاهش چشمگیر مشکالت پیش آمده استفاده می کنند.

یا  بیایند، مسئله  نزد شما  اینکه  از  قبل  بخواهید  کارمندان  از  بنویسید:  را  آن    .1

تصمیمی که باید اتخاذ شود را به صراحت و به شکل مکتوب مشخص کنند.

معموال پنجاه درصد بحث ها پیرامون حل مسئله صرف شفاف سازی مشکل می شود. 

بسیاری از بحث ها وارد چرخه ای باطل می شود، زیرا درباره مسئله یا مانع توافق 

وجود ندارد. وقتی تاکید می کنید که افراد قبل از اینکه مسئله را نزد شما آورند آن را 

بنویسند، از اینکه در اغلب موارد، اصال نیازی نیست که نزد شما بیایند، شگفت زده 

خواهید شد. پاسخ یا راه حل به محض تعریف درست مسئله آشکار می شود. در 

پزشکی می گویند: »تشخیص درست نیمی از درمان است«.

را  بروز مشکل  دالیل  یا  علل  بخواهید  کارمندان  از  کنید:  را مشخص  علت ها   .2

روی  را  کار  این  باز هم  داده است؟  روی  این مسئله چرا و چگونه  کنند.  تعریف 

کاغذ انجام دهید. فهرستی تهیه کنید. هر چه درباره دالیل به وجود آورنده مشکل 

شفاف تر باشید، یافتن راه حل ساده تر می شود.

3. راه حل ها را مشخص کنید: از کارمندان بخواهید همه راه حل های ممکن یا همه 

اقدامات جایگزین ممکن را مشخص کنند. 

هرچه بتوانید راه حل های بیشتری برای یک مسئله ارائه کنید، احتمال دستیابی به 

راه حل درست یا ترکیبی از راه حل های درست بیشتر می شود. از مسئله ای که فقط 

یک راه حل دارد، بر حذر باشید.

احساس  که  برگزینند  را  راه حلی  بخواهید  کارمندان  از  کنید:  اتخاذ  تصمیمی   .4
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می کنند بهترین اقدام در این شرایط است و دلیلش را جویا شوید. آن ها چه دلیلی 

برای انتخاب این راه حل به جای راه حل های دیگر دارند؟

کارمندان فقط پس از اینکه این فرایند چهار مرحله ای را به انجام رساندند، باید 

برای دریافت اطالعات و مشاوره نزد شما بیایند.

زمانی  از 75 درصد  اینکه بیش  از  اجرا می کنند،  را  فرایند ساده  این  مدیرانی که 

که در بحث های حل  مشکل با کارمندان صرف کرده اند هدر می رفته، شگفت زده 

می شوند. افراد ایده  ها و راه حل های خود را مطرح کرده و بدون رفتن نزد رئیس 

آن ها را اجرا می کنند.

انجام دهید.  این فرایند چهار مرحله ای کاری است که می توانید به عنوان مدیر 

هرگاه هر نوع مسئله ای پیش آمد، قبل از هر کاری اول آن را به وضوح تعریف 

کنید. دوم، دلیل روی دادن آن را مشخص کنید. سوم، انواع راه حل ها و پاسخ ها را 

ارائه کنید و سپس در مرحله چهارم بهترین راه حل را با در نظر گرفتن همه جوانب 

انتخاب کنید.
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