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چراافرادبرایمشاورهپولمیدهند؟
نویسنده: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

حرفه ای  از  منظور  است؛  دیگر«  به شخص  حرفه ای  و  اختصاصی  »توصیه   مشاوره 

این است که کامال در آن زمینه تسلط دارید، تخصصتان است و به شخص مشاوره 

می دهید. جمله  جالبی که آقای رولند یانسی بیان می کند این است که »اغلب مردم 

راهکار مسائل را می دانند، فقط می خواهند کسی شجاعانه آن ها را تایید کند« و کار 

مشاور بیشتر این موضوع است. علت اینکه مردم برای مشاوره پول می دهند:

1.اعتمادبهنفس
افراد پول می دهند تا پیش کسی بروند که به آن ها اعتمادبه نفس بدهد. فرض کنید 

کسی نزد شما برای مشاوره می آید، مهم  ترین اولویتتان باید این باشد که به جای 

در  هیچ گاه  استثنا،  مواردی  به جز  پس  دهید.  اعتمادبه نفس  او  به  دادن،  آموزش 

جلسه مشاوره، مخاطب را بیش از حد زیر سوال نبرید و تخریب نکنید. به او اعتماد 
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به نفس بدهید تا اگر در انجام کاری درست مردد است، هرچه زودتر گام بردارد و 

آن کار درست را انجام بدهد.

2.دلگرمی
مسئله مرتبط با اعتمادبه نفس دلگرمی است؛ یعنی افراد به مشاوره می آیند که از 

شما دلگرمی بگیرند. اگر مشاور هستید، اغلب کافی است به مخاطب نشان بدهید 

تنها نیست و افراد زیادی با همین مسئله روبرو هستند. حتی شاید بتوانید نشان 

بدهید خودتان زمانی با موردی مشابه مواجه بودید.

3.تاییددانستهها
افراد به مشاوره می آیند تا همان چیزهایی را که می دانند و خودشان در مشاوره 

دنیا  مشاور  بهترین  پیش  می کنند  احساس  کار  این  با  کنید.  تایید  را  می گویند 

رفته اند. البته واضح است فقط مواردی را تایید می کنید که کامال درست است و 

به نفع مخاطب است.

4.راهکار
افراد دنبال این موضوع هستند که به آن ها راهکار ارائه کنید. منظور از راهکار آن 

است که به جای کلی گویی دقیقا بگویید چه گام هایی برداشته شود. این گام ها باید 

کامال عملی باشد.

5.رهاییازسردرگمی
احتماال افرادی که برای مشاوره می آیند با چند گزینه مواجه اند. شما باید به آن ها 

بگویید که بین گزینه های موجود کدام گزینه درست است. بنابراین می توان گفت 

فرد  یک  به  فقط  بلد هستید،  را  کارتان  اگر  است.  راحتی  خیلی  کار  مشاوره  که 

می گویید از بین گزینه های موجود، کدام  کار را انجام دهد.
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6.کسبنتایجسریعتر
افراد پیش مشاور می آیند تا نتایج سریع تری بگیرند. مثال کسی که می خواهد الغر 

یا چاق شودخودش راه حل را می داند. کسی که می خواهد چاق شود باید غذاهای 

بیشتر، پرچرب و پرکالری بخورد و کالری کمتری مصرف کند و کسی که می خواهد 

الغر شود باید برعکس آن عمل کند؛ ولی دلیل اینکه  افراد نزد یک پزشک خوب 

می روند این است که سریع تر به آن نتایج برسند و فکر می کنند آن پزشک شاید 

راه حلی دارد که بتوانند نتیجه را در مدت کوتاه تری ایجاد کند.

زیاد  اطالعات  انتقال  یا  دادن  آموزش  شما  اصلی  کار  بدانید  هستید  مشاور  اگر 

نیست. به موارد باال توجه کنید و حتما موفق تر خواهید بود.
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