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20 عادت غلط افراد موفق در محیط کار
نویسنده: مارشال گلداسمیت ترجمه: غزل آرین

فعالیت  به خوبی  کاریتان  زمینه  در  دارید  نمی گیرید.  مطلوب  نتیجه  سختتان  کار  از 
می کنید اما چیزی وجود دارد که بین وضعیت کنونیتان و موفقیت های بیشتر فاصله 
انداخته  است. این چیز ممکن است یکی از عادت های رفتاری آزار دهنده خودتان باشد. 
شاید یک نقطه ضعف جزئی که شاید اصال آن را نتوانید تشخیص بدهید، شاید دقیقا 
همان عواملی که فکر می کنید باعث شده اند موفق شوید و در وضعیت کنونی قرار 

داشته  باشید دارند از کسب موفقیت های بیشترتان جلوگیری می کنند.

بیست عادت غلط افراد موفق در محیط کاری
1. بیش  ازحد برنده شدن

احساس نیاز برای برنده شدن، آن هم به هر قیمتی و در هر شرایطی. چه لزوم داشته 
باشد یا نداشته باشد یا کامال بی مورد باشد.
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بیش  ازحد برنده شدن رایج ترین مشکل رفتاری در میان افراد موفق است. تفاوتی 
میان رقابتی بودن و بیش  ازحد رقابتی بودن وجود دارد، همچنین بین موفق شدن 
هنگامی که به چشم می آید و هنگامی که به چشم نمی آید. افراد موفق بارها و بارها 
مرز بین این دو را می شکنند. نمی خواهم حس رقابت را کم  اهمیت جلوه دهم. منظورم 
این است که وقتی از این حس، برای به دست آوردن اهدافی استفاده می کنیم که 

ارزش تالش کردن را ندارند، آنگاه یک مشکل به حساب می آیند.

2. بیش  ازحد ارزش و اعتبار دادن به بحث
تمایل بیش  ازاندازه در هر مباحثه ای برای به کرسی نشاندن نظرات خودمان.

تصور کنید مدیرعامل یک شرکت هستید. کارمندتان عقیده ای ابراز می کند که ازنظر 
شما فوق العاده است. به جای آن که از او حمایت کنید و بگویید: »عقیده فوق العاده ای 
است«، ازآنجایی که می خواهید برای خودتان ارزش و اعتبار ایجاد کنید می گویید: 
»عقیده فوق العاده ای است؛ اما بهتره این کار رو انجام بدی«. هرچقدر مقام شما در 
سازمان باالتر باشد، الزم است کاری کنید که دیگران موفقیت های بیشتری به  دست 

آورند تا اینکه بخواهید همیشه خودتان موفق و برنده باشید.

3. قضاوت کردن
تمایل برای قضاوت کردن دیگران و محک زدن آن ها با توجه به معیارهای خودمان.

دلیل  همین  به  بگیرند.  قرار  موردانتقاد  غیرمستقیم،  هرچند  ندارند،  دوست  مردم 
است که قضاوت کردن در مورد دیگران یکی از بدترین راه هایی است که موجب طرد 
کردن آن ها و موفقیتمان می شود. تنها نتیجه ای که می توان از قضاوت درباره تالش 

و کمک دیگران انتظار داشت این  است که آن ها دیگر به ما کمک نخواهند کرد.

4. ارائه پیشنهادات مخرب
ارائه نظرات و پیشنهادات طعنه آمیز و بی موردی که گمان می کنیم با مطرح کردنشان 

با هوش و تیز به نظر می رسیم.
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از روی غرض یا بدون  پیشنهادهای مخرب، اظهارات طعنه آمیزی هستند که روزانه 
هیچ غرضی بیان می کنیم و هیچ سودی برای دیگران ندارد جز آن  که باعث رنجش 
آن ها می شود و احساس برتری خود را به آن ها ثابت کنیم. این نظرات طعنه آمیز، 
متفاوت از نظراتی است که برای افزایش ارزش و اعتبار به بحث بیان می شود؛ زیرا 

جز رنجش و آزردگی چیزی به همراه ندارد.

5. با کلماتی از جمله »نه«، »اما« و »بااین حال« آغاز کردن
استفاده بیش  ازحد از این کلمات منفی که به  طور غیرمستقیم بیان کننده این مفهوم 

است: »حق با من است. تو در اشتباهی«.
هنگامی که جمله ای را با »نه«، »اما« و »بااین حال« یا هر چیز شبیه آن آغاز می کنید 
صرف  نظر از اینکه لحن شما تا چه حد دوستانه باشد یا چه تعداد عبارات مالیم و 
دلربا بیان کنید تا تاثیر مثبتی بر دوستتان بگذارید، پیامی که دوست شما دریافت 
خواهد کرد این  است: در اشتباهی… از آن لحظه به بعد گفت وگوی بین شما تبدیل 
به جنگی بی حاصل می شود و شما دیگر در حال تبادل  نظر نیستید بلکه در تالشید تا 

در این جنگ پیروز شوید.

6. به همه دنیا بگوییم چقدر باهوش هستیم
احساس نیاز برای اینکه به دیگران نشان دهیم که باهوش تر از آن ها هستیم.

فرض کنید منشی شما با یک سند که الزم است آن را فورا بررسی کنید وارد اتاقتان 
می شود چیزی که منشی نمی داند این  است که چند دقیقه پیش از طریق همکارانتان 
راهی  باشید  مردم  اکثر  مانند  اگر  کرد؟  خواهید  چه کار  شده اید.  مطلع  موضوع  از 
پیدا خواهید کرد تا به منشی تان بگویید یک قدم از او پیش هستید. ممکن است 
به سادگی بگویید: »این موضوع را از قبل می دانستم« یا با لحن تندتری بگویید: »چرا 
آسایش من را با این موضوع به هم ریختی؟« اما هرکدام را که انتخاب کنید ضربه ای 
را که نباید بزنید زده اید. اگر بتوانید به سادگی و با گفتن متشکرم آن را بگذرانید، کار 

درستی انجام داده اید.
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آیا تاکنون توجه کرده اید که هرگاه فردی موضوعی را مطرح می کند که ما قبال آن را 
شنیده ایم، نمی خواهیم به آن مطلب گوش دهیم. )یا با انگشتان دستتان بر روی 

چیزی می کوبید.(

7. هنگامی که عصبانی هستیم صحبت کنیم
استفاده از تغییرات احساسی به عنوان ابزار مدیریت.

ابزار مدیریت است. باعث می شود کارمندان از خواب  فکر می کنم عصبانیت نوعی 
را  شما  صدای  باید  کارمندان  بعضی اوقات  که  است  این   مفهومش  شوند.  بیدار 

بشنوند؛ اما به چه قیمتی؟
تغییرات احساسی، ابزار قابل اطمینانی برای مدیریت نیستند. وقتی عصبانی هستید، 
کنترلتان را از دست می دهید. فکر می کنید با خشم فوری می توانید دیگران را کنترل 
کنید و انگیزه شان را باال ببرید؛ اما به سختی می توان واکنش مردم در برابر خشم و 
پیشرفت  می خواهند  اینکه  به محض  آن ها  کار  این   با  کرد.  پیش بینی  را  عصبانیت 

کنند، افت می کنند.

8. منفی بودن یا »اجازه بده بگم چرا این موضوع عملی نیست«
احساس نیاز برای مطرح کردن افکار منفی مان آن هم زمانی که از ما نظری خواسته 

نشده  است.
قادر  که  هستند  افرادی  آن ها  هستیم.  آشنا  منفی  افراد  با  کار  محیط  در  ما  همه 
واکنش  کنند.  بیان  تعارف آمیز  یا  مثبت  پیشنهاد شما، جمله ای  مقابل  در  نیستند 
آن ها همیشه منفی است. اگر منفی بودن نقطه ضعف شما است از شما می خواهم 
هنگامی که پیشنهاد مفیدی دریافت می کنید به پاسخ و واکنشی که از خود نشان 

می دهید دقت و آن را بررسی کنید.
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9. از دادن اطالعات اجتناب کردن
سر باز زدن از دادن اطالعات به این جهت که نسبت به دیگران احساس برتری داشته 

باشیم.
در عصر دانش و اطالعات این حقیقت که اطالعات قدرت محسوب می شود بیش  
از همیشه صحت دارد و اجتناب از ارائه اطالعات به دیگران با هدف تصاحب قدرت، 

ارزش و اعتبار ما را از بین می برد و باعث رنجش دیگران می شود.

10. ناتوانی در تشخیص
ناتوانی در ستودن و پاداش دادن به دیگران.

اگر تاثیری که فردی در موفقیت گروهی داشته  است را تشخیص دهید اما به  گونه ای 
رفتار کنید که گویی این موضوع را تشخیص نداده اید نه تنها با او با بی عدالتی رفتار 

کرده اید بلکه لذت و شوق او را از بین می برید.

11. بیش  از آنچه  که هستیم به خودمان اعتبار دهیم
آزاردهنده ترین راهی  که هر موفقیتی را به خودمان وابسته می دانیم.

12. بهانه آوردن
نقاط ضعف را جزء اصالح نشدنی شخصیتمان می دانیم.

به  خاطر تاخیری که داریم بهانه می آوریم که همیشه در طول زندگی تاخیر می کنیم و 
والدین و دوستانمان با این موضوع کنار آمده اند. این موضوع درباره همه عادت های 

ناپسندی که داریم صدق می کند.
اگر دیدید که همکارانتان با گفتن »من بلد نیستم..« در تالش هستند تا از زیر بار 

مسئولیت شانه خالی کنند، از آن ها بپرسید چرا؟
زمینه ای که می خواهیم  در هر  بود  قادر خواهیم  نیاوریم،  بهانه  و  بتوانیم عذر  اگر 

موفق بشویم.
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13. جدا نشدن از گذشته
مقصر  گذشته؛  افراد  و  حوادث  دانستن  مقصر  و  اشتباه  پذیرفتن  از  فرار  برای  نیاز 

دانستن دیگران.
تغییر دادن کسانی که گذشته را رها نکرده اند و می خواهند بدانند چرا هم اکنون به 
اینجا رسیده اند کار دشواری است. زمان زیادی طول می کشد تا بتوانیم آن ها را قانع 
کنیم که دیگر درباره گذشته نمی توانند کاری انجام دهند و نمی توان گذشته را تغییر 
داد. تنها کاری که باید بکنند این است که گذشته خود را بپذیرند و به سوی آینده 

بهتر پیش بروند.

14. تملق و چاپلوسی را ترویج می دهیم
نمی توانیم ببینیم که چه رفتار اشتباهی با دیگران داریم.

برخی از مدیران دوست ندارند از آن ها انتقاد شود و فقط می خواهند افراد جایگاه 
و مقام آن ها را ستایش کنند شاید مدیران می پندارند که این رفتارها به نفعشان 
است؛ ولی آن ها با این کار تملق و چاپلوسی را ترویج می دهند که این به نفع شرکت 

نیست.

15. اجتناب از ابراز پشیمانی
از پذیرفتن مسئولیت در برابر اعمال پذیرفتن اشتباهمان ناتوانیم یا قدرت تشخیص 

اینکه رفتار ما چه تاثیری بر دیگران می گذارد را نداریم.
ابراز پشیمانی یا عذرخواهی کردن به پاک سازی روح و روان کمک می کند. هنگامی که 

می گویید »متاسفم« احساس بهتری پیدا می کنید.

16. گوش ندادن
بدترین نوع بی احترامی به همکاران.

هنگامی که به صحبت های طرف مقابل گوش نمی دهیم در حال ارسال پیام منفی به 
او هستیم.
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17. ناتوانی در ابراز حس قدردانی
بدترین طرز برخورد.

اگر نمی دانید در چه شرایطی باید چه واکنشی از خود نشان دهید. حداقل در برابر 
تعریف و تمجید بگویید متشکرم.

18. تنبیه کردن آورنده پیام
به انتقاد گرفتن افراد بی گناهی که صرفا قصد دارند به ما کمک کنند.

19. تقصیر را به گردن دیگران انداختن
همه را مقصر می دانیم به  جز خودمان.

20. احساس بیش ازاندازه »من« بودن
از اشتباهاتمان تعریف و تمجید می کنیم به گونه ای که گویی خوبی های ما هستند.
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