
بخش چهارم: زندگی با بی شعورها

 فصل نوزدهم: 
کردن با بی شعورها کار 

»آه... لعنتی، باز هم یک بی شعور دیگر!«
جرج در جلسه ی معارفه رئیس خود

گــر بیــکار، بازنشســته یــا خیلــی ثروتمنــد نباشــید، احتمــااًل بایــد بــا یــک  ا
بــا  بایــد  چگونــه  کــه  می داننــد  کمــی  عــده ی  هنــوز  و  کنیــد  کار  بی شــعور 

بیاینــد.  کنــار  بی شــعورها 
کــه  مــا هیــچ آموزشــی بــرای ایــن مســئله مهــم ندیده ایــم؛ امــا ثابــت شــده 

برآییــم. پــس آن  از  خودمــان می توانیــم 
آســان  بی شــعورها  بــا  کــردن  کار  آیــا  می پرســند  مــردم  از  بســیاری  البتــه 
کار  کــه بگویــم آری، میســر اســت. نقطــه آغــاز  اســت؟ باعــث خرســندی اســت 

دســت خودتــان اســت. 
بــا بی شــعورها موفــق شــوید، بایــد انگیــزه داشــته  بــرای اینکــه در مقابلــه 

باشــید. بایــد از خودتــان چنــد ســؤال بپرســید:
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ید؟ کارتان را دوست دار - چقدر 
ید؟ - چقدر به حقوقتان نیاز دار

- آیا این شغل به عذابش می ارزد؟
یــد؛ امــا  کنیــد و بــه جــای دیگــری برو کارتــان را رهــا  کــه  شــاید وسوســه شــوید 
گــر بــه ســراغ شــغل بهتــر از ایــن  کــه ا هــدف ایــن نیســت. بــه خاطــر داشــته باشــید 
کلــه بزنیــد. یــد، شــاید مجبــور باشــید بــاز هــم بــا بی شــعورهای دیگــری ســر و  برو

ــا  ــه ب ــرای مقابل کــه شــخصیت خــود را ب هــدف از ایــن پرســش ها آن اســت 
کنیــد.  بی شــعورها تقویــت 

ی شماســت. بــرای شــما چنــد  گزینه هــای پیــش رو گام بعــدی، بررســی 
گزینــه وجــود دارد:

کار  ایــن  امــا  کنیــد؛  انتخــاب  را  بی شــعور  بــا  رقابــت  گزینــه  می توانیــد   -
گونــه شــما هــم مثــل او یــک بی شــعور خواهیــد  پیشــنهاد نمی شــود، چــون ایــن 
کــه  کهنــه کاری  کــه در مقابــل بی شــعورهای  بــود؛ ولــی یــک بی شــعور تــازه کار 
گــردن دیگــران  ــه  گردن کلفتــی، تقصیرهــا را ب ــازی،  ــواع دروغ گویــی، حقه ب در ان
کنیــد  گــر ســعی  کــم خواهیــد آورد. ا انداختــن و بــی مســئولیتی اســتاد هســتند، 
ــد و از  ــت می کنن ــما رقاب ــا ش ــا ب ــد، آن ه ــت دهی ــف را شکس ــازی حری ــن ب در ای

کــرد.  میــدان بــه درتــان خواهنــد 
کنیــد. مــن بــه عنــوان  کــه بی شــعورها را اصــالح  - می توانیــد وسوســه شــوید 
کــه  کــرده اســت، بــه شــما اطمینــان می دهــم  کار  کــه بــا هــزاران نفــر  درمانگــری 
کنــد، درمانــش محــال اســت؛ حتــی  گــر بی شــعوری نخواهــد خــود را اصــالح  ا
کار  کار ســختی اســت. پــس  گرفتــه باشــد، بــاز هــم  گــر او تصمیــم بــه درمــان  ا
ید و این گونــه بــه تعــداد  اصــالح بی شــعورها را بــه درمانگــران حرفــه ای بســپار
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ــان  ــی بی جای ش ــه، ول ــای قهرمانان ــا تالش ه ــه ب ک ــد  ــه نکنی ــریفی اضاف ــراد ش اف
بــرای اصــالح بی شــعورها، عاصــی و فرســوده شــده اند.

کــه چگونــه از شــّر بی شــعورها جــان ســالم بــه در  - می توانیــد یــاد بگیریــد 
ــخصیت، شــأن و روحیــه خــود را  ــانیت، ش کــه انس ببریــد. منظــور ایــن اســت 
کار، فریبندگــی، مهــارت و زیرکی تــان  کنیــد. الزمــه ی ایــن  در برابــر او حفــظ 
ــا مدت هــا از  کار را انجــام دهیــد، می توانیــد ت ــد ایــن  ــاد بگیری ــر ی گ اســت؛ امــا ا

باشــید.  دور  بی شــعورها 
کــه بــه یــاد داشــته باشــید ظواهــر  کار بــا بی شــعورها ایــن اســت  اولیــن قانــون 
بــرای آن هــا در حکــم همــه چیــز اســت. تظاهــر بــه عالقــه، همــکاری، مهربانــی، 
احتــرام، حتــی تــرس از آن هــا بــرای راضــی نگــه داشتن شــان و القــای حــس 
نهایــت  در  بایــد  کار  ایــن  ولــی  اســت؛  کافــی  ایشــان،  بــه  بــودن  فوق العــاده 
مهــارت و احتــرام باشــد، چــون خــود بی شــعورها تمــام عمــر در حــال تظاهــر 

کــردن هســتند. آن هــا متوجــه صداقــت جعلــی می شــوند.
نظــر  از  اصــل  ایــن  اســت.  مناســب  ارتبــاط  بــرای  تــالش  قانــون،  دومیــن 
کــه آن هــا بایــد مــورد توجــه قــرار بگیرنــد، بــه آن هــا  بی شــعورها بــه ایــن معناســت 
کننــد، موافق شــان باشــند، تعارف شــان  گــوش  کننــد، حرف های شــان را  ســالم 
تــی بــه  گفتــن چنیــن جمال کننــد، بــه آن هــا عشــق بورزنــد و تبریــک بگوینــد. در 

کنیــد: ی  یــاده رو آن هــا ز
»متشکرم!«

»حق با شماست.«
»بله... شما خیلی باهوش هستید.«

»متأسفم، عذر می خواهم.«
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کــه ایــن جمــالت را بــه شــما بگوینــد. ایــن  البتــه انتظــار نداشــته باشــید 
مــدل ارتبــاط بــا بی شــعورها مثــل خیابــان یــک طرفــه اســت. 

قــدم ســوم در تعییــن سیاســت مناســب بــرای ارتبــاط کاری بــا یــک بی شــعور 
گــر آن  کنیــد نــوع ارتبــاط او بــا شــما چگونــه اســت؟ ا کــه مشــخص  ایــن اســت 
شــخص رئیس تــان یــا زیردســت یــا همکارتــان باشــد، قضیــه فــرق می کنــد. بــا 

کــرد.  کــدام بایــد متفــاوت رفتــار  هــر 
- راضــی نگــه داشــتن رئیــس بی شــعور: بی شــعورها خیلــی نگــران از دســت 
ــند.  ــی حساس ــر واقع ــی و غی ــای واقع ــه تهدیده ــتند. و ب ــان هس دادن قدرت ش
کــه بــا او  کــه قــدرت رئیس تــان بــه خطــر بیفتــد؛ امــا یــاد بگیــرد  کاری نکنیــد  هرگــز 
کنیــد. عالقــه ی  مثــل یکــی از خدایــان یــا عضــوی از خانــواده ی ســلطنتی رفتــار 
کنیــد، الزم  خــود را بــه اهــداف و برنامه هــای او نشــان دهیــد. هــر روز بــه او ســالم 
یــد  ی میــز خــود بگذار یــد و مثــاًل عکــس رئیس تــان را رو نیســت از حــدش بگذر
کــرده و تکریمــش  و دفــع چشــم زخم جلــوی آن قــرار دهیــد. فقــط بــه او تعظیــم 
ــا حــد ممکــن  کنیــد ت ــان خواهــد خــورد. ســعی  ــه دردت کنیــد. احتمــااًل روزی ب
ــا عباراتــی مثــل  ــان را ب کنیــد؛ ولــی در جمــع، رئیس ت ــان« اســتفاده  از لفــظ »قرب

کردیــد یــا حضــرت اجــل خجالــت زده نکنیــد. بنده نــوازی 
کــه شــما فوق العــاده  کــرد  بــا ایــن نمایــش وفــاداری، رئیس تــان فکــر خواهــد 
کاری  هســتید و بــه شــما امتیــاز خاصــی خواهــد داد، مثــل اینکــه در روزهــای 
یــد و دیگــر اینکــه در روزهــای  قبــل از ســاعت هشــت بعدازظهــر بــه خانــه برو

ــا شــما ناهــار بخــورد. ــار در هفتــه ب ــا ســه ب کاری دو ی
کــردن بــا زیردســتان بی شــعور: رفتــار بــا آن هــا برعکــس اســت. الزم  کار   -
کوچــک، حســاس، زودرنــج و ترســویی  کــه شــما بــا آنــان مثــل بچه هــای  اســت 
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کنیــد تــا سرشــان  کنیــد. خــود را مهــار  کــه فقــط هیکل شــان بــزرگ شــده، رفتــار 
کارهــا را  گیج شــان نکنیــد. ایــن فقــط آن هــا را خواهــد ترســاند و  داد نزنیــد یــا 

کــرد.  مختــل خواهــد 
آن هــا  بــه  می کننــد.  نالــه  کارهای شــان  از  مــدام  بی شــعور،  زیردســتان 
کارهــا را انجــام  کــه وقتــی در موقعیــت آن هــا بودیــد، همیــن  کنیــد  یــادآوری 
کــه زیردســتانی داشــته باشــند؛ ولــی  می دادیــد. روزی هــم نوبــت آن هــا می رســد 
گــر هنــوز اصــرار بــه غــر زدن داشــتند،  تــا آن زمــان، بایــد بــه کارشــان ادامــه دهنــد. ا
امتیازهایــی مثــل حــق خــوردن قهــوه و چیزهایــی مثــل آن را از ایشــان ســلب 

ــد. ــا دســت از غــر زدن بردارن ــدر ادامــه دهیــد ت کنیــد و آن ق
ــان  کارهای ش ــدادن  ــام ن ــا انج ــما را ب ــه ش ک ــد  ــعی می کنن ــا س ــااًل آن ه احتم
کــه همــه ســازمان  گوشــه ای ببریــد و بگوییــد  تحــت فشــار بگذارنــد. آن هــا را بــه 
ــر ایــن  گ کــرد. ا ــه حرف هــا غــرور را ارضــا خواهــد  ــاز دارد. این گون کارشــان نی ــه  ب
کــه هــر روز پانــزده دقیقــه زودتــر  کنیــد و بگوییــد  روش میســر نبــود، آن هــا را تنبیــه 
کمک هــای غیــر نقــدی عیــد  کــردن قهــوه بــه اداره بیاینــد و بــرای  بــرای درســت 

بــه آنــان ذغــال ســنگ بدهیــد. 
کــرده،  کــه دوســت بی شــعورتان شــرکتی تأســیس  ســپس هــر وقــت شــنیدید 
ــه شــما  گون کنــد. ایــن  کــه زیردســتان شــما را اســتخدام  ــه او پیشــنهاد دهیــد  ب

کنیــد. ــا هــم آشــنا  می توانیــد ایــن بی شــعورها را ب
ــما  ــت. ش ــخت تر اس ــه س ــمت از هم ــن قس ــعور: ای ــکاران بی ش ــا هم کار ب  -
گــر بــا آن هــا این گونــه  کنیــد. ا نمی توانیــد بــا آن هــا مثــل رئیــس یــا زیردســت رفتــار 
ــروه  گ ــن  ــد. ای ــد ش ــمگین خواهن ــری خش ــعور دیگ ــر بی ش ــل ه ــد، مث کنی ــار  رفت
ــه  کــه ب کودکــی می شــوند  کننــد؛ ولــی شــبیه  ــد مثــل رئیس هــا رفتــار  ســعی دارن

تشــر زدن نیــاز دارد. پــس جلــوی ایــن وسوســه بایســتید. 



https://yushita.com/product/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%b9%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%a8/
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