ﺗﺎﺛﯿﺮات اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ زﯾﺎد ،ﻣﺪام ﮐﻨﺠﮑﺎوی ﻣﯽﮐﺮد و ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد .او
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ او از ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺎﺳﯽ در رﻫﺒﺮی ﻣﺠﻠﻪ ،ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در
ﺑﺮده ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ را از دﺳﺖ داده ﺑﻮد .در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ،دو ﻓﺮزﻧﺪش از ﺑﯿﻤﺎری
ﻻﻋﻼﺟﯽ از ﭘﺎ در آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻮارد ،او ﻫﺮ روز
دور اﺗﺎق ﺧﺒﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺟﻮان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد .درﺑﺎرهی رﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻨﺶ ﺑﻮد
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ آﯾﻨﺪه ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮاﯾﺶ رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ زد.
ﭼﺮا ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﺳﺨﺘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻟﻐﺰش ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﭼﻪ ﻧﻮع ﻧﯿﺮوی اﻧﻌﻄﺎف و ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ،اﻧﺴﺎن را از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻓﺸﺎر ﺧﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ اﺑﺘﺪا ﺧﻢ ﺷﻮﻧﺪ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اوﻟﺸﺎن ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ؟ در ﺟﻮاب ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽِ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی اﻓﺮاد و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ،ﺑﺤﺚ داﻏﯽ در ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﻣﺮوز اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﮔﺮ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺑﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﺟﺰو ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻓﺮاد
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺳﻪ ﺧﺼﯿﺼﻪی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ دارﻧﺪ:
•
•
•

ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮدی واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺳﺨﺖ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ.
ﻣﻘﺼﻮدی را در زﻣﺎنﻫﺎی دﺷﻮار ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی در اﻧﺠﺎم ﻓﯽاﻟﺒﺪاﻫﻪی ﮐﺎرﻫﺎ
دارﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺸﺎن ﻣﯽرﺳﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در رﮐﻮد ﻋﻤﯿﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ،ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ روﺑﺮو ﺷﻮﯾﺪ
ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﮑﺎر ،ﺳﻌﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺘﺎن ﻧﮕﺎﻫﯽ از ﺑﺎﻻ و ﻫﻮﺷﯿﺎراﻧﻪ
ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﺑﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮدﺑﺎریﺗﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
و ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ ،ﺑﺮای ﺑﻘﺎ آﻣﻮزش ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ.
ﻣﺜﺎل :ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺟﯿﻢ اﺳﺘﻮﮐﺪال ،ﺑﻌﺪ از زﻧﺪاﻧﯽ و ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ دﺳﺖ وﯾﺖﮐﻨﮓﻫﺎ ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ زﻧﺪه
ﺑﻤﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﭙﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺪت زﯾﺎدی در آﻧﺠﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد )او  8ﺳﺎل
زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮد( .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ در ﺑﺮﻧﺪ ،در واﻗﻊ ،اﻓﺮادی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در
ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ رﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ،ﻋﯿﺪ ﭘﺎک ،ﭼﻬﺎرم ﺟﻮﻻی( .اﺳﺘﻮﮐﺪال ﮔﻔﺖ" :ﻣﻦ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻫﻤﻪی آﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺒﻞﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪﺷﺎن ﻣﺮدﻧﺪ".

ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﻣﻌﻨﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﯾﺪن واﻗﻌﯿﺖ ،ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ دوم اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ درک ﻣﻌﻨﺎ و
ﻫﺪف وﺟﻮد ﻟﺤﻈﺎت ﺳﺨﺖ دارد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زﻣﺎنﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
اﻧﮕﯿﺰهای ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ":ﭼﺮا ﻣﻦ؟" اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای رﻧﺠﺘﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﺎری اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻔﻬﻮم آن را ﺑﺮای ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان درﯾﺎﺑﯿﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻘﺼﻮد ﺑﻮدن ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ از ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺳﻮی ﻓﺮداﯾﯽ زﯾﺒﺎﺗﺮ ﭘﻞ ﺑﺴﺎزﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ وﯾﮑﺘﻮر ﻓﺮاﻧﮑﻞ ،روانﭘﺰﺷﮏ اﺗﺮﯾﺸﯽ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهی آﺷﻮﯾﺘﺲ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن
در اردوﮔﺎه ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪﻓﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .او ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ،در ﺣﺎل اراﺋﻪی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ درﺑﺎرهی
روانﺷﻨﺎﺳﯽِ اردوﮔﺎه ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان در ﻓﻬﻢ وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
اﻫﺪاف ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺮای ﺧﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ رﻧﺞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﺎﯾﻖ آﯾﺪ.
از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺮدی ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻌﺠﺐ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و اﻓﺮاد ،ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ ﻗﻮیای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ارزشﻫﺎی ﻗﻮی ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﺑﺎﻣﻌﻨﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ،ﭼﺮا ﮐﻪ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺷﮑﻞدﻫﯽ ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ
روزﻫﺎ ،ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدن ارزشﻫﺎ اﻣﺮی ﺑﺴﯿﺎر راﯾﺞ اﺳﺖ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در
دﻧﯿﺎ ،ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ارزشﻫﺎﯾﺸﺎن ﻃﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﻫﺰار

ﺳﺎل از ﺟﻨﮓﻫﺎ ،ﻓﺴﺎد و ﺗﻔﺮﻗﻪﻫﺎ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون آﻣﺪهاﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ،ﻋﻘﺎﯾﺪی
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻫﺪﻓﯽ ورای ﺛﺮوتاﻧﺪوزی و ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ ،ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم
ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ،از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ارزشﻫﺎ ،ﭼﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﭼﻪ ﻣﻨﻔﯽ ،ﺑﺮای اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮیِ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻓﺮاد اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ در ﻟﯿﺴﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ دارﻧﺪ.

ﻧﺒﻮغ و اﺑﺘﮑﺎر
وﻗﺘﯽ ﻓﺎﺟﻌﻪای ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﺒﺘﮑﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ .از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دارﯾﺪ ،ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﯾﺪ ،از ﻣﻨﺎﺑﻊ
در ﻣﻮارد ﻧﺎآﺷﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﯾﮏ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دوﺳﺘﺶ ﭘﺎول ﺗﺠﺎرﺗﯽ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺪارس ،ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎورهای ،ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ،آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎری
از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺸﺎن را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﭘﺎول ﻃﻼق ﺗﻠﺨﯽ را ﭘﺸﺖﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ،دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر اداﻣﻪ دﻫﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮏ ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎﻣﺶ را داد ،ﺑﺎ ﻃﺮح دﻋﻮاﯾﯽ
درﺑﺎرهی اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺎﯾﮏ ﺳﻌﯽ دارد از ﺷﺮﮐﺖ دزدی ﮐﻨﺪ ،واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد.
ﻣﺎﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﺮﮐﺖ را ﺳﺮﭘﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ و در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ وارد ﺷﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ رﻗﺒﺎی ﭼﯿﻨﯽ و روﺳﯽ ،ﻟﻮازم آﻣﻮزﺷﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ

ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ،ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﺘﻦ ﻓﯿﻠﻢ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺖ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن،
ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺗﺎزه و ﻗﻮیﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮد ،دارد.

