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دخل و خرج

ارزيابي هزينه ها دشوار است
من زماني مي توانم خوب تصميم بگيرم كه تخمين 

خوبي از هزينه هاي خودم و هزينه اطرافيان در آن توصيه
مورد داشــته باشــم. اغلب ما وقتي مي خواهيم 
تصميم بزرگي بگيريم، معموال از نظر احساسي به هم مي ريزيم 
چون نمي توانيم هزينه ها را درست ارزيابي كنيم. يا به جاي اينكه 
هزينه هاي خودمــان را كاهش بدهيم، به فكر آن هســتيم كه 
هزينه هاي روبــه رو را افزايش دهيم. در اســتعفا اين اتفاق زياد 
مي افتد. انتقام گرفتن يكي از دغدغه هاي مهم يا يكي از گزينه هاي 
شفافي است كه معموال زمان استعفا پيش روي ما قرار مي گيرد. 
الزاما نمي خواهيم بگوييم انتقام نگيريــد اما بايد در مورد انتقام 
گرفتن به يــك تأكيد مهم توجه داشــت. انتقــام گرفتن هنر 
مي خواهد وگرنه يك رفتار تهاجمي و انتحاري مي شود كه  هردو 
طرف را نابود مي كند. بايد بگذاريم زمان بگذرد و آب ها از آسياب 
بيفتد. شايد يكي از بهترين شيوه هاي انتقام اين است كه ما آنقدر 
خوب در محيط كار فعال باشيم كه وقتي مدتي نيستيم، نبودمان 
يادآوري كند كه چه چيزي را از دســت داده اند؛ اين شــركت 
چه كسي را از دست داده است. انتقام بعضي وقت ها اين است كه 
بعد از 4سال بياييم در شــركت و روبه روي مدير بنشينيم و آنها 
ببينند كه چه كسي را از دست داده اند. گاهي وقت ها براي تجربه 

يك لحظه شيرين، به 10سال خدمت صادقانه احتياج است. 
يادمان باشــد كه دنياي كســب و كار خيلي كوچك اســت؛ 
همان مثال هميشــگي كه كوه به كوه نمي رسد اما آدم به آدم 
مي رســد.  اما اين مثال براي دوران قبــل از تكنولوژي بود، در 
دوران تكنولوژي آدم ها خيلي سريع به هم مي رسند. فاصله ما با 
يكديگر در حد يك كليك است. بنابراين در استعفا بايد طوري 
تصميم بگيريم كه هميشه رفتارمان قابل دفاع باشد. يادمان نرود 
كه به هر حال نحوه اســتعفاي ما از كار قبلي، يكي از مهم ترين 
شاخص هايي است كه ديگران به عنوان نحوه  استعفاي بعدي ما 
به آن توجه مي كنند و ســعي مي كنند براساس آن پيش بيني 
كنند. اينكه من اينجا به شــيوه مناسبي اســتعفا بدهم، فقط 
راهكاري مناسب براي حل مشكل هاي گذشته نيست بلكه ايجاد 

بستري است براي آينده شغلي خود من.

به موقع  و آرام برويد!
مرور چند نكته در مورد اينكه چگونه بموقع، بجا و درست استعفا كنيم

صحنه هاي تلخ استعفا را خيلي از ما در زندگي تجربه كرده ايم. هركسي كه چندسال كار كرده باشد، اين صحنه ها را ديده 
است. اگر هم نديده باشد، دائما اين تصاوير را در ذهنش مرور مي كند. خيلي از ما به نقطه استعفاي عاطفي ازكار مي رسيم؛ 
به اين معنا كه سركار مي رويم، رفت و  آمد مي كنيم و وظايفمان را در حد حداقل ها انجام مي دهيم ولي خودمان را عضو اصلي 
آن سازمان نمي دانيم. براي برخي، استعفا به عنوان يك گزينه هميشه روي ميزشان است، دائم آن را مرور مي كنند و با تلخي 
و نااميدي كنار مي گذارند و فردا با يك حس بد دوباره به كارشان برمي گردند. اجازه بدهيد قبل از هر كاري، چند يادآوري  

در مورد استعفا را با هم مرور كنيم.

محمدرضا شعبانعلي
تنظيم: بهاره آقايي

انتخاب درست، خواب آسوده
خريد سرويس خواب، اتفاقي است كه به ندرت در هر زندگي رخ مي دهد، پس 
دقت در انجام آن بسيار با اهميت اســت. فردا ريزه كاري هاي اين خريد را با هم 

مرور مي كنيم.

فردا
در اين صفحه

صحنه تلخ و سختي است
تلخ اســت؛ جمع كردن وســايل، بيرون ريختن 
كشوهاي ميز، انتخاب اينكه كدام وسيله براي من 
و كدام مال شركت است، كدام فايل هاي كامپيوتر 
را پاك كنم و كدام بماند. صحنه تلخي كه  آمده ام 
بيرون و به ساختمان شركت نگاه مي كنم و حس 
اينكه هر روز دنبال جاي پارك مي گشتم، با نگهباني 
صحبت مي كردم. بايد بپذيريم كه استعفا يكي از 
سنگين ترين و ســخت ترين و چالش برانگيزترين 
تصميمات زندگي مان است. بايد بپذيريم كه محيط 
شغلي هم يكي از حوزه هاي عاطفي ماست. وقتي با 
چيزي رابطه اي برقرار كرده و به افق زماني بلندمدت 
نگاه مي كنيم، رابطه عاطفي شــكل مي گيرد. در 
واقع، رابطه عاطفي به قدمت گذشته اش نيست، به 
افق آينده اش است. ما وارد محيط كار مي شويم كه 
آنجا بمانيم. اكثرا به اين فكر مي كنيم كه آنجا سال ها 
بمانيم و رشد كنيم يا حتي آنجا بازنشسته شويم. 
وقت استعفا، تقريبا مشابه آن فشارها و سنگيني ها 
و شب بيداري ها و خاطرات  تلخ و شيريني كه هنگام 
طالق داريد اينجا هم هســت. اين تصميم مهمي 
است، فرصت و مشورت مي خواهد و در نهايت بايد 

خودمان تصميم بگيريم.

مشورت نكنيد، فكر كنيد
محيط كار ذي نفعان زيادي دارد؛ شايد همكار من 
كه خيلي هم با من دوست است، واقعا از رفتن من 
خيلي هم خوشحال شود و به موقعيت بهتر برسد؛ 
حتي به مديرم بگويد كه ببين فالني رفت، اگر هواي 
من را هم نداشته باشي من هم مي روم. عكس اين 

موضوع هم وجود دارد، ممكن است همكاري داشته 
باشيد كه قرار است اينجا بماند و بازنشسته شود و 
آنقدر از دست دادن يك همدم برايش سخت است 
كه مستقيم و غيرمستقيم شما را ترغيب  كند كه 
اينجا بمانيد. تصميم در مورد اســتعفا مهم ترين 
اصلش اين است كه مشورت نبايد در آن تأثير نهايي 
داشته باشد. گاهي ديگراني كه مشورت مي دهند، 
به خودشان بيشتر فكر مي كنند؛ چه آگاهانه و چه 

ناآگاهانه.

چه چيزي منتظر ماست؟
من كه سازمان را ترك مي كنم، بايد دنبال كار جديد 
بگــردم و بايد با چالش هــا و بحران هاي اقتصادي 
و مالي دســت و پنجه نرم كنــم. آدم در بدو ورود 
به ســازمان جديد نمي تواند همه آن چيزي را كه 
حق خودش مي داند دريافت كند. وقتي من كارم 
را عوض مي كنم، وارد يك محيط جديد مي شــوم 
كه هندسه مخصوص به خودش را دارد. كسي كه 
كمي كار كرده، مي دانــد چيزهايي كه روي چارت 
سازمان ها مي گويند واقعيت هاي اصلي آن مجموعه 
نيست. هميشه آنهايي كه در چارت باالتر هستند، 
قدرت بيشتر ندارند. گاهي وقت ها عضوي كه پايين 
چارت است، ممكن است در بعضي از حوزه ها آدم 
خيلي مؤثري باشد ولي در حوزه هاي ديگر نه. يكي 
از هزينه هاي استعفا اين است كه در جاي جديد من 
بايد دوباره اين هندسه ها را كشف كنم. اين هندسه 
راحت نيست؛ مثل راه رفتن در يك زيرزمين تاريك 
است. به ديوار مي خوريد، به پله مي خوريد و كم كم 

مي فهميد اينجا كجاست و فضايش چيست.

فقط ما ضرر نمي كنيم
مهم ترين ويژگي اســتعفا اين اســت كه تصميم 
پرهزينه اي است؛ چه براي ما به عنوان كارمند و چه 
براي طرف مقابل به عنوان مدير يا مالك كسب و كار 
يا سرپرست. سازمان به جاي من بايد آدم جديدي 
جذب و تربيت كند يا آدم ديگري از داخل سازمان 
پيدا و جايگزين كند. هزينه هــاي زماني يا مالي يا 
هر هزينه  ديگري كه براي ما خرج شــده تا به آدم 
پخته اي تبديل شويم را بايد براي ديگري هم صرف 
كند. استعفاي نيروي انساني، دردسرهاي ديگري 
هم دارد. سازمان ميلياردها هزينه كرده كه تصوير 
خوبي از خودش نشان دهد.   هميشه مي گويند يكي 
از جدي ترين برندسازي هاي يك سازمان، حرف ها، 
نقل ها و تصاويري است كه توسط افرادي كه آنجا 
را ترك كرده اند صورت مي گيرد. وقتي افرادي كه 
درون سازمان هستند در موردش حرف مي زنند آدم 
خيلي جدي نمي گيرد، حتي اگر مثبت هم بگويند، 
مي گوييم آنجــا كار مي كند و دفــاع مي كند ولي 
وقتي به كسي كه از سازماني بيرون رفته، بگوييد 
مي خواهم حقايقي در مورد آن ســازمان بگوييد، 
همه گوش هايشان را تيز مي كنند. اينها يك چالش 
براي سازمان است. وقتي كسي آن سازمان را ترك 
مي كند، هزينه هاي ديگري در استعفا براي سازمان 
وجود دارد. وقتي من از ســازمان بيــرون مي آيم، 
يكسري شركت ها و مشــتري ها هستند كه با من 
رابطه دارند. خيلي وقت ها شركت هاي ديگر به اعتبار 
و احترام من با آن سازمان پيوند دارند و سازمان با از 
دست دادن من، اين رابطه ها را نيز از دست مي دهد 

و بايد دوباره آنها را بازسازي كند.

فرصتي براي تشكر نيست
يادمان باشد زماني يك مجموعه را ترك كنيم كه هنوز در آن مجموعه جايگاه داريم. 
اگر به نتيجه رسيديم كه آينده و سرنوشت مان در اين شغل نخواهد بود و قرار است 
زندگي و شغلمان را در جاي ديگري جست وجو و پيدا كنيم، بهتر است كم كم به فكر 
يك نقطه مناسب براي استعفا باشيم. يك جمله به نقل از استراتژيست هاي جنگي 
هست كه مي گويند: «صلح، هنري است كه خيلي از جنگجوها نمي دانند. صلح متعلق 
به زماني است كه هنوز قدرت و فرصت جنگ وجود دارد». استعفا هم همينطور است. 
من زماني مي توانم استعفا بدهم كه جايگاه مناسب خودم را دارم. اگر سازمان يا شرايط 
من در آن، به جايي رسيده كه بايد بروم، اين ديگر استعفا نيست، نوعي اخراج است، 
حتي اگر اسم رسمي آن اخراج نباشد. براي خروج از سازمان، الزم است ابتدا حال خودم 
خوب باشد و تسلط داشته باشم. اگر خشمگين و افسرده هستم، االن زمان آن نيست. 
بايد يك روز ديگر، يك هفته ديگر، يك ماه ديگر، زمان خوب را انتخاب كنم. ضمن اينكه 
مدير و سرپرستم هم حوصله و زمان شنيدن حرف هاي من را داشته باشند. انتخاب 
زمان استعفا تأثير بسيار مهمي بر كيفيت نهايي اين تصميم و خروجي آن دارد. يادمان 
باشد وقتي در مورد استعفا حرف مي زنيم يا نامه استعفا را مي نويسيم، تشكر كردن را 
فراموش نكنيم چون به هر حال همه لحظات مان در آن شركت بد نبوده است. مگر 
مي شود، چند سال در آن شركت بوده باشيم و همه  چيز بد بوده باشد. اگر هم  چنين 
باشد، ديگر نقدي بر آن شركت نيست، ما مقصر بوده ايم كه اين همه سال با اين شرايط 
مانده ايم. قطعا لحظات خوب و بد با هم بوده و حتما لحظات خوب برآيندش اينقدر بوده 
كه ما تا  امروز آنجا مانده ايم. لحظات خوب را پيدا كنيم، اگر سخت و دشوار است و عصبي  
هستيم و يادمان نمي آيد، از خودمان و حتي از خانواده مان كمك بگيريم و آن لحظات را 
پيدا كنيم. االن بهترين وقت است كه يادآوري كنيم و نشان بدهيم قدرشناس هستيم. 
نشان بدهيم گذشته را درست مي بينيم و نشان بدهيم كه تصميم مان احساسي نيست. 
فرصت براي گاليه هميشه هست. اما فرصت براي تشكر نيست. 2 سال ديگر اگر تشكر 
كنيم، فقط يك تعارف است  اما االن، منش و پختگي و درك بااليمان را نشان مي دهد. 
اتفاقا گاليه وقتي بيشتر جواب مي دهد كه سال ها بعد بياييم و بنشينيم و بگوييم كه 
فالني، اگر آن كارمند را استخدام نمي كردي، اگر آن اختالف حقوق وجود نداشت، اگر 
فالن گزارش را كه من نوشتم به اسم خودت ارائه نكرده بودي، من االن خدمت شما 

بودم و با هم كار مي كرديم.

به آنها فرصت بدهيد 
اگر تصميم گرفته ايم كه 
شغلمان را ترك كنيم به 
مدير نگوييم كه از شنبه 
نمي آيم. اين ناپخته ترين 
حرفي اســت كه يك آدم 
در محيط كارش مي تواند 
بزند. هيچ دليلي در هيچ 
جاي جهان براي هيچ كس 
در هيچ موقعيت شــغلي 
وجود ندارد كــه بتواند 
توجيه كند كه من از فردا 
صبح، از 3 روز يا يك هفته 
بعد نمي آيم. به مديرمان 
بگوييم كه من نمي خواهم 
بيايم و شما چقدر به زمان 
نياز داريــد. طبيعتا مدير 
نمي گويد كه شما چند سال 
بمان بعد يواش يواش برو 
ولي در يــك حد معقولي 
مدير من حق دارد فرصت 
داشته باشــد. شايد براي 
يك نفر كه در شــركت 
تلفن جواب مي دهد اين 
زمان يك هفته، 2 هفته يا 
يك ماه زمان ببرد كه يك 
آدم جديد بيايد. شــايد 
براي مدير پروژه 2 ماه، 3ماه 
يا 4 ماه باشد. اين حق را به 
سازمان و مديران شركت 
بدهيم كه فرصت داشته 
باشند و يك انتخاب معقول 

انجام بدهند.
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صحنه هاي تلخ استعفا را خيلي از ما در زندگي تجربه كرده ايم. هركسي كه چندسال كار كرده باشد، اين صحنه ها را ديده 
است. اگر هم نديده باشد، دائما اين تصاوير را در ذهنش مرور مي كند. خيلي از ما به نقطه استعفاي عاطفي ازكار مي رسيم؛ 
به اين معنا كه سركار مي رويم، رفت و  آمد مي كنيم و وظايفمان را در حد حداقل ها انجام مي دهيم ولي خودمان را عضو اصلي 
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