گروهي از بچهها در نزديکي دو ريل راه آهن ،مشغول
د.يکي از اين دو ريل قابل اس��تفاده بود
به بازي بودن 
ولي آن ديگري غيرقابل استفاده.
تنها يکي از بچهها روي ريل خراب ش��روع به بازي
کرد و پس از مدتي روي همان ريل غيرقابل استفاده
خوابش برد.
3بچ��ه ديگر هم پس از کمي بازي روي ريل س��الم،
همان جا خوابشان برد.
قطار در حال آمدن بود و س��وزنبان تنها ميبايست
تصميم صحيحي بگيرد...س��وزنبان ميتواند مسير
قط��ارراتغيي��ردادهوآنرابهس��متريلغيرقابل
اس��تفاده هدايت کند و از اين طريق جان  3فرزند را
نجات دهد و نتها  1کودک قرباني اين تصميم گردد
و يا ميتواند مس��ير قطار را تغيير نداده و اجازه دهد
که قطار به راه خود ادامه دهد.
سوال :اگر شما به جاي سوزنبان بوديد در اين زمان
کوتاه و حساس چه نوع تصميمي ميگرفتيد؟بيشتر
مردم ممکن اس��ت منحرف کردن مس��ير قطار را
ب��راي نجات  3ک��ودک انتخاب کنن��د و  1کودک
را قربان��ي ماج��را بدانند که البت��ه از نظر اخالقي و
عاطفي ش��ايد تصمي��م صحيح به نظر برس��د اما از
دي��دگاه مديريتي چط��ور...؟در اي��ن تصميم ،آن
( )1ک��ودک عاقل به خاطر دوس��تان نادان خود (3
کودک ديگر) که تصميم گرفته بودند در آن مس��ير
اش��تباه و خطرناک (ريل س��الم) بازي کنند ،قرباني
ميشود.اين نوع تصميم گيري معضلي است كه گاه
در اطراف ما ،در اداره ،در جامعه و در سياست اتّفاق
ميافت��د ،دانايان قرباني نادانان ميش��وند.کودکي
ک��ه ري��ل از کار افتاده را براي ب��ازي انتخاب کرده
ب��ود هرگز فکر نميکرد ک��ه روزي مرگش اينگونه
رقم بخور د.اگرچه هر  4کودک مکان نامناس��بي را
ب��راي بازي انتخاب کرده بودند ولي آن کودک تنها
قرباني تصميم اشتباه آن  3کودک ديگر که آگاهانه
تصميم به آن کار اش��تباه گرفته بودند شد .اما با اين
تصمي��م عجوالنه نه تنه��ا آن کودک بيگناه و عاقل
جانش را از دس��ت داد بلکه زندگي همه مس��افران
را ني��ز به خط��ر انداخت زيرا ريل از کار افتاده منجر
به واژگون ش��دن قطار گرديد و همه مس��افران نيز
قرباني اين تصميم شدند و نتيجه اين تصميم چيزي
جز زنده ماندن  3کودک احمق نبود.مسافران قطار
را ميتوان به عنوان کارمندان س��ازماني فرض کرد
و برخ��ي از مديران را همان کودکاني در نظر گرفت
که ميتوانند سرنوش��ت س��ازمان (قطار) را تعيين
کنند.گاه��ي در نظر گرفتن منافع چند تن از مديران
که به اش��تباه تصميمي گرفته اند ،منجر به از دس��ت
رفتن منافع کل س��ازمان خواهد شد و زندگي کاري
برخي از مديران پر است از تصميم گيريهاي دشوار
ک��ه گاه با ع��دم اتّخاذ تصميمات صحيح به س��بک
مديريتي ،به پايان زندگي مديريتي خود مي رسد.
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تصميم گيري خوب

مورگان

اينكه مدام دنبال اين باشم كه اداره چه پاداش و
مزايايي را براي پرسنل در نظر گرفته يا نگرفته .به
هر حال به واسطه خدمتم در واحد امور رفاه ،شايد
وسوسه اين بود كه پيگيري كنم ،اما من هيچ وقت
كنكاش نميكردم ،چرا كه ميدانستم به هر حال
در موعد مقرر از باال ابالغ ميشود و ما هم به بقيه
اطالع ميدهيم.
قانع بودم و خوب كار ميكردم و در طول دوران
خدمتم حتي يك تذكر هم نگرفتم ،اما بارها و بارها
تشويق شدم .حتي يك بار هم به عنوان كارمند
نمونه انتخاب شدم كه در لحظات آخر بنا به داليلي
اسم مرا از ليست حذف كردند ،اما بالفاصله برايم
پاداش چشمگيري در نظر گرفتند تا من دلخور
نشوم .درحاليكه حتي اگر پاداش را هم نميدادند
من دلخور نبودم .زماني كه بازنشست شدم 7 ،ماه
مرخصي طلب داشتم .چون من اصلًا به مرخصي
نميرفتم .فقط دو باربه دليل بيماري از استعالجي
استفاده كردم و به همين داليل و به دليل خبره بودن
درمسايلمربوطبهكارم،حتيبهعنواناستادازسوي
معاون و رئيس اداره مورد خطاب قرار ميگرفتم25 .
سال كار كردم .نه به كسي بدي كردم و نه از كسي
بدي ديدم و بعد از  25سال وقتي بازنشست شدم با
عزت و احترام از همكارانم خداحافظي كردم.
اين رفتار و منش من درمحل كارم بود .در زندگي
هم همينطور بودم .هيچ وقت با هيچ كس خصومت
نكردم .اگر كسي حرفي زد ،حتي اگر ناراحت شدم،
به روي خودم نياوردم .يعني احساس ميكنم زندگي
ارزش اين را ندارد كه بخواهي دل كسي را بشكني.
سعي كردم اين را به همسرم و بچه هايم هم ياد بدهم.
خوبيادمهستچندسالقبل،يكيازهمكالسيهاي
پسرم ،او را هل داد .پسرم افتاد و دستش شكست.
من اجازه ندادم همسرم به مادر يا پدر آن بچه گاليه
كند .حتي اجازه ندادم به مسئوالن مدرسه اعتراض
كند .از ديد من اين يك حادثه بود كه ممكن بود حتي
برعكس شود .يعني پسر من يك بچه را هل بدهد.
براي حادثه و تصادف نميشد كسي را سرزنش كرد.
اتفاقًا سال بعد پدر همان پسر ـ كه هم محليمان هم
بود ـ فوت كرد و من خدا را شكر كردم كه هيچوقت
باعث رنجش او نشده بوديم .اين آرامش خاطر برايم
خيلي خيلي باارزش است.حتي در مورد مسألهاي كه
براي دخترم پيش آمد و سبب آشنايي ما هم شد،
برخورد من از همين دست بود.
ماجراي دخترم كه خيلي دوست دارم به خاطر
اتفاقات ناراحت كننده اخير كه براي دو دختربچه
پيش آمد ،بازگو كنم ،مربوط به چند سال قبل
ميشود.
آن زمان دخترم شش سال داشت .يك روز من
سركار بودم كه همسرم آشفته و بدحال زنگ زد و
گفت دخترمان را دزديده اند!پرسيدم درست شرح
دهد كه بفهمم چه شده؟ همسرم گفت دخترم از
خانه بيرون رفت تا براي خودش از سوپري محل

خوراكي بخرد ،همان موقع ،زني جوان او را ميبيند
و به او ميگويد مادرت مرا فرستاده دنبال تو ،بعد
دست دخترم را ميگيرد و با خودش ميبرد .چند
كوچه و خيابان آن طرفتر ،در يك محل خلوت و
جايي كه كسي دخترم را نميشناخته ،دست دخترم
را ميگيرد و به او ميگويد كه مادرت النگوهايت را
بد انداخته ،بگذار من دربياورم و درست كنم .بعد
النگوهاي بچه مرا درمي آورد و به او ميگويد تو
همينجا بمان تا من برگردم ...و بعد ميرود.
بچه من مدتي آنجا ميماند و بعد شروع ميكند
به گريه كردن .از يك طرف النگوهايش را برده
بودند و از طرف ديگر راه خانه را بلد نبود .شايد خدا
خواست كه مادر يكي از همكالسيهايش در پيش
دبستاني او را آنجا ميبيند و سوال ميكند كه آنجا
چه ميكند و چرا گريه ميكند.دخترم هم ماجرا را
ميگويد .آن خانم ،كه آن روز فرشته نجات بچه من
بود ،دست او را ميگيرد و به خانه ميآورد .از آن
طرف در اين مدت مادر بيچارهاش چه حالي داشته
و بر سر و سينه زنان چقدر دنبال دخترمان گشته،
بماند .همسرم همان موقع همراه آن خانم و بچهام به
كالنتري رفت و شكايت كرد و بعد هم به من خبر داد.
چند روز بعد ،دزد النگوهاي دخترم ،حوالي ميدان
شوش تهران گير افتاد و از اداره آگاهي همسرم و
دخترم را خواستند و وقتي رفتند بچه تاييد كرد كه
آن روز همان خانم جوان النگوهاي او را دزديده است.
من همان موقع ،به همسرم گفتم برو رضايت بده.
حتي النگوها را هم نميخواهيم .باليي بود كه رفع
شد ،صدقه سر بچهمان كه سالم است .اما همسرم
قبول نميكرد .ميگفت اگر ما رضايت بدهيم ،فردا
اين بال را سر يك نفر ديگر ميآورد .ميدانستم به
خاطر النگوها نيست ،به خاطر آن همه اضطراب و
نگراني و دلهرهاي بود كه آن روز او و دخترم را اذيت
كرده بود .ماجرا همچنان ادامه داشت تا اينكه يك
خيري به اتفاق همكار شما در مجله با من
روز فرد ّ
تماس گرفتند و بعد هم به خانه ما آمدند تا از همسرم
رضايت بگيرند .من خودم واقعًا از اين مسأله شكايت
و شكايت كشي همسرم ناراحت بودم و وقتي ديدم
همسرم رضايت نميدهد ،بدون اطالع او ،خودم پول
خير دادم و بعد گفتم شما اين
النگوها را به آن فرد ّ
را به همسرم بدهيد و رضايت بگيريد تا قائله ختم
شود .من نميخواستم حتي يك ريال از آن خانم بابت
ضرر و زيان ما بگيرند .چون نميخواستم چنين پولي
وارد زندگيام شود .همسرم هم پول را گرفت و نهايتًا
رضايت داد .نميخواهم بگويم حقم نبود ،اما من خيلي
مواردازحقمگذشتمچونهيچوقتحرصوطمعدر
زندگيام نداشتم .اما چرا بايد من كه اينطور خالصانه
و مخلصانه زندگي كردم دچار چنين مشكلي شوم؟
خودم ماندهام و حاال آمدهام تا مشكل خودم را بگويم
و از شما براي آن چارهاي بخواهم ،قبل از آنكه حكم
حبس من قطعي شود و روانه زندان شوم.
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