ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ و ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ

اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ۱۰۰ ،روز اول ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪﺗﺎن را درﯾﺎﺑﯿﺪ

اﻏﻠﺐ آدمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﺪ روز اول ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﺻﺪ روز را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺪت رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،اﺷﺎره
ﺷﺪه اﺳﺖ.

 .1ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰیﻫﺎی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ
در آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪام و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮفﻫﺎ در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ زده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آن
ﺣﺮفﻫﺎ درﺳﺖ ﺑﻮده ،وارد ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﺮﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ آﺳﯿﺐ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .در ﻃﻮل ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻐﻠﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ .ﺷﺮح
ﺷﻐﻠﯽ ،دﻗﯿﻘﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﺗﺎن واﻗﻌﺎ از ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ »وﻗﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ،ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺗﯿﻢ را ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﮐﺎر را ﺑﮕﯿﺮی «.و ﯾﺎ
» ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻮآﻣﺪه ،ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل آنﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﯿﭻ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺗﻮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺷﺎﯾﺪ در ﺟﻠﺴﻪ اوﻟﯿﻪ ،ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ رﯾﯿﺲﺗﺎن را ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻪ
او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺳﺒﮏ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ او اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ) .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺷﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻣﺮدم واﻗﻌﺎ ﭼﻪ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﻮن آنﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﯽرﺑﻄﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ( .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﺗﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،ﻋﻼﯾﻢ ﻏﯿﺮﮔﻔﺘﺎری
را از رﻓﺘﺎرش ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و درﯾﺎﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی در او اﻧﮕﯿﺰه اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺪام ﮐﺎرﻫﺎیﺗﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی او ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﯿﺪ.

 .2ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ،ﻫﺪفﻫﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و آنﻫﺎ را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ
در ﺻﺪ روز اوﻟﯿﻪ ،ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﺗﺎن اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل اﯾﻦ
دوره ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﭼﻄﻮر درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﻗﻀﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﺳﺮ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻮدش ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ آدﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺪفﻫﺎ ارزش ﻗﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﯿﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﮐﺎری ﻣﺪﯾﺮﺗﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺟﺰﯾﯿﺎت را ﺑﭙﺮﺳﺪ و آنﻫﺎ را ﮐﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ رﺋﯿﺲ ﺷﻤﺎ ﻋﺎدت ﻧﺪارد ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﮐﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
را ﺑﮑﻨﯿﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ایﻣﯿﻞ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ و ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺷﺪن ﻫﺪفﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎز اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد.
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اول ﮐﺎرﺗﺎن را ﻃﻮری ﺳﭙﺮی ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را دارﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ واﻗﻌﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.

 .3ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ
اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺌﻮاﻻﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه اول ﮐﺎرﺗﺎن ﻣﺪام ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﺪ :ﻗﺒﻼ ﮐﺠﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﺮدی؟ ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ وارد اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺷﺪی؟ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯽ؟ اﯾﻦﻫﺎ ﺳﺌﻮاﻻت ﮐﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ
ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺟﻤﻊوﺟﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺟﺪﯾﺪﺗﺎن اراﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺲ زﺑﺎنﺗﺎن را ﻧﮕﻪدارﯾﺪ .ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻘﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺧﻮدﺗﺎن ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﻣﺮدم ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺌﻮاﻻت در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ
ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ آدمﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﻗﻀﺎوتﻫﺎی ﺧﺸﮏ و ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮدم اﯾﻦﺟﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺣﺘﯽ
آدمﻫﺎی ﺧﻮب .ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﯿﻢ .اﮔﺮ ﺧﻮشﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﺷﯿﺪ آنﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺌﻮال از ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .ﭘﺲ ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﯿﺰﺗﺎن را
ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از آدﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود.
ﻣﯿﺰ ﮐﺎر و ﻟﺒﺎس ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻪ در ﻣﻮرد ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻤﺎ .ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﺧﻮدﺗﺎن را در ﺧﺎﻧﻮاده و در ﺟﻤﻊ دوﺳﺘﺎنﺗﺎن ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ در ﺻﺪ روز آﯾﻨﺪه در ﺑﺎره ﺷﻤﺎ
ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻨﺪ.

ﺧﻮب ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ آدمﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮐﻪ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ آدم ﻣﻬﻤﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ - ،ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﺣﺴﺎس ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺖ -ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻧﻈﺮ ﻧﺴﺎﻋﺪی در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در آن ﺻﺪ روز ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ،ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﺎوت ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﯾﮏ ﺑﺮداﺷﺖ
ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ،در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ،ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﺣﻞ ﮐﺮدن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺗﻠﻘﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ درﮔﯿﺮ
ﻣﺸﮑﻼت دﺳﺖﭘﺎﮔﯿﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﺑﯿﻤﻪ ،ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﺳﺖﭘﺎ ﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺗﺎزهوارد ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ دو ﺣﻮزه از ﮐﺎرﻫﺎ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان
ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ و ﺿﻤﻦ ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﺎری ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ،اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﻤﺎن ﺣﻮزهﻫﺎی دﺳﺖوﭘﺎﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را
ﺑﻪ ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪﻫﻨﺪ .دﯾﮕﺮ آنﮐﻪ در ﺣﻮزه اﺻﻠﯽ ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ،اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ در ﻫﻤﻪ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ
وارد ﺷﻮﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺎزهوارد ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ،از ﺑﻌﻀﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻋﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻼش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را ﻫﻤﺎن اول ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﺗﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ او ﺑﻬﺘﺮ از ﺷﻤﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎ واﻗﻒ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺣﻮزه ﻣﺤﺪود را ﮐﻪ در آن از ﻣﻬﺎرت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻤﺎم ﺗﻼشﺗﺎن را ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﯽ از ﻣﺸﮑﻼت آن ﺣﻮزه ﺑﮑﺎﻫﯿﺪ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ آن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﯾﺪ ،ﺣﻀﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻔﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی دارد .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ ﯾﮏ
ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ دارد و ﯾﺎ اﮔﺮ دارد ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روز ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻧﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻀﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ دارد .ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﯾﺖ و ﯾﺎ ﺣﻮزه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ،داﻧﺶ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪای دارﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای آن اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪهاﯾﺪ ،وﻇﯿﻔﻪ دوﻣﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ .اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ زودی ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﺴﯽ ﻗﺪر ﻧﺨﻮاﻫﺪ
داﻧﺴﺖ و  ...را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪارد ،ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ
ﻣﺪﯾﺮﺗﺎن ،داوﻃﻠﺐ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ را در ﮐﻨﺎر ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﺧﻮد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
از دﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﺗﺎن ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ آﺧﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ،اﮔﺮ ﺗﺎ ﺣﺪود ﯾﮏ دﻫﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺘﯿﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻫﻤﺎن ﻃﺮﯾﻘﯽ

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺌﻮال و ﺟﻮاب از ﺷﻤﺎ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ از روی ﻧﺤﻮه ﻟﺒﺎس
ﭘﻮﺷﯿﺪن و ﯾﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰ ﺷﻤﺎ .اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ
روشﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .ﺷﻤﺎ از ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ،آﮔﺎه و ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎه در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ﺑﻮدهاﯾﺪ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﺪ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﺎن روز ،اﻃﻼﻋﺎت
زﯾﺎدی درﺑﺎره ﺷﻤﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ .ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﯿﺪ و دهﻫﺎ و ﺷﺎﯾﺪ ﺻﺪﻫﺎ
ﭘﯿﺎم ،ﻋﮑﺲ ،ﻻﯾﮏ و  ...از ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎ در آن ﺻﺪ روز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ .رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻪ » 20ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ« .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،از ﭼﻨﺎن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﻢ داد.
ﭘﺲ ،اﮔﺮ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪی را ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﺪ ،ﺻﺒﺢ اوﻟﯿﻦ روزی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﺮوﯾﺪ ،ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و
ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ .و اﮔﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر ،ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﺑﺮﺧﻮردﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻼف اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ ﺑﻮد ،و ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺟﺪﯾﺪی را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎدر »دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ« ﻣﺮا ﻫﻢ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪﺗﺎن ﻣﺒﺎرک!
====================

از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:

 اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ،اﯾﻦ  ۱۰ﺑﻬﺎﻧﻪ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ،اﯾﻦ  ۱۰ﻓﻬﺮﺳﺖ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ  ۲۰ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﯾﮏ رزوﻣۀ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ،اﯾﻦ  ۲۵وﯾﮋﮔﯽ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻗﺒﻞ از  ۳۰ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮﯾﺪ ،اﯾﻦ  ۳ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ  ۸اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮک ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽاﻓﺘﺪ  ۱۴ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ راﯾﮕﺎن و آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ -ﭼﺮا ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد ﭼﯿﻦ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺷﺪن ﺷﺎدﺗﺮ ﺑﻮد
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