ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺎر ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﺨﺼﺺ ،اﯾﻦ  10ﻣﻬﺎرت را ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ!

وﻗﺘﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آن ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺘﺨﺼﺺ و
ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻮدن ﺑﻪﻏﯿﺮ از داﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت و ﺗﺨﺼﺺ و داﺷﺘﻦ اﺷﺮاف ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری آن
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد .داﺷﺘﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻗﻮی و روﺣﯿﻪ ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ  ۱۰ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ.

 - ۱۰ﻣﻬﺎرت در ﻧﻮﺷﺘﻦ

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻬﺎرت در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ
ﻓﻘﻂ روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ
ﮐﺎﻣﻼ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻃﺒﻖ آﻣﺎری ﮐﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺪود  51درﺻﺪ ﻣﺪﯾﺮان در
ﻓﺮمﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻣﻬﺎرت ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ» .ﻣﺎﯾﮏ

ﺑﻮروزدﯾﻦ« ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺮﮐﺖ  DocuSignﺑﻪ ﺗﻤﺎم
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﻣﻬﺎرت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد داﺷﺘﻦ ﻗﺪرت در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﺑﯿﻦ ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻤﮑﺎران از ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﮐﺎر ﮐﺮدن در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ
و ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ از راه دور و از ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﯿﺪ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﻦ و
اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺎ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ و ﺷﯿﻮاﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺧﻮد؛ ﻫﻤﮑﺎران و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 - ۹ﻣﻬﺎرت در ارﺗﺒﺎط ﮐﻼﻣﯽ

ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت در ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﻓﺮد در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز اﺳﺖ؛ ﻣﻬﺎرت ﮐﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ
از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ در ﺟﻠﺴﺎت؛ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و ﯾﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه
ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﺗﺎ ﺣﺪی در ﺟﺬب ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آن را ﺟﺬابﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺧﻼﺻﻪﮔﻮﯾﯽ ،ﺷﯿﻮاﯾﯽ در ﮐﻼم و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زﯾﺎدهﮔﻮﯾﯽ و ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻرﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮐﻼم ﺧﻮد در ذﻫﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ؛ ﭼﻪ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از
ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر.
 - ۸داﺷﺘﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪﻧﻔﺲ

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪﻧﻔﺲ از آن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻓﺮد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﻣﻤﺎرﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪﻧﻔﺲ را ﺑﺪﺳﺖ آورد .ﺑﺪون آن ﻓﺮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر آن ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮدن و روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ را در ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ او از روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ و ﻣﺸﮑﻞ واﻫﻤﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﺮ ﯾﺎ زود
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻗﺪرت ﺑﺎروری و ﻧﻮآوری ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ .اﯾﻦ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ آن ﺷﺨﺺ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﺑﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﯿﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪﻧﻔﺲ ﺑﺎ
ﺗﮑﺒﺮ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺣﺲ ﭘﺎﻓﺸﺎری و ﭼﺎﻟﺶﻃﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد .ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮﺳﺪ ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد.
 - ۷ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن

ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ارزشﺗﺮ از زﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ؛ زﻣﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼ اﺳﺖ و ﺑﯽﺷﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﯾﮑﯽ از ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن
اﺻﻠﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ .روشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦﺟﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
ﭼﮑﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺨﻤﯿﻦ درﺳﺘﯽ از ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز دارد ﺑﻪدﺳﺖ آورد.
در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان زﻣﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮد.
اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ آزاد دارﻧﺪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن
از ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﺧﻮب ﺧﻮد ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪون آنﮐﻪ آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺳﻪ اﺷﺘﺒﺎه راﯾﺞ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﻫﺮﭼﻘﺪر ﮐﻪ ﻓﺮد اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهوری ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود و اﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎرﻫﺎ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺖ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻫﻢزﻣﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺰ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎزده ﮐﺎری را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎورد و زﻣﺎن را ﻫﺪر ﺑﺪﻫﺪ ﻫﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﮕﺮی
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 - ۶ﻣﻬﺎرت در اﯾﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎری

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آن اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ.
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺮدی در ﯾﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﯾﺎ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ او ﻗﺎدر
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺣﺎﺿﺮ در آن ﻣﮑﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎری اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ؛ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن ﯾﮏ اﺳﺘﻌﺪاد ﺗﺎزه و ﮔﺴﺘﺮش داﯾﺮه ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺖ.
 - ۵ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اوﻟﯿﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری

ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮدی آن ﭼﻨﺎن از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش ﻧﯿﺎزی
ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﺎ ﻧﻮع ﮐﺎری ﮐﻪ در آنﺟﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﺳﻨﺨﯿﺖ ﻧﺪارد .وﻟﯽ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﮐﻪ
دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ و ﻓﻨﺎوری در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ رﺧﻨﻪ ﮐﺮده ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻓﺮد
ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺼﻮرت اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی روزﻣﺮه آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ آنﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ زﻣﺎﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ
ﻣﺪﯾﺮ  ITﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻮرد اﯾﺮادی ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از اﺑﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺴﺨﺮه ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎﻣﻼ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﮔﻮﮔﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻤﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اوﻟﯿﻦ ﻋﺎدت اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮواﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﻓﺮدی
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻻﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ داﯾﺮه ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ روزﻫﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺻﻨﺎف ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راهاﻧﺪازی وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ دارﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮدی
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﻫﺎی وﺑﺴﺎﯾﺖ را ﺑﺮای آنﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﮐﺎر ﺑﺎ  HTMLو  CSSرا ﺑﻠﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 - ۴ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺳﺖ در ﮐﺎر ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﯿﺮی آنﻫﺎ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﻮد.
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻫﯿﺸﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ .ﺧﯿﻠﯽ از اوﻗﺎت روش
ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻓﻘﻂ داﻧﺴﺘﻦ آن اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان در آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ذﻫﻦ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺴﺎس و
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺮﻟﻮک ﻫﻮﻟﻤﺰ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ او ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺧﺎص و دﻗﯿﻖ
او ﺑﻪ اﻃﺮاف اﺳﺖ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﯿﺰﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت را در ذﻫﻦ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﻃﺮاف را در ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ روش ﺷﺶ ﮐﻼه ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﭼﻪ روﺷﯽ اﺳﺖ .ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ .در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﻼه ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﻌﺪ ﮐﻼه ﻗﺮﻣﺰ را روی ﺳﺮﺗﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺳﻊ
ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﮕﺎﻫﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻧﻮع ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮدم در ﻗﺎﺑﻞ آن ﻣﺸﮑﻞ را ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﻣﯽرﺳﺪ .ﮐﻼه ﺳﯿﺎه ﮐﻼه ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﭼﺮا ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب را در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺷﺖ .ﮐﻼه
زرد ﮐﻼه ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻼه ﺳﺒﺰ ﻫﻢ ﮐﻼه
ﻓﮑﺮﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ اﺳﺖ .و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﮐﻼه آﺑﯽ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ .ﮐﻼﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺷﺨﺺ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺖ؛
رﻫﺒﺮ ﮔﺮوه و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎنﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻄﯿﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﻄﻤﭙﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺪرت
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺳﺖ در ﻟﺤﻈﺎت ﺣﺴﺎس را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮی و وﯾﮋهای
را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ.
 - ۳ﻣﻬﺎرت در ﻣﺬاﮐﺮه

ﺷﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﻤﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ﻗﺪرت داﺷﺘﻦ در زﻣﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و رﺋﯿﺲ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ .وﻟﯽ ﻣﻬﺎرت در ﻣﺬاﮐﺮه
ﺑﻪ اﯾﻦﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد .در زﻣﺎن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎ؛ ﯾﺎ دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ راهﺣﻞ ﺑﺮد ﺑﺮد ﺑﺮای ﺗﯿﻢ داﺷﺘﻦ
اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮوش ﺑﺮای اراﭘﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و
اﺻﻼح روﻧﺪ ﻓﺮوش ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻘﺎط اﯾﺮاد در ﮐﺎر و ﺣﺘﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﮐﺮدن وﻇﺎﯾﻒ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژهای
ﺧﺎص را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﺪ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ

اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻌﺪی در ﻣﻮرد آن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻢ داد.
 - ۲ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﺎ ﺑﯿﺎﻓﺘﯿﺪ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮو ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر
ﻓﺮد در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﯿﻢ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﯿﻢ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎء ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ از اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﭼﻪﺑﺴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ از داﻧﺶ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا درک ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ از ﻫﻤﮑﺎران و اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺮﻗﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ردهﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺣﺴﺎسﺗﺮ در ردهﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺷﺮﮐﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در
ﮐﺎر روی دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺗﯿﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ روی ﺷﻤﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﺎل ﻣﻠﻤﻮس اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﯿﻢ
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺘﺎرﮔﺎن دﻧﯿﺎ را دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﺣﺲ ﻫﻤﮑﺎری
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و روﺣﯿﻪ ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ و ﺣﺲ »ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﺗﯿﻢ« ﺑﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺟﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان
اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ آن ﺗﯿﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﮕﯿﺮد و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﯿﻢ دﭼﺎر ﭘﺴﺮﻓﺖ و ﺳﻘﻮط ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدات روﺑﺮو ﺷﻮﯾﺪ.
 - ۱داﺷﺘﻦ ﻫﻮش اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﺑﯿﻨﺶ ﯾﮑﺪﻟﯽ

ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرت ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺲ و ﺑﯿﻨﺶ ﻫﻤﺪﻟﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ
ﺣﺲ را در ﺧﻮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺧﻮد را درک ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ؛ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺑﺪرﺳﺘﯽ
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ؛ در دﯾﮕﺮان اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﮐﻨﯿﺪ و در زﻣﺎن ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﺧﻮرد
ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ را در ذﻫﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ داﻧﺶ ﺑﺎ درک و ﻓﻬﻢ ،ﻫﻤﺪﻟﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ
اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت دو ﮐﺎر را ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ :ﺧﻮب ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮان ﺑﻪ
اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
==================================
شاید به این مطالب هم علاقمند باشید:

 ۱۴چیزی که لازم نیست همیشه به آنها جواب مثبت بدهید
اگر میخواهید کسبوکار نوپای خود را نابود کنید ،این  6کار را انجام دهید
 ۷استراتژی ساده که میتوانند شانس موفقیت شما را دو برابر کنند
 ۲۰راز بهرهوری فوقالعاده افراد بسیار موفق
برای رسیدن به آرزوها این  ۷نکته کلیدی را بهخاطر بسپارید
 ۱۰نکته اساسی برای موفقیت کسانی که در خانـه کار میکنند
 ۵روش برای ایجاد توازن بیشتر بین کار و زندگی
شما درونگرا هستید یا برونگرا؟ نقش این ویژگیها در موفقیت شما چیست؟
تابلوی موفقیت خود را به دیوار کدام خانه نصب میکنید؟ )نگاهی به چهارخانه موفقیت(
برای موفقیت در کار به غیر از تخصص ،این  10مهارت را نیاز دارید!

ﻣﻨﺒﻊ:

ﻻﯾﻒ ﻫﮑﺮ

:ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
1394  آﺑﺎن15

https://www.shabakeh-mag.com/success-and-entrepreneurship/2095 :ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ

