ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت

ﺑﺎ اﯾﻦ  ۸ﮐﺎر دل ﻣﺪﯾﺮﺗﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ!

اﮔﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ؟ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﻪ ﯾﺎد دارﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،روزﻣﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ،ﻧﮑﺎﺗﯽ را
ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﺧﻮد ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد را ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه و
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺗﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ اﻣﺎ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﯿﺮی درﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ آﻧﻼﯾﻦ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺣﻮزهای از ﺗﺠﺎرت ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ در آن وارد ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻐﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﺨﺼﺺ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺸﺖ ﻣﻬﺎرت ﮐﻠﯿﺪی زﯾﺮ را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻬﺎرت وﯾﮋه در ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاء اﺻﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﮐﻼﻣﯽ ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﻘﺪان ﻣﻬﺎرت ﮐﻼﻣﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
وﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ روﺑﺮوی ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﻬﺎرت ﮐﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در
زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﯾﺎری ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﮐﻼﻣﯽ
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ رﯾﯿﺲ ﺷﻤﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺜﺒﺘﯽ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺷﺮاف دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﻧﺮماﻓﺰاری ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﭘﯿﺸﺒﺮد درﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺪرت ﺑﺎﻻ در ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺎن از ﻫﻮش ﻓﺮدی ﺷﻤﺎ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﻤﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺷﻤﺎ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﯾﺪ.
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 ۱۲ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﭘﺎرهوﻗﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﺎرﻫﺎ
اﻣﺮوزه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺣﺘﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻨﻔﺮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺗﺨﺼﺺ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ
ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﻏﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖﺗﺮ اﺳﺖ .در اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮوژه ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮ ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮب و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻬﺎرت اﻧﺠﺎم
ﮐﺎرﻫﺎ در ﻏﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﯾﮏ اﺻﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻫﻤﭽﻮن اﭘﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای دارﻧﺪ.
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ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎر ﺑﺎ روﯾﺪﮐﺮد ﺣﺮﻓﻪایﺗﺮ
اﮔﺮ ﺟﻮﯾﺎی ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ؛ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﮐﻤﮏﺗﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ!

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و اﺧﻼقﻣﺪاری
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﺎد و ﯾﮏ درﺻﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺟﺮای دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی دارﻧﺪ ،در ﻋﻤﻞ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ از ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ از ﻫﻮش ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد و ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻪ آن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﺧﻼق ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ اﺧﻼق را ﯾﮏ اﺻﻞ
ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرد .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺧﻼق ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘﺎ اﮔﺮ از ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺒﻮده و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻧﻤﯽﺗﻮان روی آنﻫﺎ ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﮐﺮد.
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ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺳﻮالﻫﺎی ﭼﺎﻟﺸﯽ
اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮﯾﺪ؛ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎه را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ!

آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ درﺑﺎره ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ؟ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﯾﮏ روزﻣﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﺎ
داﻧﺶ ﺑﺎﻻ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهای از اﯾﻦ اﻓﺮاد آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ داﻧﺶ ﺧﻮد را در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﺜﻪ ﻇﻬﻮر ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺿﺮوری اﺳﺖ درک درﺳﺘﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺪف ﺑﻪ

دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ آورد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن درﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت رﯾﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ
 ۵اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ
اﮔﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮد ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰهای
ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻬﺪه اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﻬﻢ آن ﻫﻢ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮ آﯾﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻧﺸﺎن
دادهاﻧﺪ ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺮادی روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ از داﻧﺶ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﻓﺮدی را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ رﻫﺒﺮی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﯿﻤﯽ را در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارﻧﺪ.

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اراﺋﻪ راهﺣﻞﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ
ﺑﺪون ﺷﮏ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ در ﻫﺮ ﺣﺮﻓﻪای ﮐﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ راهﺣﻞﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪای را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ،
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪای در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ در ﻣﻮرد اﯾﺪهﻫﺎی ﺗﺎزهای ﮐﻪ در ذﻫﻦ دارﻧﺪ ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺧﻮد را ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزﻧﺪ) .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺰﯾﯿﺎت اﯾﺪه ﺧﻮد را در اوﻟﯿﻦ ﻗﺮار ﻓﺎش ﻧﮑﻨﯿﺪ(.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﭼﻨﺪ اﺻﻞ ﺳﺎده اﻣﺎ ﻣﻬﻢ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ رزوﻣﻪ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ؟

ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮات ﻣﻤﺘﺎز در دورهﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در دوران داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺪل ﺑﺎﻻ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎر ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪهای از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ روی ﻣﻌﺪل ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮدی اﻓﺮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﮐﺸﻮر اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  91درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﮑﻪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻣﻌﺪل ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﻔﺮادی آنﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻗﺮار
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮای ﺗﻌﺪادی از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﻌﺪل دارای اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ داﺷﺘﻦ
ﻣﻌﺪل ﺑﺎﻻ را ﯾﮏ اﺻﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده و ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻓﺮدی را در اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

اﻧﮕﯿﺰه
ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺬاب و ﻧﻮآوراﻧﻪای را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮی ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻃﻼع دارﯾﺪ ﮐﻪ او ﻫﻤﻮاره از اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺬاﺑﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه در ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻔﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﺤﻮل ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،در اﻧﺘﻈﺎر درﯾﺎﻓﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎ از

رﯾﯿﺲ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .داﺷﺘﻦ
اﻧﮕﯿﺰه در ﮐﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺧﻼق ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در آن
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی اﺳﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺲ واﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دارد .ﻓﺮد ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺑﻪ رﯾﯿﺲ ﺧﻮد ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﺳﻮده
ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روی ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺧﻮدش ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد و ﺧﯿﺎﻟﺶ از ﺟﺎﻧﺐ ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺶ آﺳﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
=========================

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

 ۱۰ﺟﻤﻠﻪای ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ!

 11ﺗﻠﻘﻴﻨﯽ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﺧﻮد ﺗﻜﺮار ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ

ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آرزوﻫﺎ اﯾﻦ  ۷ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ

ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ  8ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻮشﺗﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ

 ۱۴ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ

 20ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ

اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ،اﯾﻦ ﻫﺸﺖ ﭼﯿﺰ را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

 ۶ﺗﺮس ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ راهاﻧﺪازی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﻮار ﮐﺪام ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ )ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ(

اﯾﻦ  ۱۲ﻋﺎدت ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻬﺮهوری ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ،اﯾﻦ  ۸ﻧﮑﺘﻪ را از ﻣﺆﺳﺲ ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

!اﮔﺮ اﯾﻦ ده وﯾﮋﮔﯽ را دارﯾﺪ؛ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ

:ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر
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:ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ
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