ﭼﻪ اﻓﺮادی ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﯿﮑﺎر ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ؟ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻬﯿﻞ اﻣﯿﺪ دزﯾﺎﻧﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۴
آﯾﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻫﻤﻮاره
درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺑﺰﻧﯿﺪ؟ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺼﻮرﺗﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻧﺪارد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺎ
اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ﭼﺮاﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻓﺮاد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺟﻮﺷﺎ اﺳﺘﯿﻤﻞ ،ﻣﻮﺳﺲ و ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ  ،MWIﺳﺨﻨﺮان ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎی  TEDxو ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در
زﻣﯿﻨﻪ ی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  Forbes، FastCompanyو ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ،
در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

»از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻦ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ داراﯾﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای را از ﯾﮏ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺑﺒﺮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ
دارد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﯾﺠﺎد ارزش
اﻓﺰوره ﺷﻮد .در واﻗﻊ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و اﯾﺠﺎد
ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ دارﻧﺪ ،ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮﮐﻪ ی ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ«.
او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ
اﮔﺮ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ارزش اﻓﺰوده ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺛﺒﺎت ﺷﻐﻠﯽ ﭘﺎﯾﺪاری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

»در اواﯾﻞ ﺳﺎل  2000ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎﻟﺞ ﺑﻮدم ،ﻫﺪﻓﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی

ﺑﺰرگ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،اﯾﻨﺘﻞ ﯾﺎ دل ﮐﺎر ﮐﻨﻢ؛ در آن زﻣﺎن اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺬاب
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن در آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻫﯿﺠﺎن اﻧﮕﯿﺰ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن در آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﯾﻢ اﻣﻨﯿﺖ و ﺛﺒﺎت ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ آورد؛
اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2002ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪم ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﺴﺐ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺧﻮدم ﺑﺎﺷﺪ را راه اﻧﺪازی ﮐﻨﻢ و ﺷﺮﮐﺘﻢ را در ﺷﻬﺮ ﭘﺮوو در اﯾﺎﻟﺖ ﯾﻮﺗﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮدم .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ
ﻣﻦ در دوره ای اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادم ﮐﻪ رﺷﺪ ﺣﺒﺎب ﮔﻮﻧﻪ ای در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺗﻐﺮ ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﻦ درﻣﻮرد
ﺛﺒﺎت ﺷﻐﻠﯽ ﻧﺒﻮد؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ،
ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻨﺎم ﻧﻮول«.
ﻧﻮول در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرﮔﯽ در اﯾﺎﻟﺖ ﯾﻮﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ؛ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻘﺪی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ داﺷﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم
آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ زﯾﺎد ،ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺟﻮﺷﺎ اﺳﺘﯿﻤﻞ در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮول را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺰاران ﮐﺎرﻣﻨﺪ داﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و
اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﻮول را
اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻢ ،ﻗﺼﺪم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺮا رد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ دﻟﯿﻞ و

ﺑﻬﺎﻧﻪ ی آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﺛﺒﺎت ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺟﺎﻟﺐ اﻓﺘﺎد ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻧﻮول ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﻧﯿﺮو ﮔﺮﻓﺖ و از ﻗﻀﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺮا رد ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﮐﺎرش را از دﺳﺖ داد و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺛﺒﺎت ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﻟﺰاﻣﺎً در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﯿﺎﻟﯽ

ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ«.

در واﻗﻊ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻮﻫﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺛﺒﺎت ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ
ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻧﻮول ﺧﺎرج

ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪی را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺗﻼش
ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده را داﺷﺘﻨﺪ،

زودﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺟﺬب ﮐﺎر ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

»ﻣﻦ ﺑﺎ اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺮده ام و ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮده ام .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﻫﻢ داﺷﺘﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪاﻗﺖ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﭘﺮاﻧﺮژی ﺑﻮدن ،اﻫﻤﯿﺖ دارد اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ
ﻓﺮدی را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ؛ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﭘﻮل ﺑﺪﻫﻢ! ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ؛ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ
را دارد ،اﺳﺘﺨﺪام ﻧﮑﻨﻢ و ﯾﺎ ﺑﻪ او ﭘﺎداﺷﯽ ﻧﺪﻫﻢ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ روزی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر در
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮا ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮدآوری ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺳﺴﺎت

ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻢ و روش ﺧﻮدم را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن دارم اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻦ ﺑﻨﮕﺎه ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
اﻓﺮادی را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻔﻌﯽ ﺑﺮای آن ﻧﺪارﻧﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ای ﺑﻪ ﻣﻦ اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺷﺮﮐﺘﻢ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻃﻮل  12ﻣﺎه 10 ،درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد در ﺣﺪود  1درﺻﺪ ﺑﺮاﯾﻢ آب ﺑﺨﻮرد ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد«.
وی در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺪرک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ زﯾﺎدی ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺮا ﻣﺠﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺘﻢ
ارزش ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻣﻦ در اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻤﺎ درﻧﮓ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﻮاره ﻣﺸﺘﺎق اﻓﺮادی ﺑﻮده ام ﮐﻪ روﺣﯿﻪ ی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ دارﻧﺪ .اﻧﮕﺎر ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ذاﺗﺎً اﺳﺘﻌﺪاد
اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده دارﻧﺪ.
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﯿﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ را ﮐﻪ از آن ﺗﻨﻔﺮ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ،
ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .او ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ روﯾﺎﯾﯽ اش ﻫﯿﭽﮕﺎه
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد اوﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد .در اداﻣﻪ ﭼﻨﺪ روش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

-1ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﻧﻮع ﺷﻐﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﻧﻮع ﮐﺎر ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﻣﺤﯿﻂ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ

ﺑﯿﮑﺎری ﯾﺎ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

 -2ﺷﺮﮐﺘﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در آن ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ؛ وﻟﯽ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ را اﺳﺘﺨﺪام ﻧﮑﺮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪی ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

 -3راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده در آن ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺷﺮوع ﯾﮏ ﮐﺴﺐ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮده اﯾﺪ آﻧﮕﺎه »اﯾﺪه« ﻻزم را در ﺳﺮ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ و در ﺷﺮﮐﺖ
ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺎن اﯾﺪه ﺧﻮد را ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ
ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد.

 -4ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ارزش اﻓﺰوده در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﺟﺪاوﻟﯽ را ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ درد ﺑﻘﯿﻪ ﻧﺨﻮرد ،ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 -5ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺷﺨﺼﯽ را در آن ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن را ﺑﺮای
ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ.

 -6ﺟﻠﺴﻪ ای ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ  2دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ  2ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ ،ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ
از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ را ﻃﯽ ﮐﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ رﺳﯿﺪﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ،ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ او ﻧﯿﺰ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ
ﺧﻮد را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ورق را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ اراﺋﻪ
ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﻮش ،ﺧﻼﻗﯿﺖ و اﺑﺘﮑﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﺗﻐﺮ در ﺑﺮﺧﯽ
از آﻧﻬﺎ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺎزی ﺷﻐﻞ روﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد را در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

