ﺑﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ ای در ﻣﺤﻞ
ﮐﺎر آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۳ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﭼﻨﺪان ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن آن از ﺳﻮی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد ﻧﺪارد اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻤﺎم ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺎرﻫﺎ و
اﺳﺖ» :ﻧﻤﯽ داﻧﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ« .اﻟﺒﺘﻪ
ً
ﺑﺎرﻫﺎ از ﺳﻮی ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﻨﯿﺪه اﻧﺪ.
»ﮐﺎﻟﯿﻦ ﺟﻨﺴﻦ« ) ،(Colin Jensenﻣﺪﯾﺮ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ»:در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﺘﺎن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ؛ وﻟﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان دﯾﮕﺮ

ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ،زﻣﺎن ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺻﺮف ﯾﺎد دﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻨﻨﺪ« .ﺟﻨﺴﻦ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺟﻤﻼت زﯾﺮ را ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ:
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده ام.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر آﻣﻮزش ﻧﺪﯾﺪه ام.
ﺟﻤﻼت ﺑﺎﻻ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﺪ» :ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ«.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺪﯾﺮ ﺷﻤﺎ روﯾﺘﺎن ﺣﺴﺎب ﻧﮑﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﺗﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﻏﯿﺮ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﯿﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺟﻨﺴﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ
ﻓﺘﻮﺷﺎپ را ﻧﺪارد ،درﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ در واﻗﻊ اﯾﻦ راه ﺣﻞ
ﺻﺤﯿﺢ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ .او ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺳﺮ و ﮐﻠﻪ ﺑﺰﻧﺪ و اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ آن را ﺷﺨﺼﺎً ﯾﺎد

ﺑﮕﯿﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ وﻗﺘﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻬﺎرت ﻣﻤﮑﻦ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﮑﺎت
ﺧﺎص ﮐﺎرﺑﺮدی و اﺻﻼح ﻋﺎدت ﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد.
ﺟﻨﺴﻦ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ» :وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪ را ﺷﺮوع ﮐﺮده اﯾﺪ ،اﺑﺘﺪا ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ اﺑﻬﺎم ﻫﺎی
ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ و در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ

ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ دوره ای را ﺑﺮاﯾﺘﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻢ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺷﺨﺼﯽ دﺳﺖ ﺑﺮ
ﻧﺪارﯾﺪ«.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

