 ۶روش ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺘﺎن در ﻣﺤﯿﻂ
ﮐﺎر  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۷
اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ره ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ را ﻃﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺧﻮد ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻨﺪ .اﻧﺮژی ﺑﺎﻻ ،اﺳﺘﻌﺪادی ﻧﻬﻔﺘﻪ و اﯾﺪهﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎر ﻫﻤﮕﯽ از
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎت اﻓﺮاد در ﺳﺎلﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .آﻧﭽﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ را از دﯾﮕﺮان ﺟﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﯾﺸﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺑﺮای
ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
داﻧﺴﺘﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﺷﻤﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﮐﺎرﺗﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺮﺳﯿﺪ .ﺳﭙﺲ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺧﻮد رﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻘﻘﺎن  ۶روش اﺳﺎﺳﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ آﻧﻬﺎ در
راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺘﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری  ،ﺗﻼش ﮐﺮده و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.

 -۱ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ رواﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ

در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ،اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارد راﺣﺖﺗﺮ ﺣﺮﻓﺘﺎن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻋﻤﻠﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ واﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻤﻪی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ،ﭼﻮن
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪی ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ آﻣﺪه و در ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﺎری ﺷﻤﺎ را ﯾﺎری دﻫﻨﺪ.

 -۲از ﻧﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ

اﺻﻼ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻼﻗﺎت
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮفﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ً
ﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺎد ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﮕﺮان و ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﻮﯾﺪ.
ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ روش ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﺣﺮفﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﺑﮕﺬارد .ﺑﺎ اداﻣﻪ دادن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد
ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ ﺷﻤﺎ و ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﺘﺎن ،وﻗﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

 -۳ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ

ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﯾﺪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در ﺣﺎل ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً او ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺸﻐﻠﻪی زﯾﺎدش ﻗﺎدر
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ وﻗﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﮕﺬارد .ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از او ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﻦ  ۵ﺗﺎ  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ
وﻗﺖ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﺑﮕﺬارد .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ دﻟﺶ ﺧﻮاﻫﺪ

ﻧﺸﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای او ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ده دﻗﯿﻘﻪ از وﻗﺘﺶ ،ﺿﺮری ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 -۴از ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

از رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺸﺎن وﻗﺖ و اﻧﺮژی ﮔﺬاﺷﺘﻪاﯾﺪ ،ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ
روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﺘﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
دوﺳﺘﺎن ﺧﻮب ﮐﻪ ﺑﺎ آﻏﻮش ﺑﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺘﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ و از وﻗﺖ ﮔﺬراﻧﺪن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎً
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﺘﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ .ﻣﺜﻼ آﻧﻬﺎ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﻤﺎ را در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﯾﺎری دﻫﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮف ﺷﻤﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ﻧﯿﺰ اﻧﺮژی

ﻣﺜﺒﺖ آﻧﻬﺎ را ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ ،وﻗﺖ و اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.

 -۵ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻬﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺣﻞ ﺷﻮد.
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ روز رواﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ در اﺑﺘﺪای

ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و در ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ .ﭘﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺻﺒﻮری و
ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﻫﺪﻓﺘﺎن ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

 -۶درﺧﻮاﺳﺘﺎن را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ

ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻤﺎم روشﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪﯾﺎد اﻣﺎ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﻤﻪ درﮔﯿﺮیﻫﺎی زﯾﺎدی دارﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ
ﺣﺮفﻫﺎ و اﯾﺪهﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ

را ﺑﻪ ﯾﺎدﺷﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻓﺮاد را ﮐﻼﻓﻪ ﻧﮑﺮده و ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﺪ .ﺑﻪ ﯾﺎد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺻﺮار ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد
ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺼﻤﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺘﺎن را

ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

