 ۶ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻤﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻐﻠﯽ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۹ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎم آنﻫﺎ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از آنﻫﺎ
ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوران ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺸﺎوران ﺷﻐﻠﯽ
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ دارﻧﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎریدﻫﻨﺪه آنﻫﺎ در
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺷﻐﻠﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ ﺑﻌﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ را از زﺑﺎن آنﻫﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ.
در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ  ۶ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻬﻢ را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ،
در اداﻣﻪ ﻫﻤﺮاه دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

از ﻧﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ
در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻔﯽ روﺑﻪرو ﻧﺸﻮﯾﻢ ﯾﺎ اﯾﺪهای ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﻧﺸﻮد ،از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎوران ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺷﺮﮐﺖ » «C-Suite Coachﺑﻪ ﻧﺎم
»آﻧﺠﻠﯿﻨﺎ دارﯾﺴﺎو« ،اﮔﺮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻫﯿﭻ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﺟﻮاب ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد:

»درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ارﺗﻘﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻄﺮح ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺟﻮاب آنﻫﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ و ﻓﺮﺻﺖ را از
دﺳﺖ دادهاﯾﺪ«.

ﺑﺠﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﻮردی ،رﯾﺴﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اﻫﺪاف را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺟﻮاب درﺧﻮاﺳﺖ
ﺷﻤﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮد ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ و درﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی
آﯾﻨﺪه ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دارﯾﺴﺎو ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻟﯿﺎﻗﺘﺶ
را ﻧﺪارﯾﻢ ﯾﺎ آﻣﺎدهاش ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺗﺮﺳﻨﺎک اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻪ ﺑﮕﻮﻢ ،ﻫﯿﭻوﻗﺖ ﺑﻠﻪ از
دﯾﮕﺮان ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻨﯿﺪ.

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آن رﻓﺘﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و ﯾﮏ رﺑﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﯿﻢ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ
از ﻣﺸﺎوران ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﮑﯽ ﻣﯿﭽﻞ« ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺴﺘﺤﮑﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ روی
دﯾﮕﺮان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ.
ﻣﯿﭽﻞ اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﻣﺎﻧﻊ از ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﺳﯿﺐ ﻣﯽزﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮسﺗﺮ و ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ و
دﯾﮕﺮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺪون ﺟﻨﺠﺎل ﺷﻐﻠﺘﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮک ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺪﯾﺮ ﺷﻤﺎ را در

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار داده ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﺎ دﻟﺨﻮری و ﺟﻨﺠﺎل دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﺰﻧﯿﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮﺗﺎن را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ در روزﻫﺎی آﺧﺮ ﮐﺎری ﺟﻨﺠﺎلآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ

اﻗﺪاﻣﯽ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﺷﻐﻞ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد دوﺑﺎره ﺑﺎ وی روﺑﻪرو ﺷﻮﯾﺪ.

ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
ﭘﺲ از ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮو و اﺧﺮاج از ﮐﺎر ،اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ
آﯾﻨﺪه ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎوران ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﺘﯽ ﮐﺎﭘﺮﯾﻨﻮ« ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﺑﺰرگ
روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ اﻣﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻓﺮدی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻗﺪمﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ و وارد ﺟﻬﺎن
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮﯾﺪ.

ﻫﯿﭻوﻗﺖ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﺎری دﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪارﯾﺪ

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﻣﺎرک آﻧﺘﻮی داﯾﺴﻮن« ،ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه از ﺷﻐﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد رﺿﺎﯾﺖ دارﯾﺪ،
ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮑﺒﺎر در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮوﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﺴﻨﺠﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آنﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را ﻫﻢ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ روزی در آﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.

اول از ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در روزﻫﺎی اول ﮐﺎری ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺷﮏ دارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺲ ﻣﺎﻧﻊ از
اﺳﺘﺨﺪام آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺎوران ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﺎدﯾﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻢ-ﺗﺎﻧﯽ« ،در ﻫﻨﮕﺎم
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﻐﻞ اﮔﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﺪارﯾﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ.
از ﺧﻮدﺗﺎن اﯾﻦ ﺳﻮال را ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮدی ﺷﻤﺎ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮﺑﺎر ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻮال ﯾﮏ
دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪن آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

