 6ﻧﮑﺘـﻪ ﺑـﺮای اﺟـﺮای ﯾـﮏ ﮐﺴـﺐ و
ﮐﺎر و ﺑﻬﺒﻮد داﻧﺶ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ اﻓﺰودن اﺑﺰار ﺑﻪ ﺟﻌﺒﻪ
اﺑﺰارﻣﺎن ) ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ( اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ؟ ﻫﺮﺻﺎﺣﺐ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن
آﻣﻮزش دﻟﯿﻞ اول ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎ اﻏﻠﺐ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن ﺣﺮﮐﺖ
رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ را اداﻣﻪ داده و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ را اداره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای آﻣﻮزش وﻗﺖ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﯿﺪ؟
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ زﯾﺮ را ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان واﮔﺬار
ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﭼﯿﺰ ﻫﺎی را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از آﻣﻮزش ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ در
ﮐﻔﻪ ﺗﺮازو ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .
ﻧﮑﺘﻪ :ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ آﻣﻮزﺷﯽ را در ﻧﻈﺮ دارﯾﺪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
درﯾﺎﺑﯿﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ و ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ
 .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮی در ﺷﺮﮐﺖ دارد ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮک ﺗﺠﺎری ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ واﮔﺬار ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﺰی از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﺮای اﻣﻮزش زﻣﺎن ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻪ ﮐﻞ ﺷﺮﮐﺘﺘﺎن ﯾﮏ روز آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ از دﺳﺖ دادن زﻣﺎن ﺷﺮﮐﺘﺘﺎن ﺑﺮای اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ
اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﮐﻨﯿﺪ ) ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺤﺚ ﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﺷﺮﮐﺘﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ( .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ روز ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﺑﺮای ﻧﻮﻋﯽ از آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺘﺎن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﯾﮏ روز آزاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﺮ ﺑﺎر ﯾﮏ ﮐﻼس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎر آﻓﺮﯾﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن زﻣﺎن ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
آﻫﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ  .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺎره وﻗﺖ
زﯾﺎده روی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺷﺮﮐﺖ
دارﯾﺪ  .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺷﻤﺎﺳﺖ  ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ! ﺗﻨﻬﺎ
در ﻫﺮ زﻣﺎن رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دوره را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺮﺳﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ
ﮔﻮاﻫﯽ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ آن از ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫﯿﭻ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﺑﺮای
ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ) و ﻧﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ درﺟﻪ ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ( ،دوره
ﻫﺎی  Udemyﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﺳﺖ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﮐﻪ زﻣﺎن ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮای درس ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﻫﺎﯾﺘﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻣﻌﻠﻤﺎن  Udemyﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ
ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺣﺮﻓﻪ اﯾﺎن در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Courseraدر
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﻼس ﻫﺎی اﺳﺘﺎدان واﻗﻌﯽ را ﻣﻬﯿﺎ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ زﻣﺎن
دارﯾﺪ
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﻘﺸﻪ داﺷﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ – ﺣﺘﯽ ﺑﺮای زﻣﺎن
آزاد ﺧﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ
اﮔﺮ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺧﻮد زﻣﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻌﺠﺐ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮان ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد زﻣﺎن آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ ﻧﮑﻨﺪ،
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺳﺮﺗﺎن ﺷﻠﻮغ ﻧﺸﻮد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای آﻣﻮزش اﺿﺎﻓﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد،
ﺧﺎﻧﻮاده و ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری ﯾﺎ
ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﺷﺮﮐﺘﺘﺎن را دارﯾﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،آﻣﻮزش ﺷﻤﺎ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﻮده و در
آﺧﺮ ارزﺷﺶ را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ :ﺷﻤﺎ ﺣﺲ و ﺣﺎل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮدﺗﺎن را روزاﻧﻪ
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻼس ﺑﺮوﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﺮ روز ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
— داﺷﺘﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎص ﺧﻮدﺗﺎن آزﻣﻮن ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻻزم اﺳﺖ
آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺗﻌﻠﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ روی ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﭙﺲ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ،ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﮑﺎت ﺑﺎﻻ زﻣﺎن داﺷﺘﯿﺪ ،ﻣﯽ
ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﻣﻮزش روزاﻧﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻮاﻧﯿﺪ

