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 یس ها شرکتسال کار در  03بعد از گذشت  یحت ؟م یخود هستی  حرفهاز ی کاری کدام مرحله درهنگام پایان نوشتن این مقاله 

و د نهستند که کنجکاو یرهبران کسان نیکه بهتر ام دهیعق نی. بر استین سئوال هرگز ساده نیجواب ا پاسخ و ، معتقدم که

 .می باشند خود  یکار در هر مرحله از مراحل یریادگی یبرا ییبه دنبال فرصت ها شهیهم

کنم و به دنبال  مقایسه یکوشش کردم که خودم را با افراد بزرگ شهیخودم ، همای حرفه  کار است که در طول لیدل نیهم به

که به من الهام  یبا همکاران یمن از همکار .مربوط می شودو کشور  عیصنا از بخش  نیچندبه من ،  باشم. حرفه دیجد یفرصتها

ن به م و همکارانم  میکه ت ییاز درسها یا دهیگز نجای، در انیلذت بردم. بنابرا اموزمیبآن ها توانم از  یکه م یو افراد دنبخش یم

 صرف، این تجربه ها را  توصیه می کنم  باشد ، دیمفکسب و کار در ی هر کس یبرا دوارمیام و ارائه می کنم و، انتخاب  آموختند

 برای خود حفظ نمایید.،  دیرا که دار یتیموقع ایکار می کنید که در آن  ینظر از بخش

 هستند یدیکنند ، کل کیرا تحر رییتغانگیزه توانند  یکه م یمختلف رهبر یها میت .1

 لطه س ریسالها ز نیشتریبخود  بودند که  یسازمان معموالً کسانآن کردم ، رهبران به کار  خود شروع  ی بار در حرفه نیاول یوقت

 ییاالب ییاز مهارت و توانا آنها که دیرس یبه نظر م یحت ،اوقات یبعض . آمد یبا ارتقاء پاداش به دست م ،یو تصد یوفادارو  بودند

 .بود ، مهارت و تفکر  تی، نژاد ، شخص تیفاقد تنوع جنسآنان  شغلیی تابلوهاولی  ،ندبرخوردار

، عملکرد و  یفرد یها یستگیکارمندان در مورد شا یابیدر ارز ،کسب و کار یایدن اما  مانده است ،  یباق یهنوز راه طوالناگر چه 

 ی که بهتر نشان دهنده ییآنها و متنوع تر  یها میت قیتشو یایاز مزا دیآنها بهتر شده است. ما به عنوان رهبر ، همه با یجاه طلب

اول  دست نیاموضوعات  تی، اهم یشرکت جهان کیاز  ی. من به عنوان بخشمی، آگاه باش ندگسترده تر یایو دن ریانمشتنیاز های 

ما وارد ی کار طیمختلف را به مح یو فرهنگ ها اتیها ، تجرب دگاهیدمی تواند ،  از جمله این موضوعات است که . تنوعمه ادیرا د

 به ما کمک کند تا ،حال نیدر علی تندتر شود و یرهبر ایمشاغل یک از  هر یبرا یریادگی یمنحن که  شود یباعث م تنوع کند. 

ا رهمکاران  هایاستعدادهای مختلف  شرفتی. همانطور که ما پانتقال دهیم  یمخاطبان گسترده تربه خود را کسب و کار ل یفضا

ه را همانطور ککاری  و فرهنگ و پیشرفت می کنندروند یسطوح ارشد باال مبا تبعیت از افراد  نی، ا میکن یم لیو تسه بیترغ

 کنند. یم جادیا،مسیر جدیدی را باز و یعاد رییتغ کیبا و نمایند  یم می، تنظپیشرفت می کنند 

شوم  یزده م جانیمن هخود دارم ، همچنان  در محل کارکاری را  تیجمع نیبلندپروازانه بزرگتر ، اکنونی جدید هزارهشروع با 

ی مانتشرکت ض کیکه تصرف در  ستین نگونهیا گری. دم ارشد باش یگسترده تر از کارمندان متنوع در نقش ها یبیکه شاهد ترک

 .ندشو یبه مراتب بهتر م ، رییتغ و سرعت جهتهمکارانم ،با مهارت و عزم  رادشناخت اف با  ی. مشاغل امروزباشد  یارتقاء کافبرای 

بر اساس سن و  شهیممکن است هم همکارانم  –کرده ام  سکیخودم رشرکت  استخدامها نیاز بزرگتر یبعضدر واقع ، من  در

صفات  ،یشده است. نگرش و سازگاردر شرکت آنها  تیآنها باعث موفق ینبوده باشند ، اما جاه طلب یعیانتخاب طب کیتجربه خود 



شدن به  لیدر حال تبد داشتن تحرکشود.  ینم مربوط، سن و دوره  تیجمعلزوما به  این ویژگیها است ، ی رهبران امروز یاصل

 شود. یمشاغل م نیتر یادیبن یحتی فرهنگ کار تیباعث تقو نیو ا -ارتقاء است  یشرط اصل شیپ

 رشد کند زیبزرگ ن کسب و کارهایتواند در  یم ینیکارآفر .2

جود تصور غلط واین . غالباً واسطه داشتن طرز فکری که دارند به شکوفایی کار آفرین می پردازنداز رهبران نوظهور ما به  یاریبس

 کی ام که دهیاول ددر مرحله ی . اما من می توانندکارآفرینی کنند ییبه تنها ایاستارت آپ  کیجوان ، تنها در  نانیدارد که کارآفر

از  یکی نیرا پرورش دهد. اکسب وکار جدید هر گونه  یراه انداز نیو همچن ینیکارآفر ی هیتواند روح یم یجهانکسب و کار 

 .کنم یافتخار م اریبه آن بس سیهاشرکت است که من در مورد  یموارد

 یساخته شده اند که هر مشاور را قادر م یدفاتر ما به گونه ا .شوم  یهمکارانم دور م نانهیکارآفر یبه طور مداوم از نگرش ها من

صاحب مشاغل  برای تیذهن کی، بلکه  میکن یسه ماه اهداف را دنبال نم نیا یعمل کند. ما فقط برا نیسازد به عنوان کارآفر

ه کرده و استفاد یفن آور نیدتری، چگونه از جد میرشد ده ندهیدهه آ کی یکه چگونه درآمد خود را ط میهست نی. ما نگران امیدار

ود ازخرا  ینیکارآفر یکنند ، هر روز انرژ یم تیفعال یمحل دی. مشاوران ما که تحت رقابت شدمیخود را بساز یسطح جهان یها میت

خود از رقابت خود و بهبود  کیفکرشد سهم بازار ، تی  درباره آنها به لحاظ کسب و کارکشند  یبه چالش مو دهند ،  ینشان م

ود که واقعًا خ ییدارد. استخدام کننده ها ینگه م داریب هنگام، است که آنها را شب یزیچ نیاو  فکر کنند،  یتجربه مشتر و  مداوم

کنند ،  یم تیفعالاین ذهنیت در شرکت و با  نندیب یخود مکننده هایی  استخدام و به عنوان ، شرکت  رعاملیمد در نقشرا 

 مدت موفق خواهند شد.بلند که در  تندهس یکسان

 کی حل  ، که فراتر ازداشته باشند  ند توان یم ینگرشآنها  . مربوط می شودآنها به ذهن  ، مهارت یاغلب به جا موضوع  نیا

 به ما  - بگوییم موارد را به آنها  نیهم، باید  میکن یخود استخدام ممورد نیاز مشاغل در را  یدیمسئله است. هر بار که فرد جد

 تیموفق یبرا یو عزم و اراده اانگیزه  دیشما با ماا - در اختیارمان می گذاریم دیکه احتماالً الزم دارهر آنچه را آنها می گوییم 

 داشته باشید را  یکار. در هرمتخصص کیشدن به  لیتبد یبرا ینیکارآفر تیو ذهن دیداشته باش

 دهندشکل را نمی دانید  ولیست شما ازیمورد ن که  ییتوانند نقشها یمشما  . همکاران3

 نیاز ا دیمعتقدم که کارکنان با نیاز باال مشخص باشد ، اما من همچن دیبا کسب و کار کی یکل های ی، استراتژ واضح است که

ام که  دهیکمک کنند. من د ی سازماناستراتژی هاشکل دادن به  یخود برا یو مهارت ها نشیبرخوردار باشند که از ب یآزاد

 عیرو س یرقابت ندهیجهان به طور فزا کی یبا چالش ها ندتوان یشود که م یها و مشاغل م میت جادیباعث ا "منابع  نیتأم"چگونه 

 .مقابله کنند 

آورد می را به ارمغان  یدیجد یها یها و فناور ستمیس،  سیها در شرکت . همانطور کهستیآسان ن شهیسازمان هم کیدر  رییتغ

 اقیاشت رییکه نسبت به تغ مشاغلی ژهیبه و -سر مشاغل تاسر در  رشگریپذ جدیدکارمندان  ییکه شناسا میدی، ما به سرعت فهم

 یم یهمکار یدر سطح جهان Linkedinکشور با  نیا ایکه آ نی. ادارد یمان طرح ها تیرا در نحوه موفق ریتأث نیشتریب -دارند 

بسیار مهم است. کند ،  یم یهمکار ایدر بازار استرال دیجد یاستعدادها یجستجو یها تیقابل یمعرف یبرا SEEKبا  ایکند 

ور و و با ش -کنند  تیرا انتخاب و هدا دیجد یباعث شده است تا آنها بتوانند ابتکارها کسب و کار در  رییعوامل تغ یتوانمندساز

 .رسانی ونشان دهند خود را به همکارانشان اطالع  و تمایزات ایمزا، شوق 



خود را  آنها نقش. دیترساز آن  دیکه با ستین یزیآن چ رییو تغ ابدیتواند بهبود  یم شهیباورند که وضع موجود هم نیافراد بر ا نیا

 ینیب شیرا پ یشغل یازهایآنها باشد. کارکنان ما ن یشغل و مهارت ها ازیدهند که متناسب با مکان مورد ن یشکل م یبه گونه ا

شکل دادن به  یکارمندان برا به من آموخته است که دادن فضاموضوع به  نیدهند. ا ینقش خود را شکل م اساس نیکرده و بر ا

 باشد. رگذاریتأث اریتواند بس یم، خود  یها مینقش ها و ت

 دیهمه کارها را خودتان انجام ده دیتوان یشما نم .4

ید و انجام ده به تنهایی  نمی توانید خودتانهمه کارها را ، غالبًا  دیفهم یاست که م کسب و کاردر  درستق یتحق کینتیجه   نیا

تا  میمتمرکز شده ا کیاز لحاظ استراتژبا هم  مهم است. ما اریس بسایه شرکت ما در یبرا ی. همکارمحکوم به شکست خواهید شد

تجربه  نیهترب لی ی شغو نامزدها انیبه مشتر میتوان یکه م میحاصل کن نانیتا اطم میهمکاران در کالس کار کن نیبا بهتر میبتوان

 .میممکن را بدست آور جهیو نترا به مشارکت گذاشته ها 

ا که م میمطمئن شو میخواست ی. ما مآگاهند و کار ما داشته اند  یهمراه در نحوه زندگ یتلفن هایا و  لیکه موبا یراتیاز تأث همه

  شرکت ، ما با نیآنها رقم زده است. بنابرا یحس را برا نیشتریکه ب میده یرا ارائه منوینی  یارتباط یخود راه ها انیبه مشتر

Mya  ، یروش تعامل کیتا هر زمان که مناسب باشد ،  ، میکرده ا یهمکار ، یعیبپردازش زبان طکانال گفتگو  کیاز طریق ایجاد 

به فرد  منحصر طیاستفاده در مح یرا براها راه حل  میتوانسته اها  میتنگاتنگ با ت یکوتاه ارائه دهد. با همکار امیاستفاده از پ یبرا

آنها  وضعیتارتباط برقرار کنند که متناسب با  نحویتا با ما به  میده یامکان را م نیا خود مانکارانیپما به  میمناسب ساز ، خود

 یم ساده هست یشدن به روش لیبه سرعت در حال تبد لذا .میکار کرده ا آنها  یرسان امیپلتفرم پ و با واتس اپ  نیما همچن. باشد 

ه مشاب یاز مشارکتها گرید یاریها و بس یهمکار نیا کنند  یکه مردم با دوستان ، خانواده ها و اکنون مشاغل خود ارتباط برقرار م

ر ه برای  موارد ، شتریکه در بمی باشند در حال تکامل  یآزاد و مشارکت یها به روش دهیدرک مشترک و تبادل ا کی با همچنان ، 

 میبا ت ارهنگام ک،  کردیرو نیکارمندان به استفاده از ا قی. من آموخته ام که تشواست سودمند بوده  یریدو طرف به طور چشمگ

 یزهایبه چمی توانید اما  ، شهودی نیست  یگاه اگر چه  کار نیرقم خواهد زد. ا آنها را  تیبا همکاران موفق نیخود و همچن یها

 .دیبرس، از آن هستند  یکه بخش

 دیشکست بخور مهم نیست اگر -5

 اغلب شکستوجود که  یشرکت وجود دارد. در حال یایشکست در دن یبرا یکم میلدر هنگام شکست ،  یریادگیوجود   رغمیعل

عدم فکر اما تباشد.  دیضعف شد کیتواند  یمشکست اوقات  یگاهو کند ،  یم بیبهتر ترغ جیمداوم به نتا یابیشرکتها را به دست

 .دارد یبازم شمندهو یها سکیو ر نو یها دهیا یمشاغل را از تالش براشکست ، 

 یزهایاز چ میتوان یو توسعه( به ما نشان داده اند که چقدر م قیتحقواحد  )و توسعه قیتحق می، ت سیها شرکت در نجایا در

 شیآزمارا دیجدهای  یبطور مداوم فناور میت نیباشد. اارزشمند برایمان  تواند یم زهایو چقدر اشتباه بودن چ بیاموزیم یمختلف

 جیدارند. البته ، نتا یکار ما نقش اساسی  وهیدر ش ینیماش یریادگیو  یمانند هوش مصنوع دیجد یکند و آنها در ادغام فناور یم

 فهرستهایو  میداده ها را در سراسر شغل خود به دست آور میتوان یاز سفر است. اکنون م یبخش نیدر ابتدا کامل نبودند ، اما ا

و  یانیروابط با مشتر و برقراری جادیوقت خود را در ا شتریب تاکنند  ی، مشاوران ما کمک م میکن یرا گردآور یکوتاه هزاران متقاض

 ، سپری نماییم .هستند یاطالعات یبانکها بیکمتر در ترک



 طیمح جادیا یایو مزا جدید  کسب و کار کی برای ایجاد  ، این اشتباهی میکن یاشتباه م یوقتهمکاران من به من نشان داده اند 

 کیر د را  مااگر چه  از اشتباهات  یریادگی. میریبگ ادی میتوان ی، چقدر م د کن یم قیکار تشو نیبه انجام اما را که می شود  ییها

 نیرسد. و ا یما به حداکثر م یریادگی ییاما توانا ، دارد قرار می دهد  کسب و کار در  ریتأث نیکمترکه چابک و خطرناک  طیمح

تبادل ج خرو کهکند بیرا ترغ یکنند که همکار جادیرا ا یفرهنگ دیباشد. رهبران با یو توسعه مرکز قیتحق میت کیفراتر از  دیبا

ته نداش یچندان تیممسئله هرگز اه نیاست ، ا عیدر حال تسرسرعت  رییسرعت تغ نکهیها باشد ، با توجه به ا دگاهیها و د دهیا

 است.

 


