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ﭘﺮﺳﻮﻧﺎلﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺪﺷﺨﺼﯽ ،ﻣﯿﺎن ﺑﺮی ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺴﺐوﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽآﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ :
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪﺷﺨﺼﯽ ﻋﺎﻟﯽ و ﺟﺬاب در ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﭼﻪ ﻧﻮع اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺎده ﮐﺮد؟
ﺑﺮﻧﺪی ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﮐﺴﺐوﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ روﯾﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و آنرا ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ روﯾﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﯾﻢ؟
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزیﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﻀﺎی ﮐﺎری ﺧﻮد دﯾﺪه ﺷﻮد ،ﯾﮏ ﺿﺮورت ﻣﺤﺾ
اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮓ اﺳﺖ .درواﻗﻊ ﺑﺮﻧﺪﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎ اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ رؤﯾﺎ و اﻫﺪاف
ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ رؤﯾﺎی ﺷﻤﺎ در ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪﺷﺨﺼﯽ ﺑﺰرگ و ارزﺷﻤﻨﺪی ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺪون داﺷﺘﻦ
ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪﺷﺨﺼﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﺟﺬاب ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ رؤﯾﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.
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ﭼﮕﻮﻧﻪ رؤﯾﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ؟

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺪم ﺻﻔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮب ،داﺷﺘﻦ ﯾﮏ رؤﯾﺎی ﺑﺰرگ در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .رؤﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﮕﯿﺰه
ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﺷﺨﺼﯽ را در ﺧﻮد ﺑﺴﺎزﯾﺪ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﭼﻪ رﺳﺎﻟﺘﯽ در
زﻧﺪﮔﯽ دارﯾﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽروﯾﺪ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﻪ رؤﯾﺎﯾﯽ در ﺳﺮدارﯾﺪ و ﺑﻪ ﭼﻪ اﻫﺪاﻓﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻧﺎﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮود ،ﻫﯿﭻ ﺑﺎد ﻣﻮاﻓﻘﯽ ﻧﻤﯽوزد.

ﮐﺸﻒ ﺧﻮد ﯾﺎ Self-Discovery

ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ اﺑﺘﺪا ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﺪ .ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ داری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن دﮐﺎن زﻧﺪﮔﯽات ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯽ؟ و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن در
دﻧﯿﺎی آنﻫﺎ ارزش اﻓﺰاﯾﯽ ﮐﻨﯽ؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ  Adding Valueﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﻪ ﮐﺎر ،ﺧﺪﻣﺖ و ﭼﻪ ارزﺷﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﺪﯾﻪ
ﮐﻨﯿﺪ؟ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ارزﺷﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻔﺰاﯾﯿﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻫﺮ ﻓﺮدی در دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ Unique Value
 Propositionداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ روﯾﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟

-۱

اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﭘﺲ اﺑﺘﺪا اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﻮد را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﺪ .در ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ذاﺗﺎ ً اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﯾﺪ؟ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﺮدی ﻫﻮش و اﺳﺘﻌﺪاد
ﻣﻨﻄﻖ و رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮدی اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﻫﻨﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع ﻫﻮش ذاﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از
آزﻣﻮنﻫﺎ و ﺗﺴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﻓﺮوش و ﮐﺴﺐوﮐﺎر ،اﺳﺘﻌﺪاد رﯾﺎﺿﯿﺎت و
...

-۲

داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎ
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ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﺖ اﺷﺮاف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ و ﺑﺪاﻧﯽ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار
دﻫﯽ .در زﻣﯿﻨﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﺧﻮد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی
داﻧﺸﯽ آن اﺷﺮاف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .زاﮐﺮﺑﺮگ و رؤﯾﺎی ﻓﯿﺲﺑﻮک ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪ؟ زاﮐﺮﺑﺮگ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﯾﮏ اﺳﺘﺎد و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﺪ.

-۳

ﺷﻮق و اﺷﺘﯿﺎق )ﻋﺸﻖ(

ﻣﺸﺘﺎق ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ،ﭼﻪ ﻋﻠﻤﯽ ،ﭼﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ،ﭼﻪ ﻫﻨﺮی و ﭼﻪ ﺣﺮﻓﻪای ﻫﺴﺘﯽ؟ در ﭼﻪﮐﺎری ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و ﺑﺪون ﺧﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟

ﭼﮕﻮﻧﻪ روﯾﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﯿﻢ؟

وﻗﺘﯽﮐﻪ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ رؤﯾﺎی ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺪﺷﺨﺼﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺮاﺣﻞ زﯾﺮ را
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ:

-۱

ﻋﻼﻗﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ) .در ﭼﻪ ﺣﻮزهای ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ(

اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﻦ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﻧﺎم
ﺷﻤﺎ ﻣﯽآﯾﺪ ﻣﺮدم در ذﻫﻨﺸﺎن ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺪاﻋﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪﻋﺒﺎرتدﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯽ .اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ
ﮐﯿﺴﺘﯽ و ﭼﻪ ﺧﻂﻣﺸﯽای را در زﻧﺪﮔﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯽ! و دوﺳﺖ داری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای آنﻫﺎ
ﻣﻔﯿﺪ و ﻣﻨﺸﺄ اﺛﺮ ﺑﺎﺷﯽ!
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 -۲ﭼﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و درﻋﯿﻦﺣﺎل ﻫﻢ در راﺳﺘﺎی ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪﻫﺎی
ﺷﻤﺎﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ دارﯾﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،آن را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ ﺧﻮد
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻟﺬا ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻣﻌﺮﻓﯽ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد اﺣﺴﺎﺳﺎت اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﻬﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دل اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺗﺎ ﺗﯿﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف اﺻﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ در ﭼﻪ ﮐﺎری
ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻮﯾﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻔﯿﺪی ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﮑﻨﺪ،

 -۳ﻫﻤﻮاره ﺧﻮدت ﺑﺎش ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎزی ﮐﻨﯽ و از اﺻﺎﻟﺖ ﺧﻮدت ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﮕﯿﺮی .ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮو ﮐﻪ ﻗﺪر ﺗﻮ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺗﻮ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و ﺑﺮاﯾﺖ ارزش ﻗﺎﺋﻞاﻧﺪ .ﺑﺎ اﺻﺎﻟﺖ ،ﺻﺪاﻗﺖ و درﺳﺘﮑﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺴﺘﺮ
اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺧﻮب را در ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﻤﺎ در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮﻧﺪﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.

