ﻣذاﮐرات
ﻣذاﮐره ﺑﺧﺷﯽ اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر در اﻧﺟﺎم ﮐﺳب و ﮐﺎر اﺳت .ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﭘﺧش ﮐﻧﻧدﮔﺎن و ﻣﺷﺗرﯾﺎن ﻣذاﮐره ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
ﻣذاﮐرات ﻣﻔﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣوﻓﻘﯾت و ﻣذاﮐرات ﻏﯾر ﻣﻔﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﮐﺳب ﺷﻣﺎ ﺧﺳﺎرت ﺑرﺳﺎﻧد .در ﻣورد اﯾن ﻣﮭﺎرت
و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﮭم ﺑﯾﺷﺗر ﺑﯾﺎﻣوزﯾد.

ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎر را ﺷروع ﮐﻧﯾد
اوﻟﯾن ﻗدم ﺑرای ﻣذاﮐرات ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
•

ﺑرﻧﺎﻣﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﻗﺑل از ﻣذاﮐره ،در ﻣورد ﻧﺗﯾﺟﮫ دﻟﺧواه و ﭘﯽ آﻣد ﻣورد ﻧظر ﺧود ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد و ﻣرزھﺎی
ﺧود را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد .ﺗﻌرﯾف ﺑﮭﺗرﯾن ﺳﻧﺎرﯾو آﺳﺎن اﺳت ،وﻟﯽ ﺣد اﻗل ﻧﺗﯾﺟﮫ ای را ﮐﮫ ﻗﺑول دارﯾد ﭼﮫ اﺳت؟

•

ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﻣورد ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ او ﻣذاﮐره ﻣﯽ ﮐﻧﯾد اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ دﺳت آورﯾد .ﺷﻧﺎﺧت ﻣوﻗﻌﯾت آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﻗدرت ﻻزم را ﺑرای ﻣذاﮐره ﻣطﻠوب در ﺑﺎره ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯽ دھد.

•

ﺑﺧﺎطر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭘول ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد اراﺋﮫ دھﯾد .ﭼﯾزھﺎی ﻣطﻠوب دﯾﮕری ﻧﯾز ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗواﻧﯾد در ﻣذاﮐرات ﺧود ﺑﮕﻧﺟﺎﻧﯾد:
•
•
•
•
•
•

ﺳطﺢ ﺧدﻣﺎت
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﭘرداﺧت
ﺗﻣﺎس ھﺎ و ﻣﻌرف ھﺎ
ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﺎ اﺷﺧﺎص ﺛﺎﻟث
دوره و ﻣدت ﻗرارداد
اﺷﺗراک داﻧش و ﺗﺧﺻص ھﺎ

ﻣذاﮐرات اﺻوﻟﯽ
ﺑﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮐﮫ ﻣذاﮐرات اﻏﻠب ﺑﺣث اﻧﮕﯾز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد زﯾرا ھر ﯾﮏ از طرﻓﯾن ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ﺑﮭﺗرﯾن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ای را ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﺑﮫ دﺳت آورد .ﻣﻌﮭذا ،ﻣذاﮐرات ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷﻧد .ﺷﻣﺎ ﯾﮏ راﺑطﮫ و ﺷﺎﯾد ﺷروع ﯾﮏ ھﻣﮑﺎری ﺑزرگ را ﺑﻧﯾﺎن
ﻣﯽ ﮔذارﯾد .ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد راه ﺣﻠﯽ را ﺑﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ﺑرای ھﻣﮫ ﺧوش آﯾﻧد ﺑﺎﺷد.
ﯾﮑﯽ از روش ھﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑدون ﻣﺷﺎﺟره ﻣذاﮐره اﺻوﻟﯽ اﺳت .ﭼﮭﺎر ﻣرﺣﻠﮫ را ﺑرای ﻣذاﮐرات اﺻوﻟﯽ دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد:
 .1اﻓراد را از ﻣﺷﮑل ﺟدا ﮐﻧﯾد – ﻣﺑﺎﺣﺛﮫ را در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﯽ ﮐﮫ ﻣورد ﻣذاﮐره اﺳت اﻧﺟﺎم دھﯾد ﻧﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ
ﻣذاﮐره را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھد.
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 .2ﺑر روی ﻣوارد ﻣورد ﻧظر ﺗﻣرﮐز ﮐﻧﯾد ﻧﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎ – ھردو طرف ﻣﺎﯾل ھﺳﺗﻧد ﭼﯾزی ﮐﺳب ﮐﻧﻧد .روی اھداف
ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﻣرﮐز ﮐﻧﯾد ﻧﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﭼطور ﻣﯽ ﺧواھﯾد ﺑﮫ اﯾن اھداف ﺑرﺳﯾد.
 .3ﮔزﯾﻧﮫ ھﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ھردو طرف اﺳت اﺑداع ﮐﻧﯾد .ﻣذاﮐرات را ﺑﺎ اﯾن ھدف ﮐﮫ ﻓﻘط ﺧواﺳﺗﮫ ھﺎی ﺷﻣﺎ در آن
ﺑرآورده ﺷود اﻧﺟﺎم ﻧدھﯾد .ھدف را ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺑﮭره ﻣﻧدی ھردو طرف ﻗرار دھﯾد.
 .4از ﻣﻌﯾﺎرھﺎی واﻗﻌﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .ﻣذاﮐرات را ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻗﯾﻣت ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎزار ﯾﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ھﺎی ﻣرﺳوم اﻧﺟﺎم دھﯾد ﻧﮫ ﺑر
ﻣﺑﻧﺎی ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ارزش دارد.

ﻣذاﮐرات ھوﺷﻣﻧداﻧﮫ
آﻣﺎده ﺳﺎزی و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺗﻧﮭﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﻣذاﮐرات ھوﺷﻣﻧداﻧﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد .رﻓﺗﺎر ﺷﻣﺎ ھﻧﮕﺎم ﻣذاﮐرات ﻧﯾز رل ﻣﮭﻣﯽ دارﻧد .ﻧﮑﺎﺗﯽ
را ﮐﮫ ﺑﮭﺗر اﺳت در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
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•

اﺣﺳﺎﺳﺎت – اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺿرر ﺷﻣﺎ ﻋﻣل ﮐﻧﻧد .ﻧﺷﺎن دادن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺻﺣﯾﺢ در زﻣﺎن
ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﺷﺎن دھﻧده ﻋﻘﯾده ﺷﻣﺎ در ﻣورد ﯾﮏ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻣﺳﺎﻟﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺷﺧﺻﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽ دھد ﺗﺷوﯾق ﮐﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد را ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ از طرف ﺷﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ ﻋرﺿﮫ ﺷود ﺗﻌدﯾل ﮐﻧد .از طرف
دﯾﮕر ،اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑﯾش از ﺣد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺿرر ﺷﻣﺎ ﺷود .اﮔر ﺷﻣﺎ اﺟﺎزه دھﯾد ﮐﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت راھﻧﻣﺎی ﺷﻣﺎ
در ﻣذاﮐرات ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻧﺎ ﻣﻧﺎﺳب را ﻗﺑول ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﻧﺎﺳب را از دﺳت ﺑدھﯾد.

•

ﺻﺑر و ﺗﺣﻣل – ھﯾﭻ ﻣذاﮐره ای آﻧﻘدر ﻣﮭم ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷد ﺑﺎ ﻋﺟﻠﮫ اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد .ﺑﮕذارﯾد ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ طرف
ﻣذاﮐره ﺷﻣﺎ ﺳت ﺣرﻓش را ﺗﻣﺎم ﮐﻧد .ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺣرﻓش را ﻗطﻊ ﻧﮑﻧﯾد .ﺑﮫ اﯾن طرﯾق ﺑﮫ طرف ﺷﻣﺎ ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ داده ﻣﯽ
ﺷود ﮐﮫ ﮐﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺧود را ﺑطور ﮐﺎﻣل اراﺋﮫ دھد .ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﻓرﺻﺗﯽ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اراﺋﮫ ﺷده را ﺑطور
ﮐﺎﻣل ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.

•

ﺳﮑوت – ﺑطور ﮐﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﮑوت در ﺿﻣن ﻣﺣﺎوره اﺣﺳﺎس راﺣﺗﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﯾم .ھﻧﮕﺎم ﺳﮑوت ﻣﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺻﺣﺑت
دارﯾم زﯾرا ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺗﻧش را از ﺑﯾن ﺑﺑرﯾم .ﻣﻌﮭذا ،ﺳﮑوت در ﺿﻣن ﻣذاﮐرات ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭼﯾز ﺧوﺑﯽ ﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﻓرﺻت ﻓﮑر ﮐردن و ﺗﻧظﯾم اﻓﮑﺎرﺗﺎن را ﻣﯽ دھد .از ﺳﮑوت ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

•

ﺑﮫ ﺧود اﺳﺗراﺣت دھﯾد – دور ﺷدن از ﻣذاﮐرات ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﺧوب اﺳت .اﺳﺗراﺣت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻓرﺻت ﺟﻣﻊ آوری
اﻓﮑﺎرﺗﺎن را ﺑرای دادن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد و ﯾﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﺧﺎﻟف ﮐﮫ ﻣورد ﻧظر ﺷﻣﺎﺳت ﻣﯽ دھد .ﺣد اﻗل ،اﺳﺗراﺣت ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﺑﺎﻋث ﮐم ﮐردن ﻓﺷﺎر ﺑر روی ﺷﻣﺎ ﺑﺷود ،ﺑﺧﺻوص اﮔر اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﻗﺑول ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑرﺧﻼف ﻣﯾل ﺗﺎن
ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﯾد.

•

ﻣﺣل را ﺗرک ﮐﻧﯾد – ﺷﻣﺎ اﺟﺑﺎری ﻧدارﯾد ﮐﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ را ﻗﺑول ﮐﻧﯾد .ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﺑدﺗر از اﻧﺟﺎم ﻧﺷدن ﯾﮏ
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ اﺳت .اﮔر ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﯾد راھﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺣداﻗل ﻣﺳﺎﺋل ﻣورد ﻧظرﺗﺎن ﻗﺑل از ﺷروع ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ را ﺗﺎﻣﯾن ﮐﻧد ،از
ﻣﯾز ﻣذاﮐره ﺑرﺧﯾزﯾد و ﻣﺣل را ﺗرک ﮐﻧﯾد .ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣورد ﻧظرﺗﺎن را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد در ﺟﺎی دﯾﮕری ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.

