ಕಾಳಜಿ ವಲಯ ಮತ್ತುತು ಪ ರಭಾ ವ ವಲಯ
ಎಲಲ ವಯಕತಗಳ ಜೀವನದಲಲ ಒ೦ದಲಲ ಒ೦ದುರೀತಯ ಭನಾನಭಪಾರಯಗಳು, ಕಲಷಟ ಸಮಸೆಯಗಳು ಸ೦ಸಾರದಲಲಯಾಗಲೀ
ಕಾಯರಕೆಷೀತರದಲಲ ಅಥವಾ

ಸೆನೀಹತರೆೊಡನೆಯಾಗಲೀ ಇರುತತವೆ ಅಥವಾ ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಬಾರ ಈ ಸಮಸೆಯಗಳು ಬಹಳ

ಚಕಕದಾಗರುತತದೆ (ಹೆ0 ಡತಯ ಜೆೊತೆ ಮನಸಾತಪ, ಮಗುವಗೆ ಶಕಷಕ ರೆೊಡನೆ ಕರಕರ, ಸೆನೀಹತರೆೊಡನೆ ಕಲಹ ಇತಾಯದ). ಮತೆತ ಕೆಲವು
ಸಾರ ಸಮಸೆಯಗಳು ಬಹಳ ದೆೊಡಡದರಬಹುದು(BEO ಗಳು ಕೆೊಟಟರುವ ಎಚಚರಕೆ ಪತರ, ಕೆಲಸದ ವಲಯದಲಲ ರಾಜಕೀಯ ಕೆೈವಾಡ, ಒ೦ದು
ಶಾಲೆಯ ಮುಖಯಶಕಷಕರುಬಹಳ ದನ ಕೆಲಸಕೆಕ ಹಾಜರಾಗದೆೀ ಇರುವುದುಇತಾಯದ) ಇದನೆನಲಲ ನಾವು ಹೆೀಗೆ ನಭಾಯಸುತೆತೀವೆ?
ನಮಮ ಪೂವರ ಅನುಭವ ಈ ವಷಯದಲಲ ಸಹಾಯಮಾಡುತತದೆ. ಸಾಮಾನಯವಾಗ ಇದು ಇಷಟಕೆಕೀನಲುವ
ಲ ುದಲಲ. ಇದೆೀ ಸಮಸೆಯಯು
ಮತೆತ ತಲೆಯತತಬಹುದುಅಥವಾ ಮದಲನ ಸಮಸೆಯಯ೦ದ ತಲೆ ದೆೊೀರದಮತೆೊತ೦ದುಸಮಸೆಯ ತಲೆಯತತಬಹುದು. ಆಗೆೀನು ಮಾಡಬಹುದು?
ಪರತ ವಯಕತಯೊಈ ಕೆಳಗೆ ಕೆೊಟಟರುವ ರೀತಯಲಲ ಯೀಚಸಬಹುದು.
1. “ನಾನು ಏನೆಲಾಲ ಮಾಡಬಹುದೆೊೀ ಅದನೆನಲಾಲ ಮಾಡದೆದೀನೆ. ಪರಸಥತ ಕೆೈಮೀರತು.ತ ಸನನವೆೀಶ ಹೀಗದದದದರೆ ಏನಾದರೊ
ಮಾಡಬಹುದತುತ ”
2. “ಇದುನನನ ಕೆೈಲರಲಲಲ, ಇದನೊ
ನ ಮೀರ ಯೀಚಸಲಾಗುವುದಲಲ"
3. “ಇದರ ವಷಯವಾಗ ನಾನು ಏನಾದರೊಮಾಡಬಲೆಲ, ನೆೊೀ ಡೆೊೀಣ, ಸವಲಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೆೊ೦ಡುಯೀಚಸದರೆ ಖ೦ಡತ
ಏನಾದರೊಮಾಡಬಹುದು"
4. ನಮಮಲಲ ಅನೆೀಕರುಮದಲೆರಡುಪರತಕರಯಗಳನುನ ಹೆಚಾಚಗ ಆಯುದಕೆೊಳುಳತೆತೀವೆ. ಏಕೆ ?
ಏಕೆ೦ದರೆ ನಮಮ ಅನುಕೊ
ಲಕೆಕ ತಕಕ೦ತೆ ಇರುವ, ಕಡಮ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಳವ ಹಾಗೊಹೆಚುಚ ಹೆೊಣೆಗಾರಕೆ/ಜವಾಬಾದರ ಇಲಲದ
ಉತತರವನುನ ನಾವು ಹುಡುಕುತೆತೀವೆ. ಸನನವೆೀಶವನುನ ಅಥವಾ ವಯಕತಗಳನುನ ಹಳಯುತೆತೀವೆ.
ಕೆಲವರುಮಾತರ ಮೊ
ರನೆಯ ಪರತಕರಯಯನುನ ಆರಸ ಕೆೊಳುಳವರು. ಇದುಒಪಪಕೆೊ೦ಡವರಗೆ ಹೆಚುಚ ಜವಾಬಾದರ ಮತುತ ದುಡಮ ಕಟಟಟಟ
ಬುತತ. ಯಾವ ಪರವೃತತಗೆ ನಾವು ಹೆಚಚನ ಅ೦ಕವನುನ ಕೆೊಡಬಹುದು?
ಡಾ.ಸಟೀವೆನ್ ಕೆೊೀವೆ (Stephen Covey ) ಅವರುತಮಮ ಪರಖಾಯತ ಪುಸತಕವಾದ 'The 7 habits of
highly effective people ನಲಲ ಮದಲೆರಡು ಪರತಕರಯಗಳಗೆ 'ಪರತಕರಯಾತಮಕ ಪರವೃತತ ' (Reactive)
ಎ೦ದೊಮೊ
ರನೆಯದಕೆಕ ಪರಕರಯಾತಮಕ ಪರವೃತತ

(Proactive) ಎ೦ದೊಕರೆಯುತಾತರೆ.

ಪರಕರಯಾತಮಕ ಎ೦ದರೆ ಪೂವರಭಾವಯಾಗ ಕಾಯರಕರಮವನುನ ಕೆೈ ಗೆೊಂಡುಸಂದಭರವಂದನುನ, ಪರಸಥತಯನುನ, ಸೃಷಟಸುವ ಅಥವಾ
ನಯಂತರಸುವುದು. ಸಟೀವನ್ ಕೆೊೀವೆ ಹೆೀಳರುವಂತೆ, ಪರಕರಯಾತಮಕ ಎ೦ದರೆ " ನಮಮ ಜೀವನ, ಆಯಕ ಮತುತ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕೆಕ
ನಾವೆೀ ಜವಾಬಾದರರು'. ನಾನುಮಾಡಬೆೀಕಾದ ಕಾಯರದ ದಕಕನುನ ನಾನೆೀ ನದೆೀರಶಸುತೆತೀನೆ/ನಾನೆೀ ಕಾಯೀರನುಮಖಳಾಗುತೆತೀನೆ.'

ನಮಮ ಕಾಳಜಗಳನೆನಲಾಲ ಒ೦ದು ವೃತತದ ೆೊಳಗೆ ತು೦ಬಟಟರುವ೦ತೆ ಊಹಸಕೆೊಳಳ !
ನಮಮ ಆರೆೊೀಗಯ, ನಮಮ ಮಕಕಳ ಶಾಲೆ, ಕಾಯರಕೆಷೀತರದಲಲನ ಸಮಸೆಯಗಳು, ವಯವಸೆಥಯಲಲನ
ಲ೦ಚ ಕೆೊೀರತನ, ಮಳೆಯಲಲದೆ ತಲೆ ದೆೊೀರರುವ ಕಾಷಮ, ಸಹಯೀಗ ಮತುತ ಸಹಕಾರವಲಲದರುವ
ಶಕಷಕರು, ಸ೦ಪನೊ
ಮಲದ ಕೆೊರತೆ ಇತಾಯದ. ಈ ವೃತತವನುನ ಕಾಳಜ ವಲಯ (circle of
concern) ಎ೦ದುಸಟೀವೆನ್ ಕರೆಯುತಾತರೆ.
ಮೀಲರುವ ಕಾಳಜಗಳಲಲ ಯಾವುದನುನ ನಾವು ಪರಭಾವಸಬಹುದು/ ಯಾವ ಕಾಳಜಗಳ ಮೀಲೆ
ನಾವು ಕಾಯೀರನುಮಖರಾಗ ಸಮಸೆಯ ಬಗೆಹರಸಲುಆಗುತತದೆ ಎ೦ಬುದನುನ, ಕಾಳಜ ವಲಯ ದೆೊಳಗೆ
ಇನೆೊನ೦ದು ವೃತತದಲಲ ಹಾಕಡಬಹುದು.

ಈ ವೃತತವನುನ ಪರಭಾವ ವಲಯ ( circle of

influence ) ಎ೦ದು ಸಟೀವೆನ್ ಕರೆಯುತಾತರೆ. ಈ ಪರಭಾವ ವಲಯದಲಲರುವ ವಷಯಗಳು
ನಮಮ

ನಯ೦ತರಣದಲಲರುತತದೆ.

ಅ೦ದರೆ

ಅವುಗಳನುನ

ನಮಮ

ಸಾಮಥಯರಕಕನುಗುಣವಾಗ

ಪರಭಾವಸಬಹುದಾಗರುತತದೆ ಹಾಗೊನಮಮ ಗುರಗಳಗೆ ಸಮೀಪವಾಗರುತತದೆ.
•

ಪರಕರಯಾತಮಕ ವಯಕತಗ ಳು ತಮಮ ಪರಭಾವ ವಲಯದಲಲನ ವಷಯಗಳಗೆ ಪಾರಮುಖಯತೆ / ಗಮನ ಕೆೊಡುತಾತರೆ.

•

ತಾಯತ೦ದೆಯರನಾನಗಲೀ, ಸನನವೆೀಶವನಾನಗಲೀ, ಅನುವ೦ಶೀಯ ಗುಣಗಳನಾನಗಲೀ ಹಳಯುವುದಲಲ.

•

ತಮಮ

ಜೀವನಕೆಕ

ತಾವೆೀ

ಜವಾಬಾದರರು ಎ೦ದು ಅರತರುತಾತರೆ.

ಯಾವುದೆೀ

ನಧಾರರಗಳು ಪರಜಾಞಪೂವರಕವಾಗದುದ

ಮೌಲಾಯಧಾರತವಾಗರುತತದೆ.
•

ಅವಕಾಶಗಳನುನ ಸೃಷಟಸಕೆೊ೦ಡುತಮಮ ಸುತತಲನ ಜನರನುನ ಸಕಾರಾತಮಕವಾಗ ಪರಭಾವಸ ತಮಮ ಜೀವನದ ಚುಕಾಕಣಯನುನ ತಾವೆೀ
ಹಡದುಪರಣಾಮಕಾರ ನಾಯಕರಾಗ ಉದಭವಸುತಾತರೆ.

•

ಪರಕರಯಾತಮಕ ವಯಕತಗಳಗೆ ಸಮಸೆಯಗಳು ಇಲಲವೆ೦ದಲಲ, ಕರಕರ ಮಾಡುವ ಮೀಲಧಕಾರಗಳರಬಹುದು ಜೆೊತೆಯಲಲ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವವರ ಕರುಕುಳವರಬಹುದು, ಮನೆಯವರ ಜೆೊತೆ ಮುನಸರಬಹುದು. ಅದನುನ ಹೆೀಗೆ ಸರಪಡಸ ಕೆೊಳಳಬೆೀಕೆ೦ದು ಅವರಗೆ
ಗೆೊತತರುತತದೆ.

•

ಜೀವನದಲಲ ಯಾರಗೊತಮಗೆ ಮು೦ಬರುವ ಸುಖದು:ಖಗಳು ಗೆೊತತರುವುದಲಲ. ಆದರೆ ಪರಕರಯಾತಮಕ ವಯಕತಗಳಗೆ

ಅದಕೆಕ

ಪರತಕರಯಸುವುದು ಹೆೀಗೆ೦ದು ತಳದರುತತದೆ. ಅವರು ಆ ಘಳಗೆಯಲಲ ತೆಗೆದು ಕೆೊಳುಳವ ನಧಾರರಗಳು ಭವಷಯದಲಲ ಸಕಾರಾತಮಕ
ಪರಭಾವ ಬರುತತದೆ.
ಪರತಕರಯಾತಮಕ ವಯಕತಗ ಳು: ತಮಮ ಪರಸರ, ಸುತತಲನ ವಯಕತಗಳನುನ, ಸನನವೆೀಶವನುನ ಹಳಯುವುದರ ಜೆೊತೆಗೆ
ಸೆೊೀಲಗೆ ಅವುಗಳನೆನೀ ಹೆೊಣೆ ಮಾಡುತಾತರೆ.
•

ಯೀಚನೆ ಮಾಡ ನಧಾರರ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಳವುದಲಲ

•

ಇತರರ ತಾತಾಕಲಕ ಮೌಲಯಗಳನುನ ಅನುಸರಸುತಾತರೆ

•

ಯಾವುದೆೀ ರೀತಯ ಜವಾಬಾದರಗಳನುನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಳವುದಲಲ

•

ಕಷಟ ಎನಸದ ಕೆಲಸಗಳನುನ ಸುಲಭವಾಗ ಕೆೈ ಬಡುತಾತರೆ

•

ಕೆೊೀಪದಲಲದಾದಗ ಉಪಯೀಗಸುವ ಭಾಷೆಯ ಮೀಲೆ ಗಮನವರುವುದಲಲ

•

ಇನೆೊನಬಬರ ಬಲಹೀನತೆಯ ಮೀಲೆ ಗಮನ ಕೆೀ೦ದರೀಕೃತ ಗೆೊಳಸುತಾತರೆ

ತಮಮ

ಈಗ ನಾವು ಪರಕರಯಾತಮಕ, ಪರತಕರಯಾತಮಕ ಪರವೃತತಯನುನ ಪರಭಾವ ಮತುತ ಕಾಳಜ ವಲಯಕೆಕ ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕಬಹುದೆೀ? ಈಗ ನಮಮ
ಗುರಯೀನು? ನಾವು ನಮಮ ಪರಭಾವ ವಲಯವನುನ ವಸತರ ಸಕೆೊಳಳಬೆೀಕು.
ಇದರ ಅಥರ ಏನೆ೦ದರೆ ಮದಲೆೀ ಹೆೀಳದ೦ತೆ ನಮಗೆ ದನನತಯ ಅನೆೀಕ ಕಾಳಜಗಳರುತತದೆ. ಬರೆೀ ಕಾಳಜಗಳ೦ದೆೀನೊ
ಪರಯೀಜನವಲಲ. ನಾವು ಅದರ ಬಗೆಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ ತೃಪತಕರ ಸುಧಾರಣೆ ತರಲುಸವಲಪ ತಾಣ(Space) ಬೆೀಕು. ಉದಾ: ನಮಮ ಕಾಳಜ
ವಲಯದಲಲ ೧೦ ವಷಯ /ಸಮಸೆಯಗಳವೆ ಎ೦ದಟುಟ ಕೆೊಳಳ. ಅದರಲಲ ನಾವು ಆರನಾನದರೊಪರಕರಯಾತಮಕವಾಗ ಸಪ೦ದಸ, ಅಭಯಸಸ,
ಪರಹಾರ ಕ೦ಡುಕೆೊ೦ಡಲಲ ನಮಮ ಕಾಳಜ ವಲಯವು ಕೃಷಸ ಪರಭಾವ ವಲಯವು ವಸತರಸುವುದು.
ನಮಮ ಪರಭಾವ ವಲಯವನುನ ಏಕೆ ವಸತರ ಸಬೆೀಕು?
•

ವೆೈಯಕತಕ ಪರಣಾಮಕಾರತವವನುನ ಹೆಚಚಸ ಕೆೊಳಳಲು

•

ನಮಮ ಸುತತಲನ ಜನಗಳಗೆ ಪೆರೀರಕ ಶಕತಯಾಗ ಅವರ ಮೀಲೆಪರಭಾವವನುನ ಬೀರಲು

•

ನಮಮ ಶೆೈಕಷಣಕ ವಯವಸೆಥಯನುನ ಸುಮಾರನ೦ದ ಚೆನಾನಗದೆ ಎ೦ಬ ಕಡೆಗೆ ಮತುತ ಚೆನಾನಗದೆ ಎ೦ಬುದಕಕ೦ತ ಅತ ಚೆನಾನಗದೆ ಎ೦ಬೆಡೆ
ಒಯುಯವುದು.

•

ಭಾಗೀದಾರರ ಭಾಗವಹಸುವಕೆಯನುನ ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಸುವುದು.

•

ಪರಣಾಮಕಾರ ನಾಯಕರಾಗ ಹೆೊರ ಹೆೊಮುಮವುದು

•

ಮಾನವ ಸ೦ಘಜೀವ. ಯಾವುದೆೀ ಸಾಧನೆಯು ಒಬಬರ೦ದಲೆೀ ಸಾಧಯವಲಲ ಎ೦ದು ಅರತು ಕೆೊ೦ಡು ವಯವಸೆಥಯಲಲನ ಎಲಲ ಹ೦ತದ
ಭಾಗೀದಾರರಗೊಅವಕಾಶ ಕೆೊಟುಟ ಅವರ ಸಹಯೀಗದ೦ದ ನಮಮಕಾಣೆಕಯನುನ ತಲುಪಲು.

ನಮಮ ಫರಭಾವ ವಲಯವನುನ ವಸತರ ಸುವುದು ಹೆೀಗೆ?

•

ಇತರರನುನ ನಾವು ಅಥರಮಾಡ ಕೆೊ೦ಡರೆ ಅವರು ನಮಮನುನ ಅಥರಮಾಡ ಕೆೊಳುಳತಾತರೆ. ಇದನುನ ಅಭಾಯಸ ಮಾಡ ಕೆೊಳಳಬೆೀಕು.
(first understand to be understood)
ಸಪಷಟವಾದ ಕಾಣೆಕ ಮತುತ ಸುಪಟವಾದ ಮೌಲಯಗಳರಬೆೀಕು.

•

ಸೆೊೀಲುಮತುತ ಗೆಲುವುಗಳನುನ ಸಮಭಾವದ೦ದ ಕಾಣಬೆೀಕು. ನಮಮ ಕಾಯರ ಮತುತ ನಧಾರರಗಳಗೆ ನಾವೆೀ ಜವಾಬಾದರರಾಗಬೆೀಕು.

•

ಸಕಾರಾತಮಕ ಮ ನೆೊೀಭಾವ ಮತುತ ಅಭಪಾರಯ ಇರಬೆೀಕು

•

ನುಡದ೦ತೆ ನಡೆಯಬೆೀಕು.(walk the talk)

•

ಮೀಲೆ ಹೆೀಳರುವ ಗುಣಗಳನುನ ಹೆೊ೦ದರುವ ನಾಯಕರನುನ ಪರಕರಯಾತಮಕ ನಾಯಕರು ಎ೦ದು ಕರೆಯುತಾತರೆ. ಈ ರೀತಯಾಗರುವ
ನಾಯಕರು ತಮಮ ಸುತತಲನ ಜನರನುನ ಪರಭಾವಸ ಆಲೆೊೀಚನಾ ವನಾಯಸವನುನ ಸಕಾರಾತಮಕವಾಗ, ಕಠಣ ನಯಮನಷೆಠಯ೦ದ ಹೆೊ೦ದ
ಕೆೊಳುಳವ

ವಯವಸೆಥಯಡೆಗೆ

(rigidity

to

flexibility)ವೆೈಯಕತಕ

ಜವಾಬಾದರಯ

ಬದಲಗೆ

ಜವಾಬಾದರ

ಹ೦ಚಕೆಯಡೆಗೆ (individual responsibility to shared responsibility) ನವರಹಣಾ ಕೌಶಲಯದ೦ದ
ನಾಯಕತವದೆಡೆಗೆ ( management to leadership) ಬಲವನುನ ಸಬಲ ಮಾಡುವೆಡೆಗೆ (power to
empower), ಯಶಸವಯಾಗ ಬದಲಸುವರು.
ಸಟೀವೆನ್ ಕೆೊೀವೆಯವರ ಈ ಪರಕಲಪನೆಯುಬಹಳ ಯಶಸವ ಹಾಗೊ
ಶಕತಯುತವಾಗದೆ. ಇದರ ಉಪಯೀಗವನುನ ನವರಹಣೆ, ಆಡಳತ
ವಯವಸೆಥಗಳಲಲ, ಶಾಲೆಗಳಲಲ, ಅ೦ತರಾಷಟರೀಯ ಮತುತ ರಾಷಟರೀಯ ಕರೀಡೆಗಳಲಲ, ಗೆೊತತಲಲದೆ ಮನೆಯಡತಯರು ಕೊ
ಡ ಪಡೆಯುತಾತರೆ. ಈ
ಪರಕಲಪನೆಯುಎಲಲ ವಯವಸೆಥಗಳಲಲ, ಎಲಲ ಹ೦ತಗಳಲಲ ಅನವಯವಾಗುತತದೆ.

