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ي  اما با وجود اين اهميت باال، بسياري از ما وقت كمي را به انديشيدن درباره. هاي مهم زندگي است كار يكي از بخش

نين مشكالت اقتصادي، بدون كنيم و اغلب به جهت كمبود كار و باال بودن بيكاري و همچ هايمان از كار، صرف مي خواسته

بينيم دوره كاري به اتمام رسيده و بسياري از آرزوهايي كه  كنيم و ناگهان مي فكر كردن شروع به انجام كار پيشنهادي مي

در اين . مان خيلي دير است پرورانديم، تحقق پيدا نكرده و آن زمان ديگر براي برآورده شدن آمال واقعي در ذهن مي 

هاي خود را سنجيده و به طور جدي در راه رسيدن به اهداف كاري خود  ي از افراد هستند كه تواناييكم  مابين دسته

براي پيشرفت در كار روي هيچ كس به جز خودتان حساب . كنند توجه كرده و با تفكر و عاقالنه بهاي آن را پرداخت مي

ايست و زشتي مانند تملق، چاپلوسي، خودشيريني و البته بايد بدانيم به جهت پيشرفت، استفاده از كارهاي ناش. نكنيد

تواند كارساز باشد، زيرا افرادي كه از اين قبيل  ها شايد در يك مقطع كوتاه جوابگو باشد، اما در درازمدت نمي امثال اين

و به تبع تكرار كنند بعد از هرگونه تغييري باز به سر جاي اول خود برگشته و بايد از ابتدا شروع كنند  كارها استفاده مي

اولين . شود هويتي شخصيتي نيز شامل حالشان مي شوند و از طرفي به مرور زمان بي اين امر دچار يك تسلسل باطل مي

گام موثر و اساسي در جهت پيشرفت و موفقيت كاري، انتخاب يا بهتر بگويم به دست آوردن شغلي متناسب با عالقه و 

افتد، بعد از شروع در كاري كه امكان انجامش برايتان  نيفتاد كه اغلب نمي تخصص هر شخص است، اما اگر اين اتفاق

الش روزانه در جهت نيل به اهداف گروهي و سازماني، فراموش نكنيد كه براي آينده كاري ميسر شد، همزمان با ت

خودتان هم فكر كنيد و بسنجيد كه آيا شغل كنوني، گروه و يا سازمان مورد عالقه و تخصص شما هست يا خير و اگر 

پيش خواهد آمد نباشيد و براي  منطبق با عالقه شما نيست، همزمان با ادامه تالش و فعاليت خود، فقط منتظر آنچه

افتد بيانديشيد، اقدامات خود و ساير افرادي كه با  سعي كنيد به اتفاقاتي كه در سر كار مي. ريزي كنيد آينده خود برنامه

تحمل خود . شما كار مي كنند را ارزيابي كنيد و تصميم بگيريد در مقابل اين اتفاقات يا افراد در آينده چگونه رفتار كنيد

هاي غيرمنطقي ديگران و يا مواردي اين چنيني افزايش دهيد  ا در خصوص تنش، فشار، خستگي، خصومت، يا درخواستر

. و با همكاري خود اعم از اينكه حامي و دلسوز بوده يا مخالف شما باشند يا ارباب رجوع به خوبي و منطقي رفتار كنيد

از شكست نهراسيد و به انتقادهاي . و كارايي خود را باال ببريد سعي كنيد استانداردهاي بااليي براي خود تعيين كنيد

اساسي پاسخ دهيد و به جاي اينكه به گذشته به صورت منفي فكر كنيد با ديد مثبت به آينده نگاه كنيد به دنبال 

يم وقت، ريزي، كنترل، تنظ گيري، برنامه هاي خود را در خصوص تصميم مهارت. هايي براي بهسازي كارها باشيد راه



با شهامت باشيد و براي گرفتن نتيجه زياد كار . ها افزايش دهيد خواندن، گوش دادن، صحبت كردن در جمع و امثال اين

كنيد و در عين حال مواظب فشارهاي عصبي باشيد و حتما وقت كافي براي استراحت خود در نظر بگيريد و به عبارتي 

شناخت شغل و در پي آن خوب انجام دادن آن به تنهايي كافي نيستند، بايد اما . مبصر و كنترل كننده ي كار خود باشيد

  . موفقيت خود را نيز جلوه داد
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