
  ده روش براي موفقیت در كار

رسند در حالي كه بعضي در مراتب مديريت میاني باقي شركت مي چرا بعضي ھا آسان به مديريت ھاي ارشد
فكر كنید كه اين فقط به دلیل آن است كه اين افراد خیلي از چیزھايي كه براي  مانند؟ شما ممكن استمي

   ديگري كه مھم است روش كار است. اما چیز پشتیبان را دارند. الزم است مثل ھوش، استعداد و حامي و موفقیت
آرمانگرا است، كشف كرده كه براي موفقیت روش موثرتر از ھوش،  ايدكتر "مارتین سینگ َمن" كه نويسنده

و حرفه  مانند و ارتباط بھتري دارند و درتر ميديگر است. او دريافت كه افراد مثبت سالم تحصیالت و بیشتر عوامل
 .آورنددرمي شغلشان پیشرفت بھتري دارند. او حتي دريافت كه افراد مثبت بیشتر پول

ھايي در داريد. روش شما موجب تفاوت ھركس روشي دارد. مھم نیست شما اھل كجا ھستید يا چقدر ھوش ذاتي
  موفقیت به كار ببنديد. شود. سعي كنید اين ده روش را برايشغل شما مي

 
  
  نوشت خودم ھستم.من مسئول سر -١

كه يك اتفاق جالب براي شما بیافتد بايد خیلي منتظر باشید. افراد  تان منتظر آن ھستیداگر شما تمام دوره كاري
 شغل و حرفه كنند كه چیزھاي خوب اتفاق بیافتد. بنابراين خودتان را مجبور كنید كه در موردمي اي موفق، كاريحرفه

مسوول آن ھستید كه كاري كنید كه اين  در شغل و حرفه خود ترقي خواھید كرد و خود طور ديگري فكر كنید. شما
 .اتفاق بیافتد

 
  
  ھر چیزي ممكن است. -٢

برسید پس مطمئنًا به آن سطح  اگر فكر كنید كه ھیچ راھي وجود ندارد كه شما تا سطح معاون رئیس جمھوري
توانید احتماًال نخواھید توانست. گرايش به اين موتور نمي هنخواھید رسید. به ياد داشته باشید اگر شما فكر كنید ك

 . "توانمكنم ميمي كوچك را بپذيريد "من فكر
 
  
  ھیچ كاري را آنقدر كوچك نشماريد كه نخواھید آن را خوب انجام دھید. -٣

توجه كنید.  خودتان دانید كه چه موقع قرار است مورد توجه قرار گیريد. اين دلیلي است كه به شغلنمي شما
او در بخش روابط عمومي يك شركت نگه  اش ھمین است، يك مدير اجرايي روابط عمومي گفت كه اولین شغلھمه

توانست از عھده اين كار برآمد و آنھا فورًا متوجه كار سخت او و  داشتن حساب موجودي صندوق بود. او با روش خود
 بعد كه شما احساس كسالت كرديد به اين دلیل است كه شما شدند. بیاد داشته باشید دفعه توجه او به جزيیات

  دھید.كار را سطحي و مكانیكي انجام مي
 
  
  ھركس يك كلید ارتباط نھفته است. -۴

ھستند  توانید براي كساني كه در اطراف شماداريد در محیط كار جدي و با پشتكار باشید، مي در حالي كه شما نیاز
 .خوب و مطلوب باشید

تان داشته باشید؟ در اين حد كه با مسوول دفتر ريیس كنید اين مھم نیست كه يك تفاھم و توافق خوبكر ميآيا ف
 و يا نیاز به مشاوره با رئیس داريد، جلسه مالقات شما با ريیس را در برنامه او وقتي شما واقعًا كار مھمي داريد

چه وقت ارتباطات گذشته  دانیدباشید. شما ھرگز نميبگنجاند. با كساني كه در اطراف شما ھستند مؤدب و فروتن 
 .كنندشما درآينده شما نقش بازي مي

 
  
  انجام دھم ... وآن شخص كه مافوق من است. اند كه اين كار رامن را مجبور كرده -۵

اريد وقفه كاري كه مسوولیت انجامش را دگذرانید كه مجبوريد بياحساسي مي اگر شما روزھاي خود را با چنین
كاركنان  كارايي شما دچار نقصان خواھد شد. شغل شما ممكن نیست كه كامًال مناسب باشد. اما انجام دھید،

 .خود را دارند آلكنند كه انگار شغل ايدهموفق بدون آنكه فكر كنندكجا ھستند طوري عمل مي
 
  
  است.شناسم نیز مھم دانم مھم نیست بلكه چه كسي را ميآنچه كه مي تنھا -۶

اي از دانند. شما به ارتباطات حرفهمي كاركنان موفق اھمیت شبكه ارتباطي را ھم در داخل و ھم در خارج از سازمان
ناھار در بیرون سازمان دعوت كنید. در اوقات فراغت بعد از كار در جمع  پیش ايجاد شده نیاز داريد. يك ھمكار را براي

آيندتان انجام  خود محلق شويد. سھم خود را در ايجاد شبكه ارتباطي براي ايشويد، به انجمن حرفه ھمكاران حاضر



 .دھید
 
  
 . توانم انجام دھمكار ديگري مي چه -٧

اي خود را ھاي پیشرفت حرفهھستید. اين وظیفه شماست كه راه از آنجايي كه شما مسوول سرنوشت خود
ھاي جديد ياد بگیريد تا طالب شما بیشتر شود. مھارتھاي بیشتري بگیريد، و پروژه جستجو كنید. داوطلب شويد

كنند و بروند. آنھا در نمي كمك به ھمكاران بیشتر از ساعت اداري بمانید. كاركنان موفق تنھا كار خود را كامل براي
 .ھستند ھاي ديگري براي نشان دادن خودشانجستجوي راه

 
  
  كند.كردن جاده موفقیت كمك مي شكست به ھموار -٨

ھرگز تجربه عقب نشیني را ندارند، حقیقت اين است كه ھركس  رسد بعضي از افراددر حالي كه به نظر مي
آيند. بین افرادموفق و ناموفق در اين است كه آنھا چطور با شكست كنار مي گاھي شكست مي خورد. فرقگاه

 .روندمي و به پیش گیرندھا درس مييابند كساني ھستند كه از شكستموفقیت را مي آنھايي كه
 
  
  حامي خود ھستم. من بزرگترين -٩

ھاي شما را بازشناسد؟ شايد وقت آن رسیده است كه  ايد كه كسي در سازمان استعدادھا و تالشآيا منتظر بوده
ھا و دستاوردھاي خود براي را بنوازيد. قدم جلو بگذاريد و در مورد پیشرفت شما خودتان شروع كنید و شیپور خود

به گزافه گويي  دانند چطور به دستاوردھاي خودشان اشاره كنند بدون آنكهصحبت كنید. كاركنان موفق مي زمانسا
 .تعبیر شود

 
  

  رسد.ھاي من ھرگز به آخر نميفرصت -١٠
كه  خواھید ھمین وضع موجود باقي بماند. اما به خاطر داشته باشیدآمد، زماني كه شما مي بله روزھايي خواھد

ھاي جديد براي فرصت ھايي براي پیشرفت ھستند. چشم و گوش و فكر خود راكاركنان موفق ھمیشه مراقب فرصت
  .شما را تغییر خواھد داد كشف خواھید كرد دانید چه وقت آن چیزي كه مسیر شغليبازنگه داريد. شما ھرگز نمي

 


