راهكار هاي موفقيت در محل كار

خواستن توانستن است
من بايد موفق بشوم
من بايد ،بايد ،بايد...
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راهكارهاي موفقيت در محل كار

راستي راه رسيدن به موفقيت چيست؟

از اساسيترين و اصليترين شرايط موفقيت يك انسان در زندگي فردي و اجتماعي
داشتن قدرت «مديريت خود» است .انسان موفق ،ريشه همه موفقيتها را در درون
خود جستوجو ميكند.
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منشأ تمام پيروزيها در وجود ماست .انسان موفق انساني است كه نگاه مثبت و فعال
دارد و در زندگي خواهان كار ،كوشش و تالش است و براي خود برنامه دارد.
انسان موفق ،زمام زمان را به دست داشته و بهترين بهره را از آن ميبرد .انسان موفق
شكستها و عقب افتادنهاي خود را با بهانههاي پوچ توجيه نميكند وزندگي را براي
خود هدفمند مي كند.
كشيدن پا روي زمين ،حركت بدون انرژي ،چشمهاي خسته و بيحال و گاهي
خوابآلود ،غرغر كردن  ،پوشيدن لباسهايي كه همواره اعتراض به دنبال دارد و
ظاهري كه نشان از بي نشاطي است ،تأخير در كارها ،اعتراضات و ...نشان دهنده
نداشتن مديريت خود و زمان است .مديريت به معناي اداره كردن ،برنامهريزي و
حركت در چارچوب آن برنامه به سوي هدف است.
مديريت يعني استفاده مناسب از امكانات تحت اختيار براي پيشرفت ،و هر چيز را در
حيطه نفوذ و تحت تأثير خود ،در جاي و محل شايسته و بايسته خود نهادن است.
مديريت زمان چيست؟
به معناي برنامهريزي كردن ،جاي دادن هر چيز به جاي خود در حوزه زمان و تالش
در جهت رسيدن به هدف است .برنامهريزي يعني در هر ساعت و هر دقيقه از روز چه
كاري را بايد انجام داد تا حركت ما به سوي هدف شتاب داشته باشد .كسي كه برنامه
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دارد هستي خويش را معني بخشيده است .ميداند كه ضعفها و قوتهايش چيست،
براي رفع موانع و كمبودها و نداشتنهاي خود برنامه دارد.
همينطور براي تقويت داشتنها و تواناييها تالش ميكند .برنامهريزي تالش هدفمند
و دقيقي براي تكامل خود است .مديريت زندگي خود در گرو مديريت زمان است.
چهار كليد در موفقيت شغلي وجود دارد كه مي تواند توانايي هاي شما را مؤثرتر
عرضه كند و شما را در حرفه خود با سرعت بيشتر به موفقيت برساند .اين چهار كليد
عبارتند از:

تقسيم بندي
تخصص

تمركز

تمايز
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 تخصص

عبارت است از توانايي شما در كار يا حرفه اي خاص
انتخاب اين قسمت كه در چه زمينه اي تخصص داشته باشيد در موفقيت بلند مدت
شما بسيار تعيين كننده است .شما در چه زمينه اي تخصص و مهارت داريد؟
 تمايز

عبارت است از اينكه چگونه برتري خود را در يك يا چند زمينه كه تخصص داريد يا
كارايي شما بهتر است ،نشان دهيد .توانايي شما در متمايز كردن خود براساس كيفيت
كار باال بسيار مهم مي باشد.
اگر تاكنون در حرفه خود يك زمينه را مشخص نكرده ايد تا در آن بهترين باشيد ،بايد
زودتر اقدام كنيد .به توانايي خود و احتياجات محل كار خود توجه داشته باشيد
چگونه بايد باشد؟ چگونه مي توانست باشد؟ نقشه شما براي تبديل شدن به فردي
برجسته در حرفه خود چيست؟ و چگونه ميزان برتري خود را چه از نظر دانش و چه
از نظر مهارت در يك زمينه كاري اندازه مي گيريد؟ اين اندازه گيري استاندارد شما را
براي كارايي نشان مي دهد .بهترين بودن در يك زمينه مهم از شغل و حرفه شما،
بيشتر از هر چيزي به پيشرفت شما كمك مي كند.
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 تقسيم بندي
عبارتست از توانايي شما در مشخص كردن كارهايي است كه سود بيشتري براي شما و محل
كارتان دارند.
 تمركز
عبارتست از توانايي شما در تمركز ذهني بر روي خدماتي است كه براي محل كار تان اهميت
دارد.

اين چهار ويژگي يا راهكار (تخصص ،تمايز ،تقسيم بندي و تمركز) نقطه كانوني
براي رسيدن به دست آوردهاي فوق العاده در محل كار و حرفه شماست.
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شش نكته مهم براي رسيدن به موفقيت شغلي
 آمادگي انجام كار براي ساعات دشوارتر و طوالني تر را با حفظ كارايي داشته
باشيد .

 هنگام كار در اين ساعات طوالني و طاقت فرسا ،مي توانيد به آموزشهاي الزم
و ارتباطات شخصي خود نيز بپردازيد .

 از تكبر و ادعا بپرهيزيد .فرقي نمي كند كه چه مقدار تخصص و آگاهي در
شغل خود داريد ،كسب موفقيت مستلزم پشتكار ،مهارتهاي مالي ،سرمايه كافي،

كاركنان كارآمد و كار سخت و بسيار زياد است.

حداكثر كوشش و تالش خود را براي جلب رضايت ارباب رجوع انجام
دهيد.

 هرگز قول و وعده اي ندهيد كه قادر به انجام دادن آن نيستيد .
 شناخت واقع بينانه از نقاط ضعف و قوت و برنامه ريزي موثر و كارا
 برنامه جايگزيني در صورت شكست در برنامه خود داشته باشيد.
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حداقل شرط هاي الزم براي موفقيت...
 حداقل شرط الزم براي موفقيت در هر زمينهاي يادگيري مداوم است.
 هميشه كارهاي خود را بنويسيد و آنها را طبقهبندي كنيد؛ سپس از مهمترين
آنها شروع كنيد.
 از سالمت جسماني خود به بهترين نحو مراقبت كنيد .نيرو و نشاط براي
موفقيت و خوشبختي ضروري است .در مورد تعيين هدفهاي خود قاطعيت
داشته باشيد ،اما در مورد روش دستيابي به آنها انعطافپذير باشيد.
 براي رسيدن به هر يك از هدفهاي خود مهلتي تعيين كنيد .
 آنچه بيش از هر چيز با موفقيت و خوشبختي همسويي دارد خوش بيني
است.
 هر موقعيتي را ميتوان مثبت تلقي كرد ،به شرط آن كه آن را به عنوان
فرصتي براي رشد و پيشرفت در نظر بگيريم.
 اگر در هر شخص و در هر شرايطي به دنبال نقاط مثبت باشيد ،تقريباً هميشه
آن را پيدا خواهيد كرد.
 وقتي خدا بخواهد براي شما هديهاي بفرستد آن را در مشكلي ميپيچد .هر
چه مشكل بزرگتر باشد ،هديه هم بزرگتر است!
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 هر وقت احساس ترس كرديد ،شجاعت را با «شجاعانه عمل كردن» در خود
پرورش دهيد.
 كليد موفقيت در اين است كه هدف خود را تعيين كنيد و آن گاه طوري
عمل كنيد كه گويي امكان شكست وجود ندارد و همينطور هم خواهد شد.
 هر تجربهاي را به يك تجربه آموزنده بدل كنيد .در هر نااميدي و شكستي،
به دنبال درس با ارزش باشيد.
 در كارها مشورت بگيريد.

