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 م ی باش  ی نظر نکردن صرف ی و  ضرور   خود فردی   چگونه در محل کار 

 مقدمه 

 عملی شدن . بدون  کندیمدارد که در آن کار   یشرکت  تی در موفق   ی هر کارمند نقش مهم 

  ، ، انجام دهند ی که در آن قرار دارندتیموقع  در  است  از افراد الزم  کیهر    ی که فیوظا
 کار کند.  ،خود ادامه داده و درست شرفتی پ به مکث و   بدون وقفه تواندینم سازمان 

 کارمند وجود دارد:    ک ی  عنوان به   ت یاز اهم ی گر یاما سطح د 

 بودن ی ضرور 

سرپرستان و همکاران    ی است که حضور و نظرات شما از سو  یمعن  نیبودن به ا  یضرور 
بس است  اریشما  آنها،   ارزشمند  برا   و  را  موفق   یشما  و  و شرکت خود    میت  ت یعملکرد 
 . دانندیم یضرور 

 ی شتر یاست. اما موارد ب  یشغل  تیکار، امن  طیبودن در مح  یبارز ضرور   یایاز مزا  یکی
 وجود دارد. رابطه نیدرا

به شما کمک کند تا به اهداف    تواندیم  دیباش  یچگونه در محل کار ضرور   نکهیدانستن ا
به شما کمک    تواندیم .  د یدر حرفه خود متعهد بمان  یارتقاء به سطح خاص  یخود برا
 کند   تیاعتماد به نفس شما را تقو  تواندیم .  دیرهبر شو  تبدیل به یک  گرانی د  یکند برا 

 . برای شما به ارمغان بیاوردرا در محل کار  یادیز تیرضا  تواندیمو 

به    ،بودن  یضرور  را   ده یرهبر د  کی   عنوانبه. شما  رساندیم  لتانیپتانس  حداکثرشما 
 . دیخود برس  بلندمدتبه اهداف    دهدیمکه به شما امکان    دیدار  یا زهی انگشد و    دیخواه

 د ی کن  ی ضرور   عنصر تان تبدیل به یک  خود را در محل کار   نکه یا   ینکته برا   6

  تواند یم  ،د شرکت دار  ک یکه در    یتیموقع  ا ی  تیبدون توجه به سطح مسئول  یهرکس
 باشد.  یضرور 

که مردم به    ی. فرددیهست  یاعالقهاست که شما فرد مورد    یمعن  نیبودن به ا  یضرور 
 . دهدمیکه کارها را انجام  یاو وابسته هستند. کس
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که به من    د یشش نکته را دنبال کن   ن ی ا   د، ی کن   ی شرکت ضرور   ک ی  ی خود را برا   نکه یا   ی برا 
 : رهبر کمک کرده است   کی   عنوان به   ت یدر موفق 

 د ی باش  ن ی تر   نان یقابل اطم  -  1

افتاد که   ی . اگر اتفاقدیقابل اعتماد شو  ،دهمیمانجام    ،د یدهیمقول  که    یبا انجام کار 
از مس  یها برنامه را  کرد، چ  ریشما  نکن  ی ز یخارج  پنهان  پدی را  آن  مورد  در    ش یشاپی. 
 .د یکن  دیگران را جلب یاعتماد و وفادار  دیتا بتوان کنید یرساناطالع

 با  یتقر  ،ی فرد ضرور   کی. کالم  د یقول نده  ، دیبه آنها عمل کن  دیتوانینمکه    یا اندازهبه
  د ی ادادهاز آنچه وعده    شتریب  یز یخود را با چ  میقابل اعتماد است. بهتر است ت  شهیهم

 . دیکن  دیرا ناام ، آنها آناز کمتر  انجام با نکهیتا ا دی کن ریغافلگ

به مردم    اعمالتان . با  دی خود باش  میدر کنار ت  شود یماوضاع سخت    یو وقت  دی صادق باش
 کنند.  هی خوب و بد به شما تک   طیدر شرا توانند یمکه  دیبفهمان

 نشان دهید رهبر    کی   عنوان به خود را   -   2

  سته یکارمند شا  کی ارزشمند است و شما را به    ،عیدر تمام صنا  یقو  یرهبر   یها مهارت
  از یهمکارانتان به کمک ن  یتا وقت  دی اموزیرهبران موفق را ب  یهایژگی. و کندمی  لیتبد
 مراجعه کنند.  شمابه   شتنددا

 2 تیساعکس 

باش  ادیبه   برا  کیکه    دیداشته  خوب  کارسازی  گرانید  یرهبر  و  به    کندیم  تالش  و 
پتانس  دادن نشان م  لیحداکثر  به همکندیآنها کمک  بردن سطح   ب،یترت  نی .  باال  به 
 . دیتالش کن ماندنبهتر  یبرا   شهیهم د ی تا بتوان دی ادامه ده تان نیز خود

 د ی باش  ی می ت   گر یباز   ک ی  -   3

  طورهمان.  دییایبا همه کنار ب  حتما  پس    ست،ینفره ن  کی  شینما   کیموفق    میت  کی
 . دیتمرکز کن یمشارکت و همکار   یرو  ،د یکنیمخود کار  میکه با ت
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  ی سو بهخود را    یهایمیتهمکه    دی ابیرا ب  ییهاراهو    د یباش  گرانی به دنبال نقاط قوت د
در    گرانیاست که د  یز یاز آن چ  یبودن در محل کار ناش  ی. ضرور دیعظمت ارتقا ده
 تا موفق شوند. دی به آنها کمک کن پس ، کنند یممورد شما فکر 

  ن ی . ادیباش   حامی و پشتیبان دیگران  د،یدر شرکت خود دار  یکه چه نقش  ست یمهم ن
 . دیمتعهد و مطمئن هست قرار بگیرید،که  و موقعیتی جا هر که شما در دهدیمنشان 

تفو  دیبدان  د،یهست  ریمد   کیاگر   با  کارتان   ییکارا  ار،یاخت  ضیکه چگونه  در محل  را 
  د یآن تمرکز کن  یو رو   دیهست  نیبهتر  یز یکه در چه چ  دیکن  یی. شناسادیده   شیافزا

د  کهیدرحال تفو  گرید  وظایف  ی رو   دیدهیمفرصت    گرانیبه  کنند.   ار یاخت  ضیکار 
 شما باشد.  ی هایمیتهمدرخشش  یبرا یراه تواندیم

. کمک به رشد  ستی ن  کسانی" بودن  ضیقابل تعو  ری بودن با "غ  یکه ضرور   دیدرک کن
باز    یراه   گرانید نردبان موفق  کندیم جلوی شما  از  برو   تیتا  به    حالنیدرعو    دیباال 
 قدم بردارند. خود، یشرو یپ مسیر که در   دهدیرا م ییتوانا نیا  نیز گرانید

 گذار باشید   ر ی تاث  -  4

متخصص    کیبه    شدنلیتبدو    شتری ب  یر یادگی  یبرا  یتشنگ   نیبنابرادانش قدرت است،  
. در عوض، دانش خود را با  دی کار نکن  خأل. هرگز در  حفظ کنید  را همیشه  خود  نهی در زم

 موفق شوند. یتا در زندگ دی کمک کن گرانیتا به د  دیبه اشتراک بگذار  گرانید

ب مهارت  دیبدان  شتریهرچه  خود   را  ی شتر یب  یها و  ده  در    ی شتر یب  ر یتأث  د،یتوسعه 
  م، یبزرگ شما بر ت  ی که چگونه بردها  دینشان ده  د،ی موفق شد  ی داشت. وقت  دیخواه

 . گذاردیم ری بهتر شدن تأث یشما برا  انیمشتر ایشرکت 

از اشتباهات است. اشتباهات   یر یادگ ی  ،خوب  یکار   یهامهارتتوسعه    یهاروشیکی از  
  د ی رشد کن   د، یکه دار  ی اتجربههستند. با هر    ی ر یادگ ی  ی هافرصتآنها    ستند، یشکست ن

 . دیخود به اشتراک بگذار م یو دانش خود را با ت

 دور شوید راحت خود   امن و   از منطقه  -  5
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هر و    دیخود خارج کن  امن  خود را از منطقه  ،دیدهیم ادامه    یر یادگیکه به    طورهمان
از آن فاصله بگیرید  ارزشمندتر   یچگونگ  نیو همچن  یراز رشد شخص  نی . اچه بیشتر 
 کردن خود در محل کار است. 

 بوده   رتریپذانعطافو    و ترسناک باشد. اما هرچه سازگارتر  کننده ناراحت  تواندیم  رییتغ
.  د ی ارائه ده  خدمات بیشتری  به شرکت خود  دیتوانیم  د،یباش  ترآماده  راتییو در برابر تغ

انجام    آنها را  باشد که معموال    یی انجام کارها  یشامل داوطلب شدن برا   تواندیم  نیا
 . دی دادینم

متوقف    نباید  رشد شما هرگز  ،ی فرد ضرور   کی  عنوانبه.  دیباش  ترمهمتا    دیاموزیب  شتریب
 شود. 

 د ی بسپار   خاطر به را    ی ش یقدرت مثبت اند   -  6

غلبه بر موانع، امتحان   یشما برا   یی توانا  مسبب همه نکات مثبت از جملهنگرش مثبت  
شامل افتخار به    نگرش مثبت.  استشخص    کی   عنوانبهو رشد    دیجد  یزهایکردن چ

 اعتماد به نفس و مثبت بودن خود است.  دادن نشانو   دیکن یمکه ارائه  یکار 

سوق   تانیهالیپتانس حداکثربه  یابیشما را به سمت دست یشیاندقدرت مثبت  تنهانه
  ور شعله ز یو آتش درون آنها را ن  کردهنفوذ    هم  متانیت شما بر    ینی بخوش، بلکه  دهد یم

 بودن در کار است.   یضرور  یاز رازها  یک یمثبت  دگاهی. داشتن دکند می

گرفتن    یبرا همچن  یهایروز یپ جشن  و  بگذار  گرانید  یهایروز یپ  نیخود  .  د یوقت 
  کند یم  قیرا تشو  متانیکوچک و بزرگ همه، شما و ت  ی هاتی از موفق  یو قدردان  قیتصد
 . دی ادامه ده ی شتر یسرعت ب اکه ب

 نتیجه گیری

 د یشو   ی ضرور  تبدیل به یک فرد   خود   در محل کار 
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را   دی قابل اعتماد باش  یفرد  اینکهدارد؟    ییشما چه معنا  یبرا  بودن  یضرور  که کارها 
و به اهداف    لیبه حداکثر پتانس  د یتوانیم  و   شودیم  گرانید  باعث رشد  و   دهدمیانجام  

 . دیخود برس بلندمدت

 ، د یآینمبه دست    هستم،  باارزشجار زدن این موضوع که من فردی  بودن با    یضرور 
 . شودیممحقق  عضوی از تیم    عنوانبهو نحوه رفتارتان    تانیرهبرعملکرد و    قی بلکه از طر

  ، د ی باش  یچگونه در محل کار ضرور   نکهیدانستن ا  ینقشه راه شما برا   به طور خالصه،
اعتماد بودن،   ت  تیرهبر، موفق   کی  عنوانبهخود    دادننشانشامل قابل    جاد یا  ،میدر 

 و استفاده از قدرت تفکر مثبت است.   امناجتناب از منطقه  ر،یتأث

 مراحل است.   نیا یاجرا  یبرا  یا برنامهشروع، داشتن  یراه برا نیبهتر

 منبع: 

briantracy.com  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 مشایی  الدین غیاث
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