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 بایدها و نباید های الزم برای حفظ شغل خىد را بشناسید

 

يا را بٌ  بیشتری در نحیط کاری خَد داشتٌ باشید، يرگز این حرف نىفقیت برای اینکٌ آرانش ٍ
 ندیر خَد نگَیید

  

 ین کار را انجام ديوشها بٌ نن نگفتید ا-1

آٍرید، بدترین حرف برای تَجیٌ آن این  ٍقتی کار نًهی باید انجام شَد ٍ شها بٌ رٍی خَدتان نهی
 «شها کٌ بٌ نن نگفتید این کار را انجام ديو»است کٌ بٌ ندیرتان بگَیید: 

 کنو نن فقط برای پَل کار نی -2

کنند. در چین اگر  فقط برای پَل کار نی شاید در کشَريایی نثل چین عادی باشد کٌ نردم فقط ٍ
نَقع پرداخت نکند ٍ یا اگر نتَجٌ شَند کسی کٌ شرایط نشابٌ  يا را بٌ کارفرنا حقَق ٍ نزایای آن

 گیرد، حتهًا کار خَد را ترک خَايند کرد يا را دارد بیشتر حقَق نی آن

کند، خیلی سریع اٍ را اخراج  انا در اینجا اگر کارفرنا نتَجٌ شَد کارنند تنًا برای پَل کار نی
 کند. نی

 نشکلی ٍجَد دارد -3

اعتراض در نَرد ٍجَد نشکل بسیار آسان است. انا پیدا کردن راحل برای حل نشکل سخت 
است. ندیران دٍست دارند کارنندانشان نشکالت راحل کنند، نٌ اینکٌ با نَاجٌ شدن با نشکل 

حلی  جای اینکٌ بگَیید نشکلی ٍجَد دارد، راى بٌ دست از کار بکشند. ينگام نَاجٌ شدن با نشکل
 برای آن بیابید ٍ آن را برطرف کنید.
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 تر را انجام ديو دٍست دارم کاريای آسان -4

َاست کند چَن ير کاری سختی ٍقت یک کارنند نباید از ندیر کار آسان  يیچ يای خَد  تری را درخ
شَد، کارنند با این حرف خیلی رک بٌ  يا باعث پیش رفت بک کارنند نی را دارد ٍ يهین سختی

کارنند نیست. نسلهًا يیچ ندیری رٍی چنین کارنندی  پیشرفت گَید يیچ انیدی بٌ ندیر نی
 ترین زنگ خطر است. کند ٍ این ٍاضح هیحساب ن

 خَايد این کار خیلی زنان نی-5

های  پروژه چیز بدتر از این نیست کٌ کارنند برای انجام کاريای خَد یا پیشبرد برای یک ندیر، يیچ
يای کاری يرچٌ قدر يو طَل بکشد،  در نَرد طَالنی شدن زنان آن اعتراض کند. پرٍژى شرکت

 ا بٌ بًترین شکل انجام ديد.يا ر کارنند باید آن

 شاید بًتر باشد کار بًتری انجام ديو -6

يرگز در نَرد کار خَد اعتراض نکنید. اگر شغلتان را دٍست ندارید، استعفا بديید. اگر نشکلی در 
شَد، خشو خَد را بٌ  انجام آن دارید، آن را حل کنید. اگر فردی يست کٌ نَجب ناراحتی شها نی

يید. اگر از شغل خَد راضی يستید، پس اعتراض نکنید. ٍقتی در کاری نشغَل دیگران انتقال ند
راى بٌ اٍ بگَیید کار شهارا عَض کند  تَانید در نیهٌ کند. نهی شَید، ندیر رٍی شها حساب نی نی

 آید! چَن شها خَشتان نهی
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 ديو آن را انجام ديو قَل نی -7

نَقع انجام ديید، يرگز بٌ ندیر خَد قَل  ا بٌتَانید کاری را درست ی دانید نهی اگر خَدتان نی
انجام آن را نديید. در این نَاقع بًتر است صادق باشید. شکست خَردن در کاری کٌ قَل 

 اید بسیار بدتر از قبَل نکردن آن است. انجانش را دادى

  

 نظری ندارم -8

ديند، افرادی يستند کٌ  نشینند ٍ سرخَد را تکان نی يای کاری فقط نی افرادی کٌ در جلسٌ
های  پروژه گذارند. اگر قرار است فرد نفیدی در شرکت ٍ يا را کنار نی ندیران خیلی راحت آن

يای خَد را نطرح کنید. نسلهًا يهیشٌ يهٌ صد در صد با نظرات  باشید باید نظرات ٍ ایدى کاری
 يایی را کٌ در سردارید را نطرح کنید. ر نَافق نیستند، پس ایدىندی

 

 

  

 تَانو نن نهی -9
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گیری را دٍست ندارد. ندیران  آید. يیچ ندیری بًانٌ يیچ ندیر از شنیدن این ٍاژى خَشش نهی
کنند کٌ بتَاند کاريای نختلفی انجام ديد یا حداقل برای انجام کار  نی استخدام اصَالً افرادی را

 .جدید، تالش، تحقیق یا نطالعٌ کند

 بین نیستو نن خَش -11

فقیت ير شرکتی این است کٌ يهٌ نًو ی اعضای شرکت بٌ پیشرفت خَد  ترین عانل برای َن
گرا بَدن بسیار يو خَب است انا حتی اگر شرکت نَپا يو بَد نباید بٌ  بین باشند. ٍاقع خَش

 آیندى آن بدبین بَد.

 نانو کار نهی نن اضافٌ-11

ز این نیست نتَجٌ شَد کارنندش حاضر نیست کاريای عقب افتادى چیز برای یک ندیر بدتر ا يیچ
را انجام ديد زیرا ساعت قانَنی کارش تهام شدى است. سر زنان رسهی شرکت آندن ٍ رفتن 

 چندان برای ندیران جالب نیست.

 این ٍظیفٌ نن نیست -12

بداند ٍ برای  يای شرکت سًیو برای ندیر بسیار نًو است کٌ کارنند خَدش را در يهٌ فعالیت
 نَفقیت بیشتر کاريا، از يیچ تالشی دریغ نکند.

 این کار نًو نیست-13

شَد. در شرکت يهٌ باید  ٍظایف کارنندان فقط بٌ آنچٌ در قرارداد ذکر شدى است، نحدٍد نهی
بتَاند کاريای نختلفی انجام ديند ٍ برای ندیر جالب نیست بشنَد کٌ در پاسخ کاری کٌ بٌ 

 کند، بشنَد کٌ این کار ٍظیفٌ نن نیست. یکارنند نحَل ن

 آید نن از اینکٌ برای دیگران کار کنو خَشو نهی -14

ٌ يو در شرکت نگٌ داشت.  کارنندی کٌ چنین حرفی را بزند نباید حتی یک لحظ
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