كيف أطور نفسي في مجال عملي

إرادة اإلنسان
لع َّل الشرط األساسي والرئيسي للتط ّور الوظيفي
كمن في إرادة اإلنسان وقوته الداخلية
يَ ُ
؛ فهذا الشرطُ ها ٌم جداً في عملية التطور الوظيفي،
وفي أي عملية تطو ٍر يطمح اإلنسان لها،
ومن هنا فال يجوز لإلنسان أن يتخيّل
ب والمستويات،
تطوره ووصوله إلى أعلى المرات ِ
في الوقت الذي ال يمتلك فيه ال ِهمة العالية ليحقّق
أحالمه التي يحلم بها
وجب االعتناء
وفيما يلي نذكر بعض الزوايا التي يتَ ُ
بها في سبيل الوصول إلى المراحل المطلوبة
والمنشودة وظيفياً ،إذا ما توافرت الهمة العالية،
وعالمة ُالهمة العالية واإلرادة التي ال تنثني عدم
الوقوف عند الصعوبات ،واالستمرار في الطريق
حتى لو كانت في الطريق الكثير من اآلالم.

نصائح للتطور في العمل
 يجب أ ّوالً اإللما ُم بكافة النواحي واإلجراءات التيق بالعمل،
تتعل ُ
باإلضاف ِة إلى ضرورة اإللمام بمجال العمل على
أكمل وجه وأفضل صورة ممكنة،
فهذا سيفيد حتما ً في تطوير نتائج األعمال التي
يقوم بها الموظف بشكل أفضل،
وهذا ال يتأتّى إالّ من خالل التوسع في القراءة
واالطالع،
اطالع مستم ٍر بأحدث المستجدات
والبقاء على
ٍ
التي تجري في كافة العالم،
فال يُعقل مثالً أن يقف طبيب عند الطريقة الجراحية
التقليدية في انتزاع الحصى من المسالك البولية
دون أن يكون على دراي ٍة بالوسائل التقني ِة الحديثة
في تفتيت الحصى خارجياً.

التحلّي باألخالق الفاضلة في مجال العمل ،وبناء
ت جيدة مع كافة الزمالء والعمالء على ح ٍّد
عالقا ٍ
سواء ،وهذا م ّما يساعد على تحبيب الناس به،
وهذا ال يعني التملّق لآلخرين ،وانتهاج الوصولية
ق الحميدة تُنجي
منهجا ً للترقي الوظيفي؛ فاألخال ُ
اإلنسان في أي مكان ،وتجعله ُمفضالً على غيره
من ذوي األخالق السيئة ،حتى لو شاع في المجتمع
غير ذلك ،فالغلبة تبقى لألقوى ،واألقوى هو
الخلوق .االلتزام بأدبيات العمل ،ومواعيده على
بشكل كبي ٍرعلى
وجه الخصوص؛ فهذا م ّما يساعد
ٍ
ضالً أكثر من غيره عندما يحين موعد
جعله ُمف ّ
وتسلم المناصب العليا.
الترقية
ِ

