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 دیانتخاب کن یخوب سی: رئ3 شماره

ن کمک تا یشغل ریتواند به مس یخوب م سی. انتخاب رئدیریگ یاست که م ییها میتصم نیاز مهم تر یکی نیا
به  دیقع با. دروادیکن یتر ترق عیو سر دیریحقوق بگ شتریکمک کند که ب يگرید زیاز هرچ شتریب نیکند و همچن

وق العاده ف ریتان است. او تأث يارتان همسر ک سیکه رئ دینگاه کن يازدواج کار کیشغل به چشم  کی رفتنیپذ
 يکار یندگز گرید يتان و تمام بخش ها یترق د، سرعتیبر یکه از کار م یلذت زانیحقوق تان، م زانیم يرو يا

 تان دارد. 

باشد که  ییها از همان آدم دیتا مطمئن شو دیتان مصاحبه کن سیبه دقت با رئ دیبا دیگرد یبه دنبال کار م یوقت
باشد که  ی. کسدیکن یم نشیو تحس دیگذار یباشد که به او احترام م ی. کسدیبر یاز کار کردن با آنها لذت م

 شیرعت پستان با حداکثر  یشغل ریدر مس دکه کمک تان کن دیباش یبه او متک دیباشد و بتوان یو حام یمیصم
 . دیبرو

 بندین پادهند، به آ یم یقول یدرست کار هستند. وقت اریبس نکهیدارند. اول ا یمشخص اتیرؤسا خصوص نیبهتر
 یما قول مشبه  یکنند. وقت یهمانطور که گفته اند عمل م قایکنند، دق یرا م يکار ندیگو یم یمانند. وقت یم

 رسانند.  یه انجام مبرا داده اند آن را  شکه قول یآن را اضافه کنند، درهمان زمان اینظر  دیدهند در حقوق تان تجد

ندان شان رؤسا درمورد کارم نیدهند. بهتر یشرح م تانیواضح برا اریتان را بس فیرؤسا وظا نیبهتر نیهمچن
عالقه  زین کارمندبه شما عالقهدارندبه شخص شما کیدلسوز و با مالحظه هستند. همانطور که به عنوان  اریبس

واهند درباره خ یتان بدانند. م رزندانو ف ، خانواده، همسریشخص یزندگ يخواهند درباره  یداشته باشند. آنها م
 نیا شیگذارد. معن یم ریاحساس و تفکرتان در سرکار تاث يبدانند که مورد توجه شما است و رو ییزهایچ ي
به عنوان  خوب شما را سیرئ کیشما باشد، بلکه  ي هیدا ایو  يمادر معنو ایپدر  دیخوب با سیرئ کیکه  ستین
تان با  رابطه تیفیک دیتوان یم شهیهمهم دارد.  يکار یجدا از زندگ یدگزن کیکه  ندیب یانسان کامل م کی

کند با او  یمکه ناراحت تان  ییزهایچ يدرباره  دیتوان یکه چقدر راحت م دیبده صیتشخ نجایتان را از ا سیرئ
و نگران  یعصب نکهیا يجا د، بهیآ یتان دارد م سیرئ دینیب یم ی. وقتدیصحبت کن حیپرده و صر یصادقانه، ب

 د، سرکاریکن یکار م یخوب سیبا رئ یباشد که وقت نیا اریمع نیبهتر دید. شایشو یو دلگرم م د، خوشحالیبشو
بودن و  شخص، احساس با ارزش کیکارمند و به عنوان  کیو به عنوان  گذرد ی. به شما خوش مدیخند یم ادیز

 . دیکن یمهم بودن م
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