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غالباً موفقيت بر حسب دارييهاي مادي و درآمد مالي سنجيده ميشود .گرفتار شدن در
دام ساعتهاي طوالني كار و تالش براي رسيدن به سطح مطلوب زندگي بسيار آسان است اما
در اين روند ،رابطهها ،رشد شخصي ،سرگرميهاي اوقات فراغت و رضايت فردي فراموش
ميشود.
ياد بگيريم چگونه با مديريت ماهرانه مقتضيات كار و خانه زندگي كنيم .ايجاد تعادل بين
كار و زندگي به شما نشان ميدهد معناي موفقيت چيست و شما را به خودتان ميشناساند ،در
نتيجه ميتوانيد تغييراتي اساسي براي شيوه زندگي بهتري ايجاد كنيد و آن را تداوم دهيد.
نكتههاي كليدي كتاب به شما كمك ميكند با موقعيتهاي واقعي زندگي مواجه شويد و در
شما روشهاي تشخيص كامل تواناييهاي بالقوهتان ،در كار و خانه ،را پرورش ميدهد.
فنون علمي كتاب به شما نشان ميدهد چگونه هدفهايتان را تعيين كنيد و تصميم بگيريد.
متن و تصاوير واضح ،همه جوانب مربوط به تعريف موفقيت ،انجام تغييرات و دستيابي به
تعادل را در بر ميگيرند.
فهرستهاي كنترلي ساده ،به شما امكان ميدهد اوضاع را در اختيار گيريد و انگيزه خود
را حفظ كنيد.
در نمودارهاي عملياتي و دياگرامهاي موجود در متن ،گزينههاي مختلفي براي اقدامات
ممكن مورد بررسي قرار گرفته و نمونههاي مفيدي ارائه شدهاند.
كتاب "ايجاد تعادل بين كار و زندگي" به شما در درك معناي موفقيت كمك ميكند و
توضيح ميدهد كه چگونه ميتوانيد با چشماندازها و هدفهاي نوين زندگي كنيد .توصيههاي
كاربردي شامل  101پند كوتاه به شما نشان ميدهد كه چگونه توجهتان را بر اولويتهاي واقعي
متمركز كنيد و چگونه نگرشهاي مناسب درباره موفقيت را در خويشتن و گروه كاريتان
پرورش دهيد .به تدريج كه به تعادلي بهتر بين كار و زندگي دست مييابيد افقهاي تازهاي از
خالقيت ،رضايتمندي و شادكامي را كشف خواهيد كرد.
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