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بیشــتر مــردم موفقیــت در زندگــی را بــر حســب داراییهــا و درآمدهــای مالــی میســنجند و بــرای دســتیابی بــه موفقیتهــای
مالــی خــود را گرفتــار ســاعتهای مــداوم کار و شــغل دوم و ســوم میکننــد .بــه همیــن دلیــل نیــز رابطههــای خانوادگــی و
اجتماعــی ،رشــد شــخصی ،ســرگرمی و اوقــات فراغــت بــه آســانی فرامــوش میشــود کــه در مراحــل بعــدی دشــواریهای
زیــادی را بــرای فــرد و خانــواده وی بــه بــار مـیآورد.
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بــا ایــن کتــاب یــاد میگیریــم چگونــه بــا مدیریــت ماهرانــه مقتضیــات کار و خانــه زندگــی کنیــم .ایجــاد تعــادل بیــن
کار و زندگــی بــه شــما نشــان میدهــد معنــای موفقیــت چیســت و شــما را بــه خودتــان میشناســاند ،در نتیجــه میتوانیــد
تغییراتــی اساســی بــرای شــیوه زندگــی بهتــری ایجــاد کنیــد و آن را تــداوم دهیــد.
نکتههــای کلیــدی کتــاب بــه شــما کمــک میکنــد بــا موقعیتهــای واقعــی زندگــی مواجــه شــوید و در شــما روشهــای
تشــخیص کامــل تواناییهــای بالقوهتــان ،در کار و خانــه را پــرورش میدهــد .ایــن کتــاب بــه شــما نشــان میدهــد
چگونــه هدفهایتــان را تعییــن کنیــد و تصمیــم بگیریــد.
متــن و تصاویــر واضــح ،همــه جوانــب مربــوط بــه تعریــف موفقیــت ،انجــام تغییــرات و دســتیابی بــه تعــادل را در بــر
میگیرنــد .فهرســتهای کنترلــی ســاده ،بــه شــما امــکان میدهــد اوضــاع را در اختیــار گیریــد و انگیــزه خــود را حفــظ
کنیــد .در نمودارهــای عملیاتــی و دیاگرامهــای موجــود در متــن ،گزینههــای مختلفــی بــرای اقدامــات ممکــن مــورد
بررســی قــرار گرفتــه و نمونههــای مفیــدی ارائــه شــدهاند.
کتــاب "ایجــاد تعــادل بیــن کار و زندگــی" بــه شــما در درک معنــای موفقیــت کمــک میکنــد و توضیــح میدهــد کــه
چگونــه میتوانیــد بــا چش ـماندازها و هدفهــای نویــن زندگــی کنیــد .توصیههــای کاربــردی شــامل  101پنــد کوتــاه بــه
شــما نشــان میدهــد کــه چگونــه توجهتــان را بــر اولویتهــای واقعــی متمرکــز کنیــد و چگونــه نگرشهــای مناســب
دربــاره موفقیــت را در خویشــتن و گــروه کاریتــان پــرورش دهیــد .بــه تدریــج کــه بــه تعادلــی بهتــر بیــن کار و زندگــی
دســت مییابیــد افقهــای تــازهای از خالقیــت ،رضایتمنــدی و شــادکامی را کشــف خواهیــد کــرد.

