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بــرای شــما بــه عنــوان یــک زن شــاغل چــه چیزهایــی مهــم اســت؟ آرزو داشــتید وقتــی اولیــن کار خــود را شــروع کردیــد،
چــه نکاتــی را میدانســتید؟ وقتــی کــه دختــر خودتــان قــدم بــه دنیــای کار بگــذارد ،بهتریــن توصیـهای کــه بــه او خواهیــد
کــرد چیســت؟» اینهــا ســواالتی اســت کــه تورکینگتــون در کتــاب خــود بــه آنهــا پاســخ دادهاســت .او در پیشــگفتار میگویــد:
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زنــان ،اغلــب ناگزیــر هســتند کــه حجــم وســیعی از مســئولیتهای مربــوط بــه خانــه و
شــغل خــود را بــا تردســتی شــگفتانگیزی انجــام دهنــد .اگــر بتوانیــد «جهــت» خــود
را بــه ســرعت تغییــر دهیــد میتوانیــد کار بیشتــری را بــا اضطــراب کمتــری انجــام
دهیــد .بــرای ایــن کــه در خانــه و محــل کار ،حضــور موثــری داشــته باشــید ،بایــد
بیاموزیــد کــه انعطافپذیــر باشــید .همــواره ســعی کنیــد قبــل از کار یــا موضــوع بعــدی،
بــه دقــت فکــر کنیــد کــه چــه کاری بایــد انجــام شــود.

پایــه و اســاس ایــن کتــاب مصاحبههــای فراوانــی اســت کــه بــا زنــان شــاغل ،از هنرمنــد گرفتــه تــا مدیــر اجرایــی
عالیرتبــه بــه صــورت مســتقیم یــا از طریــق شــبکه اینترنــت صــورت گرفتــه و هــدف آن ،الهــام بخشــیدن بــه زنــان شــاغل
بــرای دس ـتیابی بــه آرمانهــای زیبــای آنهاســت کــه گاه دور از دســترس بــه نظــر میرســند .برخــی از مطالــب کتــاب
عبارتانــد از:
تعییــن اولویتهــا ،کمــک گرفتــن از دیگــران ،شــایعات ،پذیرفتــن دیگــران همانطــور کــه هســتند ،انعطافپذیــری،
یادگیــری زبــان ارتبــاط ،و غــرق نشــدن در کار.
کارول در بخشی از کتاب آورده است:
نکتــه جالــب اینکــه برخــی از موفقتریــن زنــان ،در طــول مصاحبــه خوشــبختی خــود
را بــا اصطالحاتــی ماننــد ترفیــع شــغلی ،شــغل بهتــر و خانــه مجللتــر کــه معمــوال
بــرای اندازهگیــری موفقیــت بــه کار م ـیرود ،بیــان نمیکردنــد .بســیاری از زنــان موفــق
بــه مــن گفتنــد کــه هــر قــدر موفقیــت بیشــتری کســب میکردنــد ،درمییافتنــد کــه
خوشــحالی و شــادکامی آنهــا در لحظــات آرامــی نهفتــه اســت کــه بــا خانــواده خــود
داشــتهاند یــا زمانــی کــه بــه ســرگرمی مــورد عالقــه خــود پرداختهانــد یــا اســتعداد
فراموششــدهای را بــه کمــال رســاندهاند .ایــن زنــان در دنیــای غیــر قابــل پیشبینــی
امــروز کــه مملــو از تعصبــات ،نگرانــی از دســت دادن شــغل و تبعیــض جنســی اســت،
لحظــات زیبایــی را بــه مــا نشــان دادهانــد کــه مانــدگار اســت.

