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تورکس ثر ّذف ()1
هقذهِ
ُيان ظّر کَ اٌسژی ىحيسکش در اعػَ نیشر ىی جّاٌر فّالد را ةسش دُر جّاٌایی عيا در
جغذیػ ىِو جسیً غاىم ىّفلیث جان در ُس وضػیحی ،عيا را كادر ىی کٍر جا در ُس کاری
ةَ ةاالجسیً ضعّح ىّفلیث ةسضیر.
از توبم تَاًتبى استفبدُ کٌیذ
ةا پیسوی از روش جيسکش روی کارُا کو ونی ارزعيٍر و ٌپسدادحً ةَ اىّر کو ارزش،
ىی جّاٌیر کیفیث زٌرگی جان را ظی چٍر ىاه ةَ ٌحّ چغيگیسی افشایظ دُیر.
کبرایی خَد را دٍ ثراثر کٌیذ ( قبًَى ) 00/20
ٌذطث فػانیث ُایی کَ ةسای عيا و ضازىاٌحان ةاالجسیً ارزش را دارٌر را عٍاضایی
کٍیر كاٌّن  00/20چٍیً اضث 20 :درؼر از فػانیث ُای عيا ةیظ از  00درؼر ارزش کهیَ
فػانیث ُای عيا را در ةس دارد اوكات دّد را ةیغحس ؼسف کارُایی کٍیر کَ دارای ةاالجسیً
ارزش ُطحٍر و ایً اىکان را ةسای عيا ةَ وزّد ىی آورٌر جا ةِحسیً ٌحایر ىيکً را ةَ دضث
آوریر.
خَد را هسئَل ثذاًیذ
كتّل ىطئّنیث کاىم زٌرگی جان ةَ ایً ىػٍی اضث کَ دیگسان را ةَ داظس ٌاکاىی ُای
عذؽی جان ضسزٌظ ٌکٍیر و آٌِا را جّزیَ عکطث ُای دّد ٌراٌیر از ایً نحظَ ةَ ةػر ةَ
ُیچ دنیهی دیگسان را ىّرد اٌحلاد كسار ٌرُیر .در ىّرد ُس وضػیث دّدجان یا ىّاردی کَ در
گزعحَ روی داده اضث عکایث ٌکٍیر جياىی ( ای کاش ُا ) و ( چَ ىی عر اگسُا ) را حزف
ٍ در عَض ثِ آًچِ کِ خَاستِ ٍاقعی ضوب ٍ هقصذتبى است تورکس کٌیذ .از ایً
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ةَ ةػر ُس اجفاكی کَ ةیفحر ةَ دّدجان ةگّییر ( ىً ىطئّنو) یػٍی اگس اعحتاُی رخ
داد ىطئّنیث آن را كتّل کٍیر و ةَ دٌتال راه حم ةگسدیر.
رٍی ّر چیس تورکس کٌیذ در ّوبى زهیٌِ رضذ هی کٌیذ
اسبس زًذگی تَجِ است .جّزَ عيا ةَ ُس چیش زهب عّد كهتحان ٌیش ةَ ُيان ضّ
ىی رود .هعطَف کردى تَجِ از فعبلیت ّبی کن ارزش ثِ هَارد ارزضوٌذ ثرای
اًجبم ّر کبری در زًذگی اسبسی است.

روان عٍاضان و ضایسیً ىحّزَ عرٌر کَ فلط ىغاُره یک رفحار جّضط دیگسان ةاغخ
ةِتّد آن ىی عّد .وكحی عيا دّد را در حیً فػانیث جحث ىغاُره كسار ىی دُیر ،آن کار را
ةا ُّعیاری ةیغحس و ةِحس اٌسام ىی دُیر.اگس جّزَ دّد را ةَ ُس زشئی از رفحارُایحان ىػعّف
کٍیر غيهکسد عيا در آن زىیٍَ در ىلایطَ ةا وضػیث ىػيّل ةطیار ةِحس دّاُر عر.
قبًَى ثبزدُ هضبعف
كاٌّن ةازده ىضاغف ىسةّط ةَ اضحفاده از روش جيسکش اضث .ایً كاٌّن چٍیً اضث ُس
چَ ةیغحس ةس ارزعيٍرجسیً فػانیث ُای دّد جيسکش کٍیر در اٌسام آٌِا ىحتحسجس ىی عّیر و
زىان کيحسی ةسای اٌسام آن ٌیاز داریر.
عبدت ّبیتبى تعییي کٌٌذُ سرًَضتتبى ّستٌذ.
ُيَ غادات كاةم یادگسی ُطحٍر غادت را ىی جّان یک غکص انػيم ظتیػی ةَ
ىحسك ُا جػسیف کسد.یک غادت پص از ایساد از ةیً ٌيی رود فلط ىی جّان آن را ةا غادت
زریر و ةِحسی زایگشیً کسد .ىا عکم دٍُره غادت ُای دّد ُطحیو و غادت ُای ىا ٌیش
عکم دٍُره ىا.
ىيکً اضث عيا ةسای پسورش غادات فکسی و رفحاری زریر ةَ جالش و اٌضتاط ةطیار
زیادی ٌیاز داعحَ ةاعیر اىا پص از دضحیاةی ةَ آٌِا ىی جّاٌیر کارُای ةطیار ةیغحسی را ةا
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کيحسیً جالش ةَ اٌسام ةسضاٌیر.
از ثب ارزضتریي سرهبیِ تبى استفبدُ کٌیذ
ثسرگتریي سرهبیِ ضوب تَاًبیی فکر کردى است .قبثلیت اتخبر تصوین ٍ
سپس عول ثِ آى تعییي کٌٌذُ توبم چیسّبیی است کِ ثرایتبى پیص خَاّذ آهذ.
گراى ثْبتریي سرهبیِ ضوب رٌّتبى است .تَاًبیی تفکر ،ثرًبهِ ریسی،

تصوین گیری ٍ عول ،قذرتوٌذتریي ًیرٍی زًذگی ضوبست .ىا اکٍّن ةَ ىسحهَ ای
وارد عریو کَ ُارنّعاپهی از داٌغگاه ُاروارد آن را غؽس ضایکّ زوئیک یا غؽس ذًُ ىی
ٌاىرُ .و اکٍّن درون عيا ىٍاةع دضث ٌذّرده غظیيی وزّد دارد و ةلرری ٌیسوىٍر اضث کَ
در جيام ظّل زٌرگیحان كادر ٌیطحیر ححی زشء کّچکی از ایً جّان را ةکارگیسیر.
قبًَى علت ٍ هعلَل
ایً كاٌٌّی اضث کَ ارضعّ ٌاىگزار آن ةّده و در کحب ىلرس ةَ كاٌّن کاعث و
ةسداعث یاد عره و ٌیّجً ٌیش آن را كاٌّن غهث و غکص انػيم ٌاىیره اضث .ایً كاٌّن ةشرگ
زیسةٍای جيرن ؽسب و اضاس ةیظ از  200ضال پیغسفث در غهّم پایَ پشعکی ،جکٍّنّژی و
جسارت اضث .كاٌّن غهث و ىػهّل ىی گّیر :ةسای ُس ىػهّنی ،غهث یا غهث ُایی وزّد دارد و
ُس اجفاكی ةَ دنیهی رخ ىی دُر در ضاده جسیً عکم دّد كاٌّن غهث و ىػهّل چٍیً
ىی گّیر :اگس ىػهّنی اضث کَ ىی دّاُیر در زٌرگی جان آن را ةَ دضث آوریر فلط کافی
اضث ضهطهَ غهث و ىػهّل پیغیً آن را ةسرضی کٍیر و کطی را پیرا کٍیر کَ زىاٌی آن ىػهّل
را ٌراعحَ و پیغحس او ةسای ةَ دضث آوردن آن ،چَ کسده اضث ضپص عيا ُو ُيان ىساحم را
اٌسام دُیر ٌِایحا ُيان ٌحایر ٌؽیتحان ىی عّد .ایً ىػسشه ٌیطث ةهکَ یک كاٌّن اضث.
ةسجساٌر راضم فیهطّف ىػسوف ىی گّیر ( ةِحسیً دنیم ةسای ایٍکَ اٌسام کاری ىيکً
اضث ایً اضث کَ دیگسان كتال آن را اٌسام داده اٌر)
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ضرط هَفقیت در ایً دٌیای جحّالت ضسیع داضتي دیذ ثبز ٍ توبیل

تجذیذ ًظر در افکبر ثراسبس اطالعبت جذیذ است ىِيحسیً کارةسد كاٌّن غهث و
ىػهّل ایً اضث :افکار غهث ُطحٍر و ىّكػیث ُا ىػهّل.
زِث زٌرگی جان و ُس چیشی کَ ةسایحان اجفاق ىی افحر جّضط ٌحّه جفکس عيا جػییً
ىی عّد ةَ وضیهَ افکاری کَ در ذًُ عياضث .چَ افکار ىذتث و ىٍفی ،ضازٌره یا ىذسب
هبًٌذ یک ثرًذُ فکر کٌیذ
هردم هَفق ثیطتر اٍقبت در هَرد آًچِ کِ هی خَاٌّذ ٍ ًحَُ دستیبثی ثِ آى فکر

هی کٌٌذ ةَ دنیم ُيیً جيسکش ذٍُی ،آن ُا ةطیار ىّفق جس از افسادی غادی ُطحٍر اىا افساد
ٌاىّفق اؽهب در ىّرد آٌچَ کَ ٌيی دّاٍُر فکس و ؼحتث ىی کٍٍر .آن ُا ؽانتا در ىّرد ایً
کَ چَ کطی ىطتب ىغکالجغان اضث فکس و ؼحتث ىی کٍٍر کَ ایً کار ىّزب غادت
کسدن ةَ ایً ٌّع جفکس در آن ُا ىی عّد و وضع از گزعحَ ةرجس ىی عّد.
ةسٌاىَ ُفث كطيحی ةسای پسورش ذًُ:
 -1ةَ آیٍره فکس کٍیر :یک جيسیً ىّدس کَ ىی جّاٌیر ةسای جلّیث جفکس و جطسیع در
کطب ٌحایر اٌسام دُیر جيسیً ایره آل ضازی اضث .عيا ضَ جا پٍر ضال آیٍره و یا
ةیغحس را در ٌظس ىی گیسیر و ضپص یک جؽّیس ایره آل از زٌرگی یا کارجان دهق
ىی کٍیر.
 -2ةَ ُرف ُایحان فکس کٍیر :افساد ىّفق ةیغحس اوكات در ىّرد ُرف ُایغان و ایٌکِ

چگًَِ ثِ آى ثرسٌذ فکر هی کٌٌذ .آیٍره ٌگسی در واكع داعحً دیر ةهٍر ىرت ایره
آل اضث .درحانی کَ ُرف گسایی دارای دكث ةیغحس اضث.
افساد ةرون ُرف ىحکّم ُطحٍر کَ جا اةر ةسای افساد ُرف دار کار کٍٍر .کلیذ تعییي کردى
ّذف هکتَة کردى افکبر است.
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خَدتبى را هتعْذ کٌیذ کِ ّویطِ ثرتر ثبضیذ
ةسای دضحیاةی ةَ غيهکسد ةسجس دّد را ىحػِر کٍیر و از ُيیً اىسوز جؽيیو ةگیسیر کَ
در حّزه کاریحان زشء  10درؼر ةسجس ةاعیر و در ایً راه از ُیچ جالش ،فراکاری و ؼسف وكث
دریؼ ٌکٍیر .ایً را ةاور داعحَ ةاعیر کَ ّر کسی کِ اهرٍز عولکرد خَثی دارد ،زهبًی
عولکرد ضعیفی داضتِ است.

زٌرگی ىاٌٍر یک ضهف ضسویص اضثُ .یچ کص چیشی را ةَ عيا ٌيی دُر .عيا
ٌيی جّاٌیر ضس ىیش ةٍغیٍیر و اٌحظار داعحَ ةاعیر دیگسان ةَ عيا درىث کٍٍر .ثبیذ ثلٌذ
ضَیذ ،قجَل هسئَلیت کٌیذ ٍ ثِ خَدتبى خذهت کٌیذ .ضوب هی تَاًیذ ثب
اًتخبثْبیتبى دٍست یب دضوي خَدتبى ثبضیذ .

رٍی ًتبیج تورکس کٌیذ
افساد ىّفق ُيّاره ةَ ٌحایسی کَ از آٌِا اٌحظار ىی رود ىی اٌریغٍر ،آٌِا ىسجتا در حال
ٌّعحً ،ةسٌاىَ ریشی و جػییً اونّیث ةسای ىِو جسیً وظایفغان ُطحٍر.
ٌحیسَ گسایی زری ىّزب افشایظ ةِسه وری ،غيهکسد و کارآیی عيا ىی عّد ةسای ایً
کار ثبیذ  4سَال زیر را ّر رٍز هرتت از خَد ثپرسیذ:

 -1ارزعيٍرجسیً فػانیث ُای ىً کراىٍر؟ ىِو جسیً ٌحایسی کَ از عيا اٌحظار ىی رود
چَ ُطحٍر  .ةَ یاد داعحَ ةا عیر ةرجسیً ٌّع اجالف وكث ایً اضث کَ کاری را کَ
اؼال الزم ٌیطث ةَ ةِحسیً وزَ اٌسام دُیر.
ٌ -2حایر کهیری کَ ىً ةایر ةَ آٌِا ةسضو کراىٍر؟ ىغذػ کٍیر ٌحایسی کَ ةایر ةَ
ةِحسیً وزَ ىيکً ةَ ديس ةسضر جا ىطئّنیث ُایحان را جيام و کيال ایفا کٍیر،
کرام اٌر؟
 -3چَ کارُایی کَ ىً و فلط ىً ىی جّاٌو اٌسام دُو و اگس آن ُا را ةطیار دّب اٌسام
دُو جادیس واكػی ةس زٌرگی ام ىی گزارٌر؟
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 -4ةِحسیً اضحفاده از وكحو چیطث؟ در ىریسیث زىان ایً ىِو جسیً پسضظ
اضثُ .و اکٍّن ةِحسیً اضحفاده عيا از وكححان چیطث ؟ پسضظ و پاضخ ةَ ایً ضّال
کهیر غيهکسد ىعهّب اضث.
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