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فرمًل وابغٍ َا ()11
بُبًد کیفیت کار
-1ةصای ػٍاظایی کار و خصفَ رّیغ وكث ةگشاریس ،درةاره آن ىطانػَ
کٍیس ،ةیاىّزیس ،جدیق کٍیس ،از ایً و آن ةپصظیس و ةَ ُص ٌدّ ىيکً از
فّت و فً خصفَ رّد ظص درآوریس.
-2ةَ کار و خصفَ رّد ایيان داػحَ ةاػیس  .اگص در جعث وجّی جػانی
ُعحیس ،ةایس ةاور کٍیس کَ فصآورده ُا ،رسىات و جالش ُای ػيا ةَ
راظحی واجس اُيیث اظث.
-3

ةَ کار وخصفَ رّد غؼق ةّرزیس .بٍ کلیات ي جسئیاتی کٍ

مدام در ريیاَا ي خًابُا ي خیالُا ي آرزيَایتان تکرار می شًود

بُا بدَید ةَ رؿّؾیات چیضُایی کَ ةَ اٌجام و آفصیٍغ آن جيایم
داریس ةیٍسیؼیس ُيَ ایٍِا ةَ غٍّان ػاه کهیس و یا ظصٌذ ىی جّاٌس ػيا را
در یافته حرفٍ ای کٍ بٍ شدت ديستش دارید یاری کىىد.

در غیً خال ةایس ىصاكب ةاػیس کَ در ایً رُگشر ةَ دظحاویضُای پّچ و ىیان
جِی ىحّظم ٌؼّیس .ةصای ىثال غسه ای ىی گّیٍس ( خصفَ ای کَ ةَ ػست
دوظحغ دارم چٍسان پّل ظاز ٌیعث و ٌفع ظصػار ٌسارد ) خال آٌکَ ُص کط
ةایس در وُهَ ٌزعث ةکّػس جّاٌایی ُای ىٍدؿص ةَ فصد رّد را ػکّفا کٍس و
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ایً ىِو جٍِا زىاٌی جدلق ىی یاةس کَ خصفَ ای را ةصگضیٍس کَ از دل
و جان غاػق آن ةّده و ظپط ُيَ جالػِا و ىعاغی رّد را در ایً ىجصا
ةکار گیصد.
اَمیت عبارات تاکیدی
چٍسی پیغ ةا ىسیص یک ػصکث جّنیسی گصم گفث و گّ ػسم او در
رالل ظزٍاٌغ ةَ فصوػٍسه ای اػاره کصد کَ ػغ ىاه پیغ ةَ اظحزسام
ػصکحغ درآىسه ةّد  .آٌگاه افضود کَ ایً فصوػٍسه در ةسو اىص در رصیس و
فصوش کيحصیً ججصةَ ای ٌساػث  ،ةا وجّد ایً ظصف ػغ ىاه جّاٌعث
ىعیص پص پیچ و رو ةازار کار را طی کٍس و در اداىَ فصوش و ةازاریاةی ةَ
ةاالجصیً ىّفلیث ىيکً دظث یاةس .وكحی از او پصظیسم کَ چگٌَّ جّاٌعحَ
اظث ةسون ُیچ گٌَّ ظاةلَ کار و ججصةَ ظصف ػغ ىاه ةَ خس اغالی
ىِارت در اىص فصوش دظث یاةس؟ گفث ُ ( :ص روز ؾتح کَ ظّار اجّىتیهو
ىی ػّم  ،در خیً راٌٍسگی ،ةَ ىست ده جا پاٌضده دكیلَ رطاب ةَ رّدم
ىی گّیو :ىً ةِحصیً ُعحو ،ىً ةِحصیً ُعحو ،ىً ةِحصیً ُعحو .زیصا ةَ
ایً خلیلث واكف ػسه ام کَ جکصار غتارات جاکیسی  ،فٍی كسرجيٍس اظث و در
ىسجی کّجاه ىی جّاٌس ٌگصاٌیِا و اٌحظارات ىا را از زٌسگی کاىال دگصگّن کٍس
و از ایً راه ،در آٌچَ کَ ةصای رّد ىی آفصیٍیو جغییصی ةضرگ پسیس آورد.
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در ىّرد چیضی کَ ىی رّاُیس داػحَ ةاػیس و یا در راه رظیسن
ةَ آن ةکّػیس و یا آن را ةیافصیٍیس جؿيیو ةگیصیس ( :آٌگاه رّاظحَ رّد را ةَ
گٌَّ ای ةص پصده ذًُ ةَ جؿّیص ةکؼیس کَ گّیی پیؼاپیغ ةَ ُيان ػکهی
کَ ػيا ىی رّاُیس وجّد دارد ظپط آن را در كانب یک غتارت ظاده ،
ةارُا و ةارُا جکصار کٍیس ،ةکّػیس ةاور وججصةَ اش کٍیس و ایً اخعاس را
ةیافصیٍیس کَ رّاظحَ ػيا ةَ ةِحصیً ٌدّ اٌجام ػسه اظث ،چؼو اٌساز دنزّاه
 ،و اوضاع و ػاریطی را کَ دوظث داریس پط از جدلق کاىم ُسف رّد ةَ
چؼو ةتیٍیسُ ،يَ را ةا دكث و جضئیات کاىم در ذًُ ىجعو کٍیس .در خال
اٌجام کاری ُعحیس کَ واكػا ةَ آن غالكيٍسیس ،در کٍار ُيکاراٌی ىطهّب و
دوظث داػحٍی ُيصاه ةا درآىسی ٍُگفث و ایسه آل ،خاالت و خصکات،
ویژگی ُا ،رؿایؽ و نتاس ػيا از ُص ٌظص ىطاةق دنزّاه ػيا اظث)
اجصای ىّ ةَ ىّی ایً دظحّرانػيم یک اکعیص جادویی اظث و
ٌيی گشارد ُیچ چیض ػيا را از رظیسن ةَ خس اغالی ػکّفایی در كهيصوی
کعب و کارجان ةاز دارد در خلیلث ػيا از طصیق ججعو و جکصار غتارات
جاکیسی ،از پحاٌعیم و اظحػساد ةانلّه ای کَ در دروٌحان ٌِفحَ ،خيایث
ىی کٍیس و آن را در دٌیای ةصون غیٍیث ىی ةزؼیس.
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ارزیابی عملکرد
پط از اٌجام ُص ىصخهَ از کار ،خّزه ُای غيهکصد رّد را ىصور و
ةصرظی کٍیس و از رّد ةپصظیس کَ ( کسام کار را رّب و درظث ةَ ىصخهَ اجصا
گشاػحو؟) ظپط پاظذ رّد را ةٍّیعیسُ .و چٍیً از رّد ةپصظیس ( :کسام
ةزغ از کار را ةایس ةَ ػیّه ای ىحفاوت اٌجام دُو و چگٌَّ ىی جّاٌو در
ایً راظحا ىّفق ةاػیو ؟ ) آٌگاه ىّرد ةَ ىّرد و جضء ةَ جضء اكساىاجی را کَ
كؿس داریس جغییص دُیس ىّرد كیاس كصار داده و کاظحیِا و ٌلاط ضػف رّد را
در ایً راظحا روػً ظازیس و ةصای خم و رفع آٌِا اكسام کٍیس.
ةایس ىصاكتث ةاػیس و رفحاری کَ ػيا را از رظیسن ةَ وضػیث دنزّاه
ةازداػحَ ىصور و ةصرظی ٌکٍیس زیصا وكحی رطاُای رّد را ىصور ىی کٍیس
(ةصٌاىَ ریضی ةصای جٍگسظحی ) در ارحیار ذًُ ٌاُؼیارجان كصار ىی گیصد و در
ٌحیجَ ُص ةار کَ ةا ىّكػیث ىؼاةِی روةصو ػّیس ،ةَ طّر غیص ارادی غيهکصد
ٌادرظث رّد را جکصار ىی کٍیسَ .مًارٌ رفتار درست ي آوچٍ شما را در
پیشبرد ي دستايردَایتان یاری می کىد مرکس تًجٍ قرار دَید.
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