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فزهَل ًابغِ ّا ()41
ةِحریً جفریح کار اشث  .خضرت غهی (ع)
جّىاس اشحاٌهی در داٌظگاه جّرجیا ىعانػَ و ةررشی گصحرده ای را
پیراىّن صفات ىظحرک افراد ىّفق آغاز کرد و شراٌجام ةَ ایً ٌحیجَ رشید
کَ بزجستِ تزیي خصَصیت ّوِ سًاى ٍ هزداى هَفق در كیاس ةا
شایر صفاجظان آن اشث کَ سخت  ،سخت ٍ سخت کار کزدُ ٍ

در بذل هساعی ٍ تالش اس ّیچ کَضطی فزٍ گذار ًوی کٌٌذ .در
خلیلث ىتارزاجی کَ ایً کصان در کصب و کار از خّد ٌظان ىی دٍُد و
یا ىظکالجی کَ در ایً راه ىحديم ىی طٌّد ىٍجر ةَ خصّل ثروت و جدّل
ىی طّد .آٌان کارطان را زودجر از خد ىػيّل آغاز ىی کٍٍد ،کّطض ةیظحری
ةَ خرج ىی دٍُد و دیرجر از خد ىػيّل دشث از کار ىی کظٍد .کار بزای
آًاى فعالیتی لذت بخص ٍ تفزیحی دلپذیز است.

سیستن اساسی اهٌیت هالی
یکی از ویژگی ُای ىیهیٌّرُای خّد شاخحَ آن اشث کَ ةَ ظّر ىػيّل
ةیض از چِم شاغث در ُفحَ کار ىی کٍٍد .در جّاىع پیظرفحَ جِان ،ىردم
ةرای کصب ىػیظث روزی  8شاغث کار ىی کٌٌذ در عیي حال ّز گًَِ
تالش ٍ فعالیتی بیص اس  8ساعت بذاى هعٌاست کِ قصذ دارًذ
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ٍضعیت کار ٍ سًذگی خَد را بْبَد بخطٌذ .طيا ٌیز ةا جّجَ ةَ
وكحی کَ ةَ کصب و کار خّد اخحصاص ىی دُید ،ىی جّاٌید ىّفلیث خّیض
را در شَ و یا پٍج شال آیٍده پیض ةیٍی کٍید.
اگر جٍِا روزی ُظث شاغث کار ىی کٍیدٌ ،تاید اٌحظار پیظرفث كاةم
ىالخظَ ای را داطحَ ةاطید ةا ایً ىلدار کار جٍِا ىی جّان خرفَ خّد را خفغ
کرده و ةا ٌان ةخّر و ٌيیری کٍار آىد .اگر ةیض از  8شاغث کار ةرایحان
ىلدور ٌیصث  ،ةَ جای جياطای جهّیزیّن  ،گپ زدن و ةعانث  ،ایً اوكات را
ةَ ىعانػَ اخحصاص دُید جا ةَ جدریج كدرجِای رواٌی و روخی طيا غٍی جر
طده و ىکاٌیزم ىّفلیث جّی ذٍُحان جلّیث طّد .كدرجِای غاىم جركی و
جػانی اٌصان اشث و ةا ىعانػَ ةیظحر  ،جّطض آن فراوان جر ىی گردد.
ةَ ظّر ىػيّل  02درصد از افراد در ُر طغم و خرفَ ىيحاز و
خّد شاخحَ اٌد .ایً کصان ةا جّشم ةَ جّاٌایی خّیض  ،جالش ةیظحر ىایَ
ىی گذارٌد و در رطحَ خّد ةَ ىِارت و غيهکرد کاىم ىی رشٍد .اگر طيا ٌیز
ىایهید در رطحَ ىّرد ٌظرجان ةَ درجَ کيال ةرشید و ةَ جيع ایً  02درصد
ةپیٌّدید ،ةاید ةیظحر از خد ىػيّل از جّش و جّان خّیض ىایَ گذارید و اگر
كصد دارید در طرایط خیهی ةِحر ٌصتث ةَ آخاد ىردم زٌدگی کٍید ،بایذ
خیلی سخت تز اس حذ هعوَل کَضص بِ خزج دّیذ.
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ىجهَ ىّفلیث در آىریکا ،در جریان ىصاختَ از یک ىیهیٌّر
خّد شاخحَ راز اٌتاطث ثروت اٌتُّض را پرشید او گفث  :ةزرگحریً راز
ىّفلیث در زٌدگی آن اشث کَ ُيیظَ ةیض از آٌچَ ىی گیرید ،ةدُید .ایً
ٌکحَ را آویزه گّش کٍید کَ ةرای دشحیاةی ةَ درجَ کيال در کصب و کار،
ةاید ةیض از اجرت و دشحيزدی کَ ىی شحاٌید ،کار کٍید .اگر طيا ةرآٌید کَ
ىّفلیث ىانی خّد را شازىان دُید ٌخصث ةاید اوكاجی را ةَ جدهیم ٌکات ایً
ىعانب اخحصاص داده و پس از ظرح یک ةرٌاىَ جاىع و خردىٍداٌَ ،ةیظحر،
شخث جر و ظّالٌی جر از گذطحَ کار کٍید ،زودجر ةرخیزید ،شخث جر کار
کٍید و دیرجر ةَ اشحراخث طتاٌَ ةپردازید .خحی در صّرت اىکان جػعیالت
پایان ُفحَ را کار کٍید و چٍاٌچَ ىیصر ٌیصث ،ایً اوكات را ةَ جلّیث
جّاٌاییِای خّیض اخحصاص دُید و ىعانػَ کٍید.
جيام ىعانػات و ةررشی ُا ىّید ایً ٌکحَ اشث کَ در ُر ىّشصَ و یا
طرکث  ،شخث کّطی شتب ىی طّد کَ فرد شریػا کاٌّن جّجَ ىلاىات
ىافّق كرار گیرد .ةا یک ةررشی کّجاه پیراىّن کارٌاىَ ىدیران ارطد
طرکحِای ةزرگ ىحّجَ ىی طّیو کَ آٌان در شایَ شخث کّطی جّاٌصحَ اٌد
ىصیر ىّفلیث را ةَ شرغث ظی کٍٍد .در خلیلث اغضای طرکث ُر چَ
شخث جر ةکّطٍد ،ةا فرصث ُای ةیظحری رو ةَ رو طده و ىصئّنیث ُای
ةیظحری ةَ آٌان واگذار ىی گردد.
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ةػالوه شخث کّطی ىّجب ىی طّد کَ شریع جر در رطحَ
جخصصی خّیض ىاُر و کارکظحَ طٌّد .غانب ىردم در ىدیط کار جٍِا از
ٌیيی از جّاٌاییِای خّد ةِره ىی ةرٌد در صّرجی کَ با استفادُ اس
قابلیتْای خَد بِ طَر کاهل ،آًچِ را کِ بِ طَر هعوَل ظزف یک
هاُ اًجام هی دٌّذ ،هی تَاًٌذ در خالل یک ّفتِ بِ هزحلِ اجزا
گذارًذ.
ایي ًکتِ را ّویطِ بِ یاد داضتِ باضیذ کِ بیطتزیي سْن
ضادهاًی ٍ لذت اس آى کساًی است کِ بِ طَر کاهل جذب کار ٍ
تالش هی ضًَذ ٍ با خذهت در جْت بْبَد ٍ پزبار کزدى سًذگی
دیگزاى تفاٍت هی آفزیٌٌذ.
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