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فشهَل ًبثغِ ّب ()51
توشکض رّي
یکی اص سهَص هَفقیت دس ّش سشتِ ای توشکض ًیشٍّبی پشاکٌذُ
فکشی دس هَضَعی ٍاحذ است .دس حقیقت هشداى ٍ صًبى هَفق ثب
هتوشکض کشدى ٍ تحت فشهبى دس آٍسدى ًیشٍّبی خَد سا دس یک
شغل کبهیبة شذُ اًذ.

ةرای ایً کَ کارُا را ةر حصب اُيیث و یا ذٍُی ىحيرکز پیگیری کٍیو ةَ
اُرم اٌضتاط ٌفس ٌیاز داریو .پاداش و ثيره فعانیث ُای ُيصّ و ىحيرکز،
ٌیروىٍدی و طّر و اطحیاق اشث.
اسصیبثی اثشثخش
ةرای شٍجض ىیزان اثرةخظی خّد در زٌدگی ،ةتیٍید کَ جا چَ اٌدازه
ىی جّاٌید ةا کٍحرل اوكات خّیض  ،ةیظحریً شّد و ىٍفعث را عاید کٍید.
ةرای کٍحرل و ُدایث ىّثر وكث ضرورت دارد کَ ٌخصث اُدافحان را جعییً
کرده و آٌگاه ةرٌاىَ ای دكیق و روطً ةرای جحلق آن طرح ریزی کٍید .جٍِا
در شایَ چِارچّب ةرٌاىَ ای روطً ىی جّان اشحعدادُا و جّاٌایی ُای خّد
را ىحيرکز کرده ةعالوه ،تحقق گبم ثِ گبم اّذاف هستلضم ثشخَسداسی
اص ثشًبهِ ای دقیق ٍ سٍشي است .آٌگاه وكث آن ىی رشد کَ
فعانیث ُای خّد را ةرای ُر ُدف اونّیث ةٍدی کٍید .جّصیَ ىی کٍو کَ
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ةرای جعییً اونّیث از اصم  00درصد  20 /درصد اشحفاده کٍید.
ایً اصم ةدان ىعٍاشث کَ  00درصد از ارزش کار طيا  ،حاصم  20درصد از
فعانیث ُای طياشث.
ةَ ةیاٌی دیگر اگر جحلق یک ُدف ىصحهزم اٌجام ده فعانیث ىخحهف
ةاطد ،اٌجام دو اكدام کَ از اُيیث ةیظحری ةرخّردار اشث ،ارزطيٍدجر از
جحلق ُظث اكدام دیگر اشثُ .يّاره از خّد ةپرشید کَ  :اکٍّن چگٌَّ
ىی جّاٌو از وكث خّد جا حد اعالی ىيکً اشحفاده کٍو؟ گرچَ ىيکً اشث
ةرای اٌجام ُيَ کارُا وكث کافی در اخحیار ٌداطحَ ةاطیو ،ةا وجّد ایً ُرگز
ٌيی جّان ادعا کرد کَ ةرای جحلق کارُای ىِو و حیاجی دچار کيتّد وكث
ُصحیو .از ایً رو ثِ حکن عقل ٍ خشد ثبیذ خَاستِ ّبی خَد سا
هحذٍد کٌین ٍ سپس کَشش ٍ هسبعی خَد سا ثشای ثِ دست
آٍسدى آًچِ ثیشتش اص ّوِ ثشای هب اّویت داسد ٍ دستبٍسدّبی
اسصًذُ تشی سا سجت هی شَد ثِ کبس ثجشین.

ةَ ةیاٌی دیگر ةَ جای اخحصاص ٌیروُای فکری و جصياٌی ةَ
چٍد ىّضّع کو اُيیث و پیض پا افحاده ةِحر ایً اشث کَ ٌیروُای پراکٍده
خّد را روی یک ىّضّع واحد ىحيرکز کٍیو جا ٌحایج ارزٌده و كاةم جّجِی را
ةَ ثير ةرشاٌیو.
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ةرای حد اعالی اشحفاده از وكث  ،ةاید ةَ کارُایی ةیاریزیو کَ
در آن زىیٍَ از ةیظحریً عالكَ اشحعداد و جّاٌایی ةِره ىٍدیو .جيام رُتران
ةزرگ و افرادی کَ دشحاوردُای ةرجصحَ و ارزٌده ای را پدید آورده اٌد ،جٍِا
ىصئّنیث ُایی را پذیرفحَ اٌد کَ از ىِارت و عالكَ فراواٌی ٌصتث ةَ آن
ةرخّردار ةّده اٌد ةٍاةرایً ةر طياشث کَ اُداف و ىصئّنیحِای خّد را ةر
حصب جّاٌاییِا و اشحعدادُای ىٍحصر ةَ فردجان ةرگزیٍید و شایر کارُا را ةَ
دیگران واگذار کٍید.
هشدهبى هَثش پیَستِ اهَس ًخست سا ًخست اًجبم هی دٌّذ ٍ
رّي سا ثِ کبسی ٍاحذ هتوشکض هی کٌٌذ.

یکی از دالیم عيده طکصث و ٌاکاىی اغهب ىردم آن اشث کَ
کارُای خّدر ا ةرحصب اُيیث و اونّیث طتلَ ةٍدی ٌيی کٍٍد .افزون ةر
ایً ىی کّطٍد کَ در آن واحد چٍد کار را ةَ اجفاق اٌجام دٍُد .در ٌحیجَ
ٌَ جٍِا از کیفیث کارطان کاشحَ ىی طّد  ،ةهکَ در ٌیيَ راه از جاب و جّان
ىی افحٍد و ةَ ٌدرت کاری را ةَ طیّه ای عانی و جيام عیار ةَ ثير
ىی رشاٌٍد.
تَجِ ثِ اقذاهبت کلیذی ٍ هَثش
دس عشصِ کست ٍ کبس ،اقذاهبت کلیذی ٍ هَثش سا کِ دس صَست
تحقق ثیشتشیي پیششفت سا سجت هی شَد شٌبسبیی کٌیذ.
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از خّد ةپرشید  :ةازار کار ةَ کداىیک از فعانیحِای ىً ةیظحر ارج
ىی ٌِد؟ چگٌَّ ىی جّاٌو در جِث افزایض کیفیث کاال و خدىاجو شٍگ
جيام گذارم؟ کدام ةخض از فعانیحِایو از ةیظحریً اُيیث ةرخّردار اشث؟
ٌخصث اكداىات و ىصئّنیحِای کهیدی را ةرحصب اُيیث ىرجب کٍید،
شپس در ُر زىیٍَ ىعیارُای كاةم شٍجظی را ةرای ارزیاةی عيهکردجان
جعییً ٌيایید .ةَ ةیاٌی دیگر طرح وظایف حرفَ خّد را ةر حصب اُيیث
فِرشث وار ةٍّیصید و از خّد ةپرشید چگٌَّ ىی جّاٌو از ةازجاب شریع و
روطً عيهکرد آگاه طّم و آن را ةَ ةر طتق ةاالجریً ىعیارُایو ةصٍجو.
ةَ اخحصار ةَ ٌکات ىِو و کهیدی جيرکز اطاره ىی کٍو
 -1جيرکز ةر روی ىّضّعی واحد عٍصری حیاجی ةرای کصب ىّفلیث
ىحصّب ىی طّد.
 -2گرچَ ىيکً اشث ةرای اٌجام ُيَ کارُا وكث ةَ اٌدازه کافی در
اخحیار ٌداطحَ ةاطید ،ةا ایً وصف ةا جا ةَ جایی ةعضی از کارُا و
صرفَ جّیی در وكث ىی جّان ةَ طّر كطع کارُای ىِو و حیاجی
را جاىَ عيم پّطاٌد .استعذادّب ٍ تَاًبییْبی خَد سا ثِ
اقذاهبتی هعطَف کٌیذ کِ ثِ ساستی هَجت تفبٍت
هی شَد.
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ُيَ ىی داٌیو اگر ذره ةیٍی را در ةراةر آفحاب ةگیریو  ،و جکَ کاغذی
در زیر آن كرار دُیو جيرکز گرىای خّرطید در ٌلطَ ای از کاغذ آن را ىی
شّزاٌدّ ،شگبُ ًیشٍّبی پشاکٌذُ اًسبى سٍی هَضَعی ٍاحذ هتوشکض
گشدد  ،هَفقیت اٍ حتوی خَاّذ ثَد.

ُ -3يّاره کارُا را ةرحصب اُيیث و اونّیث ةَ ىرحهَ اجرا گذارید و
ةا پیروی از كاٌّن  00درصد  20 /درصد ةکّطید ةَ ةِحریً طیّه
ىيکً از وكث خّد اشحفاده کٍید.
 -4افکارجان را ةَ روی کاغذ آورید  ،پیظاپیض ةرٌاىَ کارُا و
فعانیث ُای ُر روز خّد را فِرشث کرده و ةر طتق آن عيم کٍید.
ىدیران ةهٍد پایَ ای کَ در شراشر جِان ةَ خاطر ىِارت ،ججرةَ و
درایث ىظِّرٌد  ،کارُای ُر روز خّد را ةر حصب اُيیث
اونّیث ةٍدی کرده و ةَ جرجیب ُر یک را ةَ ىرحهَ اجرا ىی گذارٌد.
 -1خّد را ةَ اٌجام ةی چّن و چرای فِرشث اونّیث ةٍدی طده
فعانیحِای روزاٌَ ىحعِد و پایتٍد کٍید .ةا ایجاد حصی شرطار
از فّریث و اجتار ةکّطید جا شر حد جّاٌایی فعانیث ُای
اونّیث ةٍدی طده را ةَ پایان ةرشاٌید .اجازه دُید کَ حس ضرورت
طيا را جحث فظار كرار داده و در اٌجام کار جاکید ورزید .حتوب
pars namad dade

pars namad dadeha

Pars namad dadeha


 تلفكس  - ( 027 ) 88949670 -5 :فاكس ) 027 ( 88949679 :
URL:www. parsnamaddata.com 
E-mail : info@parsnamaddata.com 

تهران – هيدان  7تير –خيابان قائن هقام -نرسيده به خيابان فجر -نبش کوچه سام -پالك  – 77طبقه 4

حتوب فعبلیت ّبی اٍلَیت ثٌذی شذُ خَد سا ثِ سِ
فعبلیت ٍ ًْبیتب ثِ پٌج فعبلیت هحذٍد کٌیذ تب هطوئي شَیذ
تب پبیبى سٍص آًْب سا ثِ اًجبم خَاّیذ سسبًذ.

 -6ىّفلیث در کصب و کار ىصحهزم شرعث عيم اشثُ .رچَ شریع جر
ةکّطید ،دیٍام ىّند اٌرژی وجّدجان را ةیظحر ةَ کار ىی اٌدازید و
ٌیروی ةیظحری را در خّد پدید ىی آورید و ُرچَ آُصحَ جر کار
کٍید از خّیظحً کيحر ةِره ىی گیرید و فرشّده جر ىی طّید.
عشق سَصاى ثِ کبس دلخَاُ هَجت هی شَد کِ ثب سشعت
ّش چِ توبم تش هسئَلیت ّب سا ثِ هشحلِ اجشا گزاسین

 -7ایً ٌکحَ را ُيیظَ ةَ یاد داطحَ ةاطید کَ کارُای فّری ةَ ٌدرت
حائز اُيیث اشث و کارُای ىِو ةَ ٌدرت جٍتَ فّریث پیدا
ىی کٍد ةَ ةیاٌی دیگر کارُای اضطراری ٌاگِان از ةطً
فعانیث ُای روزاٌَ ىی جّطد و ةا شياجث ىا را جحث فظار كرار
ىی دُد جا ةداٌجا کَ ٌاخّدآگاه از اٌجام کارُای ىِو کَ در ظاُر
ضروری ٌیصث غفهث ورزیده و ةَ جاٌب ایً کاری کَ ةَ ظاُر
فّری و در واكع ةی اُيیث اشث ىیم پیدا ىی کٍیو .در عیً حال ةا
پیروی از فِرشث فعانیث ُای دشحَ ةٍدی طده ةَ شادگی
ىی جّان ةر ایً جٍگٍا غهتَ کرد.
pars namad dade

pars namad dadeha

Pars namad dadeha

