سالم:
آرسٍي هب ّويطِ سالهتي ٍ هَفقيت داًطجَيبى عشيش است بِ ٍيژُ در سبل جذيذ .سبلي كِ تقَين آى غفحبت تبسُ ٍ ًَ دارد ٍ بِ ضوب فزغت
هي دّذ تب بب استفبدُ اس تجزبيبت خَد در سبل گذضتٌِّ ،ز ديگزي اس سًذگي كزدى را بيبهَسيذ .پيبم هب ّن در هبُ اٍل سبل جذيذ بِ ضوب كوك
هيكٌذ تب سًذگي جذيذي بسبسيذ.

(سالي كٍ وكًست اس تزوامٍ ريشياش پيذاست)
اٍليي قذم بزاي استفبدُ بْيٌِ اس فزغتّب ٍ اٍقبت سًذگي ،داضتي يك بزًبهِ كبرآهذ ٍ غحيح
است ٍ آضٌبيي بب اغَل بزًبهِريشي كلي ٍ اسبسي بزاي يك سًذگي هَفق ،ضزٍري بِ ًظز
هي رسذّ .ز فزدي بزاي رسيذى بِ هَفقيت ،ببيذ بب اغَل بزًبهِريشي ٍ آسيبضٌبسيّبي آى
بِطَركبهل آضٌب ببضذ .بيبييذ بِجبي جولِ«اهيذٍارم سبل خَبي داضتِ ببضيذ»
بگَئين«اميذيارم سال خًتي تزاي خًدتان تساسيذ» .پس بزاي سبختي سبلي سزضبر اس
هَفقيت بِ ضيَُّبي بْتز بزًبهِريشي تَجِ كٌيذ:
 -1تزوامٍريشي فقط مكتًب:يك بزًبهِ هَفق ،بزًبهِاي است كِ ًَضتِ ضَد .آهبرّب ٍ
پژٍّصّب ًطبى هيدّذ كِ تعذاد بسيبر كوي اس افزاد بزًبهِّبيطبى را رٍي كبغذ ثبت هيكٌٌذ.
-2تعييه َذف :اّذاف ّز اًسبًي ضبهل ّذفّبي كلي ٍ ّذفّبي جشئي است .اس ّذفّبي
كلي هثل ببالبزدى سطح اطالعبت عوَهي ،تػوين بِ بْتز سًذگي كزدى ٍ اس ّذفّبي جشئي
هثل هَفقيت در يك رضتِ خبظ يب كنكزدى  5كيلَ اس ٍسى ٍ ......هيتَاى ًبم بزد.
-3تثييه َذف :تبييي بِ هعٌبي چزايي ٍ چگًَگي رسيذى بِ ّذف است .ايي هسئلِ اس
اّويت ٍيژُاي بزخَردار است چزا كِ تبييي ّذف هْنتز اس تعييي آى استٍ .قتي فزد چزايي
كبري را پذيزفتِ ببضذ بب چگًَگي اجزاي آى كٌبر خَاّذ آهذ .هثالً اگز فزدي تػوين بگيزد كِ
سطح هطبلعبتص را ببال ببزد ببيذ دليل آى را بزاي خَدش هطخع كٌذ تب احتوبل هَفقيتص
بيطتز ضَد.
-4تشخيص وياسَا ي خًاستَا :بزاي داضتي يك بزًبهِريشي هَفق ببيذ بِ هلشٍهبت اجزاي
آى بزًبهِ ٍ اهكبًبت هَرد ًيبس ّن تَجِ ضَد .در غيز ايٌػَرت اًجبم بزًبهِ دضَار ٍ گبّي
غيزهوكي خَاّذ بَد.

-5تعييه سمان السم :بزاي اًجبم ّزچِ بْتز بزًبهِ ّب ٍ تحقق اّذاف ،افزاد ببيذ حتوبً يك فزغتي را در
ًظز بگيزًذ تب هطخع ضَد كِ چٌذ رٍس در ّفتِ يب هبُ را بزاي رسيذى بِ ّذفّبيطبى ببيذ اختػبظ
دٌّذ .هعوَالً اف زاد در تعييي ّذف ٍ حتي تبييي آى هطكلي ًذارًذ ٍلي چَى تعييي سهبى كبفي بزاي
رسيذى بِ ّذفضبى را بِ درستي در تظز ًويگيزًذ بِ هَفقيت ًويرسٌذ.
-6داشته تزوامٍَاي كًتاٌمذت ي تلىذمذتٍ :قتي فزد بزًبهِ بلٌذهذت ٍ كَتبُهذت داضتِ ببضذ بب
رسيذى بِ اّذاف كَتبُهذت ،تقَيت رٍحي ضذُ ٍ بزاي رسيذى بِ اّذاف بلٌذهذت اًگيشُاش بيطتز
هيضَد.
-7طثقٍتىذي اَذاف تزاساس ايلًيتّ :ذفّب ببيذ بزاسبس اضطزار ٍ اّويتضبى طبقِبٌذي ضًَذ.
-8تىاسة تزوامٍريشي تا تًاومىذي :بزًبهِ ببيذ در حذ تَاى افزاد ببضذ ٍ اس حذ تعبدل ٍ تَاى خبرج
ًببضذ ٍگزًِ افزاد ًويتَاًٌذ بزًبهِ را بِ پبيبى بزسبًٌذ.
-9تقًيت ريحيٍ اوطافپذيزي :گبّي هوكي است اتفبقي بيفتذ كِ پيصبيٌي ًطذُ است ٍ كٌتزل
آىّب در دست افزاد ًيست .در ًتيجِ ببيذ فزد ّويطِ آهبدگي تغييز در بزًبهِ را داضتِ ببضذ ٍ اس ايجبد
تغييز در بزًبهِريشيً ،باهيذ ٍ ًبراحت ًطَد.
-11تاسخًردگزفته اس تزوامٍ :بعذاس ايٌكِ هذتي اس اجزاي بزًبهِ گذضت ببيذ بب ارسيببي فعبليتّبي
خَدهبى ببيٌين كِ چقذر بِ ّذفهبى ًشديك ضذُاين ٍ ايي ببعث هيضَد كِ ضعفّبي بزًبهِ هب سٍدتز
هطخع ضَد.
آسيةشىاسي تزوامٍَا:
*وذاشته پشتكار :افزاد ًببيذ بذٍى تالش كبفي ٍ پطتكبر ،بِ غزف داضتي بزًبهِ ،تَقع هَفقيت داضتِ
ببضٌذ.
*سيد وااميذشذن :در رٍسّبي اٍل بزًبهِ بِكٌذي پيص هيرٍد ٍلي ببيذ تَجِ داضت كِ افزاد بِ هزٍر
سهبى بِ بزًبهِ عبدت هيكٌٌذ.

*ساسگاروشذن تا تزوامٍ :السهِ رسيذى بِ هَفقيت ،چطنپَضي اس بعضي تفزيحبت است.پس اگز افزاد
ًتَاًٌذ خَدضبى را بب چٌيي ضزايطي سبسگبر كٌٌذ هَفقيت اس آىّب دٍر خَاّذ ضذ.
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