
 

 

 شش وکتٍ مذیریت جُت پیشرفت

ثزای پیطزفت هَفقیت آهیش ثبیذ ثتَاًیذ کبرتبى را ثِ طوَر    - .کار خًد را تا حذ ممکه بٍ طًر مؤثر سازماوذَی کىیذ :ًکتِ اٍل

، سوبسهبًذّی ٍاوبیو ٍ هوذیزیت    هوذیزیت سهوبى  هؤثز ٍ عبلی سبسهبًذّی کٌیذ. هقَلِ ّبیی کِ در ایي سهیٌِ هی گٌجذ عجبرتٌذ اس: 

 ّوبیی کوِ در ایوي سهیٌوِ      بمخَد. اّذاف ضغلی خَد را ثِ طَر ٍاقعی هعیي کٌیذ ٍ ثجیٌیذ آیب ثوب توذاثیزی کوِ اًذیطویذُ ایوذ ٍ گو      

هی داریذ ٍاقعبً ثِ آى دست هی یبثیذ. سعی کٌیذ تب حذ اهکبى هزاحل پیطزفت را آسوبى سوبسیذ ٍ اس اًجوبم کبرّوبی ریزیوزٍری       ثز

ٍابیو خَد را ثِ دیگزاى هحَل کٌیذ تب سهبى ثیطتزی ثزای اًجبم کبرّبی هْن ٍ اسبسی داضتِ ثبضیذ. اگوز در سهیٌوِ ای    ثپزّیشیذ.

ثِ تٌْبیی قبدر ثِ پیطزفت ًیستیذ، اسدیگزاى کوک ثگیزیذ. ّوچٌیي ثب ثزرسی ًحَُ هذیزیت افزاد هَفق ثز کبرّبیطوبى، استجزثیوب    

 آًْب استفبدُ کٌیذ.

ز اس ًظز جسوی ٍ رٍحی غذهِ ای ثِ ضوب ٍارد ضوَد،  در طَل پیطزفت هزاقت خَد ثبضیذ. اگ  - .با خًدتان کىار بیاییذ :ًکتِ دٍم

 رٍساًِ سهبى هٌبسجی را ثِ استزاحت اختػبظ دّیذ. ضوب ثبیذ ثوبتزی  ثذٍى ضک غعَد ٍ تزقی ّیچ سَدی ثزای ضوب ًخَاّذ داضت.

 هتٌبسوجی ثزخوَردار    تَجِ داضتِ ثبضیذ کِ اس توَاسى ٍ تحوز    ّبی خَد را ضبرص کٌیذ تب در ّز سهبى ثب کوجَد اًزصی هَاجِ ًطَیذ.

اس رٍاثو    ثِ دًجبل یک سزگزهی سبلن ثزای خَد ثبضیذ تب ثوب آى ثتَاًیوذ تووذد اعػوبة کٌیوذ.      وو هتعبدل ٍ سبلن رذاثخَریذ. ثبضیذ.

 خػَغی کٌبرُ ًگیزیذ ٍ ّوَارُ ثِ رٍاث  دٍستبًِ ٍ سًبضَیی خَد تَجِ خبظ داضتِ ثبضیذ.

سختی ّب هیذاى هجبرسُ ای ثزای ضوب ّستٌذ. چگًَِ   - .َا تغییر دَیذ دیذگاٌ خًد را در مًرد مشکالت ي سختی :ًکتِ سَم

کٌیوذ؟ یوب احسوبس توزس ٍ      ضَیذ ٍ قطو  اهیوذ هوی    رٍ هی ضَیذ؟ آیب ثِ سزعت دلسزد ٍ هأیَس هیِ ّب رٍث سختی ثب هطکال  ٍ

 ّوب ٍ هطوکال  هَقعیوت ّوبیی ّسوتٌذ کوِ        سوختی  گیزد؟ دیذگبُ ٍ عقیذُ تبى را تغییز دّیذ. هیٍحطت توبم ٍجَدتبى را در ثز 

تَاًیوذ هسویز    هی تَاًیذ در آى چیشّبیی فزا ثگیزیذ ٍ ثِ پیطزفت خَد اداهِ دّیذ. اگز ثتَاًیذ ثوِ هطوکال  ایٌگًَوِ ثٌگزیوذ، هوی     

 خَد اداهِ دّیذ. ثْتز ثپیوبییذ ٍ ثب اًزصی ٍ قذر  ثیطتز ثِ کبر پیطزفت خَد را

 احتوبالً ضوب ًیش ایي را تجزثِ کزدُ ایذ کِ اضتجبُ اس سَی ثیطوتز افوزاد، هٌفوی ارسیوبثی      - .زاشتباٌ کردن وُراسیذا :ًکتِ چْبرم

 یوب ثوِ خوبطز کوبر اضوتجبّی کوِ اس اٍ سوز سدُ اسوت، سوزسًص           ضَد. در هذرسِ ضخع ثِ خبطز اضتجبّبتص، ًوزُ ثذ هی گیزد هی

ّبی توبسُ ثوِ دلیول     ضَد. ایي دیذگبُ هٌفی را اسّویي اهزٍس رّب کٌیذ. ثب ایي دیذگبُ، خَدتبى ّوچَى سذی هبً  اس آسهَدى راُ هی

 بّب  ثوِ ضووب ایوي اهکوبى را     تزس اس اضتجبُ هی ضَیذ. اضتجبّب  در فزآیٌذ یبدگیزی یب اداهِ پیطزفت هْن یوزٍری ّسوتٌذ. اضوتج   

هتَجِ ضذیذ کِ کبری را اضتجبُ اًجبم دادُ ایذ، اس خَد ثپزسیذ کِ ثب چِ هیوشاى دقوت    دّذ کِ چیشّبی تبسُ ای یبد ثگیزیذ. اگز هی

ى خطبّوب ٍ  ثِ آى پزداختِ ایذ ٍ آى را ثِ چِ ًحَ دیگزی هی تَاًیذ اًجبم دّیذ ٍ اس آى چِ چیشّبیی فزا گزفتِ ایذ ثزای ایٌکِ هیوشا 

اضتجبّب  خَد را کن کٌیذ، ًیبس ثِ تجزثِ داریذ. حبل ایي سؤال پیص هی آیذ کِ فزد چگًَِ تجزثِ کست هی کٌذ؟ جَاة سؤال ایي 

 است: سهبًی کِ ضوب اضتجبُ کزدیذ، اس آى چیشی یبد هی گیزیذ.

 ّب یک اهز جذی است ٍ آى حَل هحوَر پوَل، هَفقیوت ٍ آیٌوذُ      اّذاف پیطزفت ثزای ثیطتز اًسبى  - !جذی وگیریذ :ًکتِ پٌجن

هی چزخذ. ّوَارُ سعی کٌیذ کِ اس خزدُ ثیٌی یب جذی گزفتي ثیص اس اًذاسُ اهَر ثپزّیشیذ. ّوَارُ جبًت اعتذال را در ضَخی ثوِ  

 . افزادی کِ اس خَد اهَاج هثجوت سوبط  هوی کٌٌوذ ٍ ثوِ دیگوزاى آراهوص        ٌّگبم اًجبم کبرّبیتبى ًگِ داریذ. گبُ ثِ خَدتبى ثخٌذیذ

خطٌذ، هؤثزتز ٍ هَفق تز اس کسبًی ّستٌذ کِ ثب چْزُ کبهالً جذی ثِ ّز قیوتی کِ ضذُ هی خَاٌّذ هَفق ثبضٌذ. ثِ پیطزفت ث هی
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وب ثسیبر هْن جلَُ کزد، ثِ ایي ثیٌذیطیذ ثِ عٌَاى ثخطی اس سًذگی خَد ثٌگزیذ، ًِ ثیطتز ٍ ًِ کوتز. ّزگبُ هَفقیت ضغلی ثزای ض

 کِ هَارد ثب ارسش دیگزی ًیش در ضوب ٍجَد دارًذ.

ثِ عٌَاى آخزیي ًکتِ ثِ ضوب پیطٌْبد هی کٌین کِ ّذف خَد را ثزای یک ثبر ّن   - .بٍ سروًشت خًد اعتماد کىیذ :ًکتِ ضطن

کِ اس دست هب هوی گزیوشد. اس ایوي رٍ     ّب کٌیذ. ٍقتی کِ هب ثب ضذ  سیبد چیشی را ثخَاّین، گبُ ایي گًَِ ثِ ًظز هی رسذکِ ضذُ ر

آراهص را در خَد پزٍرش دّیذ ٍ ثِ سزًَضت خَد اعتوبد کٌیذ. اگز ضوب گبم ّبی هَفقیت را ثِ ًحَ احسي ثزداضتِ ٍ اکثز ًکتِ ّب 

دادُ ایذ هطوئي ثبضیذ کِ هَفق هی ضَیذ. ثٌبثز ایي ثِ خَد اعتوبد داضتِ ثبضیذ ٍ آى را ثوِ حوبل   را ثزای پیطزفت هَرد تَجِ قزار 

 خَد رّب کٌیذ.
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