


 اصول و روشهاي خود
سازماني و خود  

گرداني
Self Management



نحوة و اربردك چگونگي و مديريت مفاهيم با مديران همة 
  مديريت تعريفدربارة.دارند آشنايي آن از استفاده
 تفكر گستردة طيف.ارد د وجود متفاوتي نظريات
 و علمي هاي پيشرفتاست، وسيع بسيار مديريت

 شامل يكم و بيست قرن ابتداي و بيستم قرن تكنولوژيك
  آهنگ هك گفت بتوان شايد و.شود مي نيز مديريت
 سريع علوم ساير به نسبت مديريت هاي تكنيك پيشرفت

  معرف هاي شاخصه از يكي هك دانيم مي.است بوده تر
 در منابعِ از مطلوب و صحيح استفادة وري، بهره مديريت
 منابع اين.است سازمان هاي ورودي عنوان به اختيار،
 روش، پول، آالت، ماشين مواد، انساني، نيروي شامل

 در هك آنچه ولي گردد مي...و بازار اطالعات، تكنولوژي،
 گردد، مي قلمداد مفقوده هحلق عنوان به عوامل اين ميان

اًكاخاخ شغال ا ف



 اعمال هاي روش و اصول و بيان خود بر مديريت اهميت  
  تحقق و خود بر مديريت خود، شناخت از آنكه اجراي و

.گردد توصيف است، گرديده تشكيل ها آرمان
مي معرفي و تقسيم عمده بخش چهار به اصول اين  

:گردد
 خودشناسي ارزش
 است؟ مهم شما براي چيز چه
 مهم ارهايك انجام
 تر وسيع نگاه اهميت



ارزش خودشناسي
با   .ه در اين عصر قهرمان و قهرمان پروري وجود نداردكتوجه شده ايم م

  هكه به مواردي برخورد نمايد كيك بررسي سطحي هر فرد مي تواند 
 .قهرماناني توانسته اند در زندگي شخصي و حرفه اي آنها تأثير بگذارند

زندگي نامة وينستون چرچيل را مرور مي آنيم، درمي يابيم   هكهنگامي 
ه مي توانيم از او درس خودشناسي  ك قهرماني .ه او يك قهرمان استك

نخست وزيري  او در مقطع و برهه اي حساس از تاريخ، مقام .بياموزيم
انگلستان را به عهده گرفت و با ارزش نهادن بر خود و افكارش، از آن 

.اري خود را با موفقيت به پايان رسانيدكسربلند بيرون آمد و دورة  بحران
 چرچيل آمادة مقابله با همة بحران هاي بالقوه و بالفعل موجود بر سر راه

رد،  وه او را آمادة مبارزه با اين بحران ها مي آكاصلي  عامل .خود بود
مطمئن   او مي گفت .وجود داشت ه در اوكاعتماد به نفس عظيمي بود 

ه نبايستي شكست بخورمكهستم 
 ه بدان كه در اختيار داشت و منابع عظيمي را كاو به خوبي به نيروهايي

نيازمند بود،مي شناخت



بله،   .ه چرچيل نيستيمكه خوب ما كشايد اين سؤال براي ما مطرح شود 
ه فرد فرد ما مي توانيم  كاما بايستي به اين اعتقاد برسيم  .است اين درست

.با همين درجه اطمينان وآگاهي به توانايي هاي خود دست يابيم
مطمئناً ما با بحران هايي نظير آنچه چرچيل با آن روبه رو بود روبه رو  

ه باشد، همة ما اين كمبارزات زندگي به هر صورت  اما در .نخواهيم شد
  داشته از اطمينان، اعتقاد و اعتماد به ه احساسي مشابهكقدرت را داريم 

نيم، الزاماً اين  كمي  وقتي راجع به قهرمانان صحبت .نفس برخوردار باشيم
از  مي توانيم .قهرمانان سياستمداران يا سياست بازان يا رهبران نيستند

ه به مكان  كقهرمان در زمينه هاي ورزشي يا فرهنگي يا هنري نيز ياد آنيم 
در همة اين   .رده استكس تصورش را نمي كه هيچ كهايي رسيده اند

 .به خوبي خود را مي شناسند آنها .افراد يك نكتة مشترك وجود دارد
را مي   ارزش هاي خود را درك مي آنند و قدرت ناشي از اين اطالعات

.دانند



ترزا مادر
پس 1997 در هك بود هندوستان از اي راهبه او.شناسند مي را ترزا مادر همه  

  چنين به هك ردك چه او.گذشت در نيازمندان و فقرا به خدمت عمري از
  طي در او هك ارهاييك و ها فعاليت جمع باشيم خواسته اگر رسيد؟ معروفيتي

.”خدمت“بگوييم بايد نيم،ك خالصه لمهك يك در داده انجام خود زندگي
سانيك و بيماران از هك شده واگذار رسالتي من به هك دريافتم من:گويد مي او 

.نمك مراقبت پناهان بي و برهنگان گرسنگان، از هستند، مرگ شرفمكه
رسانيد انجام به را آن و تلقي محكم اي اراده و راسخ عزمي با  را امر اين او.

 ديگر با مشترك الگوي يك عنوان به آن از و ديد ترزا مادر در توان مي را آنچه
 برايش چيزي چه يست،ك هك دانست مي او هك است اين ردك ياد قهرمانان
  و ندك مي تكحر هدفي چه سوي به چيست، موقعيتش دارد، اهميت

  يك عنوان به ترزا مادر چرا .ردوآ خواهد محقق جهان در را هدفي چه
  شده خالصه لمهك يك در سؤال اين به پاسخ است؟ شده تعيين الگو و سمبل
 به راسخ، عزمي استوار، اي اراده با ترزا مادر.است”استمرار“آن و است

 رسالتش داشت اعتقاد هك ردك انتخاب را راهي وقفه، بي و مستمر صورتي
.نبود شخصي منافع دنبال به وجه هيچ به مهم، اين در و است راه اين پيمودن



 هك ديدند مي جهان مردم.شد جهاني تدريج به ترزا مادر شخصيت
  توانيم نمي ما و است بسيار مشكالت داشتند اعتقاد هك افراد از بسياري برخالف

 مهم اين پرتحرك، و اندام وچكك راهبة اين ترزا، مادر برآييم، آنها حل درصدد
 دنيا نارك و گوشه در محرومان به مكك وقف را خود عمر و رسانيد انجام به را

  در اريك و است اومهم براي چيزي چه هك دانست مي زندگي تمام در او.نمود
  الگوبرداري قهرمانان زندگي از دقيقاً هك نيست اين هدف.دهد انجام آن مورد
  به اشتياق اين ما در آنان زندگي به ردنك نگاه با هك است آن هدف بلكه شود،
 خودت همواره.نيمك استفاده احسن نحو به مان هاي توانايي از هك آيد وجود
.مالك حد در اما باش
.هستند بين خوش عموماً دارند، هم با را چيز همه رسند مي نظر به هك افرادي

  يا و احساسي روحي، هاي ف هد به مواقع ثراك در و بوده دروني آرامش داراي
 ويژگي بعضي اما ندارند را الزم هاي مشخصه افراد همة.رسند مي خود فكري
 دارند هم با را چيز همه هك افرادي همة در رسد نظرمي به هك دارند هايي

باشد مشترك



ويژگي افرادبا اهداف مشخص
دام  كه هستند، ضعف و قوت شان چيست، توانايي هاي آنها كمي دانند  :شناخت خود-1

ارهاي خارق كه كند كمك مي كاين آگاهي به آنها  .و چطور بايد آن را انجام دهند است
.ضعيف باشند، انجام دهند)مانند مادر ترزا(ه از نظر جسميكحتي در زماني  العاده اي را

وينستون چرچيل از صميم قلب اعتقاد داشت   .ترس براي آنها مفهومي ندارد :اطمينان-2
.شكست نخواهد خورد هك
 رده اند نه بهكمك كه به آنها كتوجه آنان به افرادي است  :آگاهي به ارزش انسان ها-3

.خودشان
اين گونه افراد نمي   .ه انجام مي دهندكاري كبي صبري در مورد  :احساس اضطرار-4

.توانندمنتظر طلوع آفتاب روز بعد باشند
  آرمان گرا و داراي اشتياق براي رسيدن به آن هستند :حس دارا بودن مأموريتي شخصي-5

.و تمام هم و غم خود را به آن اختصاص مي دهند
.نندكافراد را جذب مي  :جاذبة شخصي-6
برتوانايي   زشانكنند و تمام تمرك خود را با ديگران مقايسه نمي :آگاهي به ارزش خود-7

.هايشان است
  ند و مداوماً به سمتكافكار و ايدة جديد، آنها را از مسير منحرف نمي  :مداومت در مسير-8

.ت هستندكتحقق مأموريت شخصي شان در حر
.معموالً قادرند در موقعيت هاي بسيار بحراني خود را نجات دهند :آرامش رفتار-9



آيا امروز کاری کرده ام که اليق زنده ماندن فردا باشم-
چه کسانی بر ما دين دارند-
صبح فردا ی آن پاک می 7دالر به حساب واريز و86400-

شود
ثانيه به حساب مان واريز می شود چه کنم86400-
115مومنون -الينا الترجعونافحسبتم انما خلقنکم عبثا وانکم -
سال 10سال را که می داند؟زن وشوھری که بعد از 10قدر-

طالق گرفته اند
سال را که می داند؟فارغ التحصيالن رشته پزشکی7قدر -



‐ سال؟دانشجويان مشروط شده اخراجی کارشناسی4قدر-
سال؟سربازھای فراری2قدر-
سال ؟پشت کنکور ماندھھا1قدر-
ماه؟مادرانی که بچه اشان مرده9قدر -
روز روزه گرفته اند 30ماه؟کسانی که 1قدر -
ھفته؟سردبير مجله ھفتگی 1قدر -

 روز ؟ کارگر روزمزد1قدر -
 ساعت؟ عشاق منتظر 1قدر 

 دقيقه؟از ھواپيما يا اتوبوس جامانده 1قدر 
 ثانيه؟کسانی که از تصادف 1قدر 

 قدر يک دھم ثانيه ؟کسانی که در المپيک نفر دوم شده اند



:رات گفته ايمكم جمالتي از اين قبيل را در طول زندگي به كهمه بيش و ما 
  تابي خواهم نوشت،كروزي
 ،روزي به سفر دور دنيا خواهم رفت
 روزي اثري هنري خلق خواهم آرد و يا
  مك به مردم خواهم آردكيك روز، يك سال از عمر خود را وقف.

ه روزي مي خواهيم انجام دهيم، خيال پردازي  كاري كتقريباً همه ما راجع به 
ه با  كه هر وقت با جمالت فوق مواجه شديد، بدانيد كنيد كدقت  اما .رده ايمك

زماني زندگي واقعاً معني   .مهم است روبه رو شده ايد نشانه اي از آنچه برايتان
:ه ما به اين سؤاالت پاسخ دهيمكند كپيدا مي

چه چيزي واقعاً براي من مهم است؟ 
داميك از اهدافم هستم؟كبه دنبال تحقق  
چه ميراثي از خود مي خواهم به جا بگذارم؟ 

ه كند فاصله و شكاف آنچه كمك كه به ما كاين است  دورهاصلي ترين هدف ا ين 
انجام مي گرفت، با چيزهاي انجام شده را از بين ببريم و اين ايده را به   بايستي

هر روز به هنگام بيدار شدن از خواب   .نيمكخاطر سپرده و درحافظه مان حك 
:بپرسيم

ردن فاصله چه انجام مي دهم و با آنچه به راستي برايم مهم است  كم كامروز براي 
ردكچه خواهم



چه چيز براي ما مهم است
باالترين اولويت ها در  .بايستي درك كنيم چه چيزي برايمان مهم است

زندگي ما چيست؟ به عنوان يك شهروند با ارزش ترين حقوق هر يك از ما  
كدام است؟ چه چيزي ارزش آن را دارد كه به خاطرش بجنگيم؟ و براي چه  
هدفي بايداز جان خود بگذريم؟تك تك افراد مي توانند اصولي اساسي براي 

اين اصول  . خود وضع كنند تا دريابند كه چه چيزي براي آنها مهم است
اين اصول بايد نشان دهندة . نبايد از كلمات پيچيده تشكيل شده باشد

بيان كنندة احساس شما نسبت به مسا ئل . شخصيت شما بايد باشد 
مأموريت، نقش و  : اين فرآيند از سه عنصر. مختلف زندگي و وقايع باشد

.تشكيل گرديده استارزش 
اين سه عنصر در پيدا كردن چيزي كه واقعاً برايتان مهم است، به شما  

هركدام از ما در زندگي با نقش هاي متفاوتي روبه رو  . كمك مي كند 
اين نقش ها برروي ارزش ها اثر مي ). اختياري يا اجباري (هستيم 

از طرفي هم نقش هاي ما و ارزش . گذارند و از آنها اثر مي پذيرند
هاي بنيادين ما بر برداشت مان از مأموريت شخصي مان در زندگي  

).و اثر مي پذيرند(اثر مي گذارند 
گ ك ا آ ل ا گذا ا ل ا گا اطا ا ا ك



)رمحیلوله شيپور (در لوله فالوپ سپرم ا



ختمک



اما نه معمولی... يه قرار مالقات



محله اسپرم ها به ختمک



پس ازورود به ختمک اسپرمبرش 



جنني به ديوار رحم چسبده است. روز هشتم



اگر زماني را صرف شناسايي، نوشتن ارز شهاي اساسي خود كنيم،  
اين

ارزش ها مي توانند كمك زيادي براي تعادل در زندگي به ما  
بايستي به خاطر داشته باشيم كه اين سه پايه و يا معادله  . بكنند 

هر سه عنصربايستي بر  . سه تايي بيان كنندة اصولي واحد هستند
براي به دست آوردن  . زمين محكم باشند تا بتوان به آن تكيه كرد 

.تعادل در زندگي و كنترل آن بايد هر سه عنصر فعال باشند
.هر نقشي كه به عهده تو واگذار ميشود آن را خوب انجام بده

نقش ها كدامند؟  
در  . ما به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه نقشي را به عهده مي گيريم
هر صورت نكتة مهم اين است كه اين نقش ها همگي واقعي  
هستند و به همين دليل بايد به هر حال به نحوي با آن كنار  

م اي ب



چه بخواهيم چه نخواهيم ما از بدو تولد به عضويت چهار سازمان مهم درآمد ه 
:ايم

در اين عضويت فراگير ما و بقية  : عضوي از مجموعه اي به نام كرة زمين 
موجودات هر كدام نقشي به عهده داريم كه بايستي اين نقش ها محترم شناخته  

در غير اين صورت زندگي برروي  . شده و با اين نقش ها برخوردي آگاهانه شود
.كره خاكي را ناممكن مي سازد

براي  . دومين نقش به عنوان عضويت در جامعة بشري به عهده ما واگذار مي شود 
اينكه جامعة بشري بتواند به كار خود ادامه دهد، هر كدام از ما داراي نقشي  

برخي از  . بسياري از اين نقش ها در طي هزاران سال متحول شده است . هستيم 
اين نقش ها به دليل نياز افراد به يكديگر در جهت منافع عمومي به وجود آمده 

برخي ديگر از نقش ها در نتيجة متفاوت بودن افراد با يكديگر و متنوع . است 
.بودن نيازمندي هايشان است

همة ما پدر و مادر و يا احتماالً خواهر و  . سومين نقش عضو بودن در خانواده است 
ما در رابطه با كرة خاكي و  . برادرداشته و داريم كه تشكيل خانواده مي دهند 

جامعة بشري ممكن است به طور مستقيم مرتبط با نقش هاي خود نباشيم، اما  
همة ما نقشي مهم به عنوان فرزند، خواهر يا برادر، دايي يا خاله و ديگر نسبت ها  

.داريم
دهد ا ه ها گ نهادها د ت عض كه ت ا نقش نقش ن هها



چهار قانون طبيعي دربارة ارزش هاي بنيادين
درك اين قوانين طبيعي به ما كمك مي كند كه علت رنج و ناخشنودي  

خود را، در زماني كه زندگي مان در تعارض با ارزش هايمان قرار مي گيرد،  
.دريابيم

هر يك از ما داراي ارزش هاي دروني هستيم كه به شدت  : قانون اول 
.برعملكرد و رفتاربيروني ما اثر مي گذارد

نهاد و طبيعت انسان به دنبال  . در حقيقت ادامة قانون اول است : قانون دوم 
آن است كه اعمال و رفتار ما منطبق و همساز با ارزش هاي عميق بنيادي  

)خودشكوفايي(.مان باشد
با شناسايي و دقت بخشيدن به ارزش هاي بنيادين خود ، مي  : قانون سوم 

.توانيم از قدرت حاصل از آن براي افزايش ثمربخشي خود استفاده كنيم
زماني كه اعمال ما با ارزش هاي بنيادين مان سازگار است : قانون چهارم 

آرامش دروني يكي از اهداف . احساس صفا وآرامش دروني خواهيم كرد 
.به ويژه در روزگاري كه ما در آن زندگي مي كنيم.اساسي زندگي است



ارزش هاي بنيادين خود را شناسايي كنيد
 افراد است ممكن آنها . بنويسيد وار فهرست صورت به است، مهم برايتان كه را چه هر

 به .باشند متنوع احساسات حتي يا و متفاوت هاي محل گوناگون، هاي فعاليت مختلف،
 شروع كجا از دانيد نمي . هستند شما بنيادين هاي ارزش واقعاً كه باشيد چيزهايي دنبال
. كنيد

  كمك بتواند شايد زير سؤاالت . است دشوار بنيادين هاي ارزش براي گيري تصميم
:باشند كننده

است؟ مهمتر چيزي چه دارم عهده به زندگي در كه هايي نقش با ارتباط در •
هستند؟ مهم برايم واقعاً ديگر چيزهاي و ها فعاليت افراد، كدام •
 انجام كاري چه خواهد مي دلم نباشم، كاري دادن انجام براي اجبار و فشار تحت اگر •

دهم؟
ميكردم؟ چه مدت آن در بود مانده باقي ام زندگي از ماه شش فقط اگر •
باشد؟ نكاتي چه حاوي من اعمال كارنامة خواهد مي دلم •
دهم؟ مي انجام خوب واقعاً را كاري چه كدامند؟ من خاص هاي قابليت و ها توانايي •
ميبرم؟ لذت بيشتر چيز چه از ديگران با تعامل در •
خواند؟ مي فرا آنها انجام به مرا دروني نداي يك كه هستند چيزهايي آيا •
  چه به دارم را خود با سازگاري و دروني آرامش احساس باالترين كه هايي زمان در •

هستم؟ مشغول كاري
  خواهم كار چه روز يكباالخرهكهكنمميفكرخود با پيوستهومستمرصورتبه•

؟ ك



بگذاريد و پاسخ  ” چرا“در مقابل ارزش هاي بنيادين كه مشخص كرده ايد، يك 
هاي

اولين نكاتي را كه به ذهن تان مي آيد، ياداشت كنيد و  . خود را يادداشت كنيد  
.به احساسي كه برخواسته از پاسخ هايتان است توجه نماييد
:سؤاالت شما دربارة ارزش ها مي تواند شبيه موارد زير باشد

چرا من اين قدر وقت صرف اين فرد، اين فعاليت و اين چيز خاص مي كنم؟•  
چرا من اين قدر نسبت به اين ارزش خاص اهميت قائلم؟•  
چرا پول خود را صرف موارد مرتبط با اين ارزش مي كنم؟•  
چرا اين قدر از توان و انرژي خود را صرف اين پروژه، رابطه و يا فعاليت مي  •  

كنم؟
چرا اين قدر كم وقت صرف اين ارزش مي كنم؟ آيا اهميت آن معادل مواردي  •  

كه اين
قدر وقت و انرژي صرف آنها مي كنم نيست؟ و يا اينكه واقعاً مهم است اماتحت  

الشعاع موارد اضطراري و تعهدات ديگر قرار گرفته است؟
زماني كه به ارزش هاي بنيادين خود نگاه مي كنيد، تالش كنيد به فهرست  

فشرده اي دست يابيد كه در مورد آنها بتوانيد به صراحت بگوييد بله اين چيزهايي  
هستند كه به راستي براي من اهميت دارند و من آماده هستم كه وقت، پول و  

انرژي خود را صرف آنها كنم



مأموريت و چشم انداز شما در زندگي تان چيست؟
هنگامي كه در زندگي آرمان و هدفي وجود نداشته باشد، در حقيقت  

در حالتي كه هيچ چشم اندازي براي . گمراهيم و خود را از بين مي بريم
زندگي، شغل، خانواده و شخص خودتان نداشته باشيد، زماني است كه  

.زندگي شما را مه گرفته است
اما  . كمبود چشم اندازي آرماني باعث ناتواني جسماني و رواني خواهد شد 

در لحظه اي كه چشم انداز آرماني زندگي خود را بنا كنيد توان و انرژي 
.به زندگي شما بازخواهد گشت 

بي صبرانه منتظر صبح هستيد، دقيقاً مي دانيد به كجا مي رويد و چرا كاري  
زندگي زماني كه با آرمان توأم باشد حالتي از اضطراب . را انجام مي دهيد

.به آن اضافه خواهد شد 
افراد بزرگ و موفق مانند وينستون . انتظاري بي صبرانه براي زندگي 

.چرچيل اين حاالت را تجربه كرده اند



انجام دادن كارهايي كه به راستي مهم هستند
اگر واقعاً مترصديم كه مأموريت شخصي مان تحقق يافته و در راستاي آنچه 

كه به راستي برايمان مهم است كاري بكنيم، بايد زندگي خود را با همان 
دقت عملي و تالش حرفه اي كه براي ساخت هر بناي مستحكم ديگري  

براي حصول به اين هدف بايستي بستر آن را مهيا  . الزم است، بنا كنيم 
و اين بستر عبارت است از كشف آن چيزي كه واقعاً برايمان مهم  . كنيم 
.است

هرمي در اين زمينه وجود دارد و بايستي براساس آن حركت كنيم، مي 
.تواند به شكل زير باشد

:ما بايد مسائل را در ذهن خود بپروانيم مثل
پاسخ به يك مسئله• 
يك سرمايه گذاري جديد• 
يك خانوادة خوشبخت تر• 



همين طور كه در فرآيند چيزهايي كه براي ما مهم است و شناسايي آن پيش
مي رويم، تصوير روشن تري از آن پيدا كرده و مي دانيم كه دربارة هر يك چه  

بايد مطمئن شويم اقداماتي  . قدم بعدي برنامه ريزي خيلي مؤثر است . بايد بكنيم 
.كه براي چيزهاي مهم انجام مي دهيم خود نيز مهم هستند

اين برنامه ها بايد به صورت مكتوب باشد چون به ما كمك خواهد كرد كه تحقق 
اگر مفاهيم نوشته نشده و به صورت مكتوب در . يافتن آن را به چشم ببينيم 

نيايد، مثل اين است كه يك آرشيتكت بدون آوردن نقشه ها روي كاغذ، يك 
.ساختمان بنا كند

تا زماني كه يك برنامه مدون و مكتوب نداشته باشيم، بسياري از افكار در مرحلة
به عالوه يك برنامه  . باقي مي مانند )يك روز باالخره اين كار را انجام خواهم داد (

.مدون و مكتوب، قدرت و تعهدي را به وجود ميĤورد كه براي شروع كار الزم است
.چگونه بايستي اين برنامه ها را محقق كرد

اقداماتي كه تا كنون به هنگام تعيين نقش هايمان، ارزش هاي بنيادي   
مان و بيانية مأموريت شخصي مان به عمل آمده، ما را در ساختن اولية 

كشف اينكه كي هستيم و چه چيزي برايمان . الية هرم ياري كرده است 
برنامه اي كه براي دست يافتن به يك . بيشترين اهميت را دارددومين اليه

.و يا چند هدف مهم تدوين مي شود، سومين الية هرم را تشكيل مي دهد



هميشه در لحظه اي از زمان رخ مي دهد كه به آن مي  ” اجرا“
و درست در همين لحظه است كه  ” االن وقتش است “گوييم 

زماني كه در هر روز اعمال ما  . معموالً دچار گرفتاري مي شويم 
بر مبناي تشخيص آن چيزهايي باشد كه به راستي براي ما مهم  

هستند، از كارآيي باالتري برخوردار خواهيم بود و احساس  
.  موفقيت بيشتري خواهيم كرد 

طبيعي است هنگامي كه در طول يك هفته اعمال ما برخواسته از  
آن چيزهايي باشد كه برايمان اهميت دارند، عالوه براحساس  

.موفقيت، حالت آرامش دروني نيز نصيب ما خواهد شد



اهميت نگاه وسيع تر
در واقع سازمان و كسب و كارهايي كه اين اصول بنيادين را به كار  

اين  . گرفته اند، جزو سازمان ها و كسب وكارهاي موفق بوده اند
سازمان هاي آرمان گرا مي دانند كه واقعاً كي هستند و چه  
چيزي باعث موفقيت آنها مي شود و همانند افراد موفق اين  

سازما نها عملكرد خود را با چيزهايي منطبق مي سازند كه براي  
.  سازمان و آيند هشان مهم است



با آرزوي موفقيت
رضا ناظري

http://rezanazeri.ir
rezanazeri273@gmail.com


