01راه موثر برای پایان دادن به کاری که شروع کرده اید...
ٔ ٕٝٞب ایٗ تجشث ٝسا داضت ٝایٓ و ٝایذ ٜای دسخطبٖ سا پش اص ا٘شطی  ٚضٛس  ٚضٛق ضشٚع وٙیٓ أب
دس جبیی دس عٔ َٛسیش ،ایٗ ا٘شطی اص ثیٗ سفتٔ ٚ ٝب دس دستیبثی ثٞ ٝذف ٘بوبْ ٔب٘ذ ٜایٓ .ثٝ
پبیبٖ سسب٘ذٖ یه وبس ٔضایبی صیبدی داسدٔ.ب٘ٙذ:
ٚ .1لتی و ٝضٕب ٕٞیطٚ ٝظبیفتبٖ سا تب آخش دسست ا٘جبْ دٞیذ ضخػیت خٛدتبٖ سا ثیبٖ ٔی
وٙیذ.
 .2ایٗ یه دسس خٛد آٌبٞی است و ٝضٕب لبثّیت ٞبیتبٖ سا ٔؼشفی ٔیىٙیذ  ٚثب تشس ٞبیتبٖ
ٔمبثّٔ ٝی وٙیذ  ٚث ٝضٕب آٔٛصش ٔی دٞذ و ٝدس ٞش ضشایغی چغٛس ٚظبیف خٛد سا ث ٝا٘جبْ
ثشسب٘یذ.
 .3اػتٕبد ث٘ ٝفس ضٕب سا دس ثیٗ دیٍشاٖ تبییذ ٔی وٙذ  ٚضٕب ث ٝػٛٙاٖ فشدی پبسخٍ ،ٛحشفٝ
ای ٔ ٚسئ َٛضٙبختٔ ٝی ضٛیذ.
 .4تىٕیُ ٚظبیفتبٖ ضٕب سا اص ٔمیذ ٔ ٚسئ َٛثٛدٖ خٛدتبٖ ٔغٕئٗ ٔی سبصد  ٚثبػث آسأص
دس٘ٚی ٚالؼی  ٚاضبف ٝوشدٖ ٞذف ٔ ٚؼٙب ٔ ٚف ْٟٛث ٝص٘ذٌیتبٖ ٔی ضٛد.
 .5سا ٜسا ثشای ث ٝپبیبٖ سسب٘ذٖ وبسٞبی ثؼذیتبٖ ث ٝضٕب ٘طبٖ ٔی دٞذ .ثب تٛج ٝث ٝایٙى ٝپبیبٖ
وبس ثسیبس ٔ ٟٓاستٛٔ ،ا٘غ چیست  ٚچ ٝساٞىبسٞبیی ثشای افضایص تٛاٖ پبیبٖ دادٖ ث ٝوبسٞب
ٚجٛد داسد؟
 -1اختػبظ دادٖ صٔبٖ ٘ب ٔٙبست.
ٞش پشٚط ٚ ٜیب ٞش وبس داسای  4فبص اغّی  -ایذ ،ٜثش٘بٔ ٝسیضی ،اجشا ،ث ٝپبیبٖ سسب٘ذٖ.
أب ایذٕ٘ ٜی تٛا٘ذ ثی ٟ٘بیت ثش٘بٔ ٝسیضی ضذ ٜثبضذ  ٚیب ثشای ٕٞیط ٝاجشا ضٛد  ....غشف ٚلت
ثیص اص حذ ثشای تٛسؼ ٝایذ ٚ ٜیب ثش٘بٔ ٝسیضی ٔی تٛا٘ذ ث ٝاص ثیٗ سفتٗ ایذ ٚ( ٜضٛس  ٚضٛق)
ٔٙجش ضٛد .سا ٜحُ :اختػبظ ٔمذاس ٔسبٚی اص صٔبٖ ثشای ٞش ٔشحّ .ٝثب ٌزضت صٔبٖ اصٔشحّ ٝای
ثٔ ٝشحّ ٝثؼذ حشوت ٔی وٙیٓ .حفظ سیتٓ حشوت ادأ ٝخٛاٞذ یبفت اص اجشای ایذ ٜدس ٞش
ٔشحّٔ ٝغٕئٗ ٔی ضٛیٓ.

 -2سذ وٕبَ ٌشایی ثسیبسی اص ٔشدْ ث ٝػّت ایٙى ٝحذ ٚسغی ثشای ٞذف  ٚثش٘بٔ ٝخٛد دس ٘ظش
ٕ٘یٍیش٘ذ ٕ٘ی تٛا٘ٙذ ٔٛفك ض٘ٛذ صیشا آٟ٘ب ٔٛفمیت سا ٔٛٙط ث ٝلضبٚت دیٍشاٖ ٔی دا٘ٙذ  ٚاص ٘مذ
ضذٖ  ٚضؼیف دیذ ٜضذٖ ٔی تشسٙذ .سا ٜحُ :ضٕب ٕٔىٗ استذس ا٘جبْ یه وبس ٛٙٞص  ٓٞثٝ
ػّٕىشد خٛد ضه داضت ٝثبضیذ ،أب ٘ىت ٟٓٔ ٝایٗ است و ٝضٕب ث ٝپبیبٖ ثشسب٘یذٔ ٚی تٛا٘یذ اص
ثبصخٛسد ٞبی اسصضٕٙذ دیٍشاٖ ث ٝػٛٙاٖ فشغتی ثشای یبدٌیشی ثٟشٙٔ ٜذ ضٛیذ تب ٟٔبست
ثیطتشی دس دفؼبت ثؼذی ثذست آٚسیذ.
 -3ا٘تخبة ٘مبط ضشٚع اضتجبٌ ٜبٞی اٚلبت ٔشدْ ٘مبط پبیبٖ خٛد ٕ٘ی سسذ صیشا ٘مغ ٝضشٚع
اضتجبٞی ا٘تخبة وشد ٜا٘ذ  .ثسیبسی اص ٔٛالغ دِیُ اغّی اص دست دادٖ پبیبٖ وبس ػذْ تٕشوض،
تٙجّی  ٚصٔبٖ ٘بٔٙبست ثشای ضشٚع است .اضتیبق  ٚػالل٘ ٝمص ثسیبس ٕٟٔی ایفب ٔی وٙذ دس
ایٙجب ث ٝایٗ دِیُ و ٝاٌش ضٕب یه اٍ٘یض ٜلٛی ٘ذاضت ٝثبضیذ  ٚدستبٚسدی ثشایتبٖ ٘ذاضت ٝثبضذ
خیّی صٚد ثش٘بٔ ٝسا سٞب ٔی وٙیذ .سا ٜحُ :لجُ اص ایٙى ٝضٕب سا ث ٝیه وبس  ٚیب یه پشٚط ،ٜاص خٛد
ثپشسیذ " چشا ٔٗ ایٗ وبسسا ا٘جبْ ٔی دٓٞ؟" اٌش دس پبسخ ث ٝػٛأُ ثیش٘ٚی ثشخٛسدیذ وٝ
احسبس لٛی ٔ ٚتفبٚت ثٛدٖ دس سسیذٖ ثٞ ٝذف سا ٘ذادٛٔ ،فك ث ٝپبیبٖ دادٖ وبس ٕ٘ی ضٛیذ.
 -4تشس اص ضىست تشس اص ضىست ،اوثش ٔشدْ سا اص ثبصی ص٘ذٌی دٚس ٔی سبصد .أب ثب ٚجٛد ایٗ
صٔب٘یى ٝضٕب ضىست سا تجشث ٝوشد ٜایذ  ٚثبص  ٓٞخٛدتبٖ سا ػمت ٔی وطیذٔ ،ؼٙبی ایٗ وبس چٝ
چیضی غیش اص تشس  ٚضىست ٔی تٛا٘ذ ثبضذ!؟ تشس اص ضىست ،فمظ خبظ ا٘سبٖ ٞبی ضؼیف ٚ
ثی اساد ٜاست .یؼٙی ٕٞبٖ آدْ ٞبی سبد ٜا٘ذیطی وٌٕ ٝبٖ ٔی وٙٙذ ٔی تٛا٘ٙذ ثذ ٖٚپشداختٗ
ثٟبی ٔٛفمیت ،آٖ سا ث ٝدست آٚس٘ذ .آٖ ٞبیی وٚ ٝالؼبً ٔٛفمیت سا ٔی ضٙبسٙذ ،خٛد ٔی دا٘ٙذ
و ٝضىست چیض تشسٙبن  َٛٞ ٚاٍ٘یضی ٘یست و ٝاص ثیٓ آٖ ثتشسیٓ .سا ٜحُٛٔ :فمیت ثش سٚی
ستٟ٘ٛبی ضىست ضىُ ٔی ٌیشد.اٌش تبو ٖٛٙچٙذیٗ ثبس ضىست خٛسد ٜایذٍٛ٘ ،ییذ و ٝضىست
خٛسدْ ،تٟٙب ثٍٛییذ تٙجّی وشدْ .صیشا اٌش ضخع تٙجُ ٘جبضذٞ ،یچ ٌب ٜضىست ٘خٛاٞذ خٛسد.
 -5ا٘ذاص ٜاٞذافٌ .بٞی اٚلبت وبسی سا ضشٚع ٔی وٙیٓ و ٝثسیبس دٚس اص دستشس  ٚخست ٝوٙٙذٜ
است ایٗ تمشیجب یىی اص ثضسٌتشیٗ دالیُ ث ٝتؼٛیك ا٘ذاختٗ است .آیب ایٗ ٔؼٙبیص ایٗ است ؤ ٝب
ٞشوض ٘جبیذ اٞذاف دضٛاس یب ایذٞ ٜبی ثضسي داضت ٝثبضیٓ؟ سا ٜحُ :وّیذ دست صدٖ ث ٝچٙیٗ
پشٚطٞ ٜبی ثضسي ایٗ است و ٝآٟ٘ب سا ث ٝساٞىبس ٞب  ٚاٞذاف ٚ ،ظبیف  ٚفؼبِیت ٞبی وٛچىتش،
ػّٕی  ٚدست یبفتٙی تجضی ٝوٙیٓ  ٚپس اص آٖ یه چبسچٛة صٔب٘ی ٔطخع ثشای تىٕیُ ٞش

یه اص آٟ٘ب اختػبظ دٞیٓ .تمسیٓ یه پشٚط ٜثضسي سا ث ٝدستٞ ٝبی وٛچه  ٚصیش دستٞ ٝب
ثیطتش ثبػث ٔی ضٛد ضٕب ثتٛا٘یذ آٟ٘ب سا ث ٝپبیبٖ ثشسب٘یذ  ٚدِسشد ٘طٛیذ.
 -6اٞذاف چٙذ جٟتی .ایٗ ٔب٘ٙذ ایٗ است ؤ ٝب ث ٕٝٞ ٝجٟت حشوبت وٙیٓ ِٚی ٞیچ وجب
٘شٚیٓ ..پشٚطٞ ٜب ٚ ٚظبیف صیبدی ٕٔىٗ است ثشایتبٖ ٚجٛد داضت ٝثبضذ و ٝاص ٘ظش جسٕب٘ی ٚ
سٚا٘ی خست ٝتبٖ وٙذ .اٌش ضٕب ٘طخٛاس فىشی دس ٔشد ا٘جبْ  ٕٝٞآٟ٘ب داضت ٝثبضیذ  ،ث ٝپبیبٖ
٘شسب٘ذٖ ٞش وذاْ اص آٟ٘ب ٔحتُٕ است .سا ٜحٍُٙٞ :بْ ا٘جبْ یه پشٚط ٜیب فؼبِیت دس یه صٔبٖ،
تٕشوض  ٪111ثش سٚی آٖ داضت ٝثبضیذٚ .ضؼیت خٛد سا دس یه جٟت ٍ٘ ٝداسیذ  ٚتب صٔبٖ پبیبٖ
٘یبفتٗ فؼبِیت ث ٝوبس دیٍشی فىش ٘ىٙیذ.پس اص پبیبٖ آٖ ٔی تٛا٘یذ وبس ثؼذی سا ضشٚع وٙیذ.
 -7دست وٓ ٌشفتٗ ٞذف یب ثش٘بٌٔ ٝبٞی اٚلبت ٔب پشٚط ٜثّٙذ ٔذت خٛدٔبٖ سا یب ٞذف ٔبٖ سا
دس ٘یٕ ٝسٞب ٔی وٙیٓ صیشا ٞذف دیٍشی ثبسی خٛد ا٘تخبة  ٚآٖ سا ثی إٞیت تش ٔی دا٘یٓ" .
٘بٌٟبٖ غجح ثیذاس ٔی ضٛیٓ  ٚاص ٞذف یب ثش٘بٔ ٝخٛد تؼجت ٔی وٙیٓ  ٚدس غذد تغییش آٖ
ٞستیٓ".
سا ٜحُٚ :لتی ضٕب احسبسی سفتبس وٙیذ ثسیبس عجیؼی است و ٝاص ٞذفی ثٞ ٝذف دیٍش ٔذاْ
تغییش وٙیذ  .ثٙبثشایٗ ثسیبس ٟٔٓ
اِف)ثشای ا٘جبْ ×سٚص ٜتبٖ ثش٘بٔ ٝسیضی داضت ٝثبضیذ.
ة) ٞذف ٟ٘بیی داضت ٝثبضیذ ٔ ٚذاْ ث ٝخٛدتبٖ دس ٔٛدس آ٘چٔ ٝی خٛاٞیذ ث ٝآٖ ثشسیذ یبدآٚسی
ٞبیی داضت ٝثبضیذ.
ج) ٔذاْ خٛتبٖ سا پیٍیشی ٕ٘بییذ  ٚثشسسی وٙیذ دس سا ٜسسیذٖ ثٞ ٝذف تؼییٗ ضذٞ ٜستیذ .
ٔیضاٖ پیطشفت خٛد سا ثشسسی ٕ٘بییذ.
د) ثب ٔٛفمیت ٞبی وٛچىتبٖ خٛضحبَ ضٛیذ  ٚجطٗ ثٍیشیذ تب اٍ٘یض ٜداضت ٝثبضیذ.
 -8ػٛأُ ٔضاحٓ سا حزف ٕ٘بییذ .اختتبٔی ٕٝٞ ٝچیض دس ٔٛسد حفظ تٕشوض است  .ثشای ایٙىٝ
ٔغٕئٗ ثبضیذ و ٝتٕشوض وبُٔ داسیذ ٞ ٚذف  ٚثش٘بٔ ٝتبٖ دس ساس تٛج ٝلشاس داسد  ،تٕبْ ٔحشن
ٞبی ٔضاحٓ سا دٚس سبصیذ. .حتی غذای سادیٔ ٛی تٛا٘ذ ٔضاحٓ ضٕب ثبضذ ثذ ٖٚایٙىٔ ٝتٛج ٝآٖ
ثبضیذ.
سا ٜحٍُٙٞ :بٔی و ٝضٕب دس حبَ ا٘جبْ ثش٘بٔ ٝتبٖ ٞستیذ  ،سادی ٚ ٛتّٛیضی ٖٛسا خبٔٛش وٙیذ ،

 ٕٝٞغفحبت ثبص ایٙتش٘ت سا ثجٙذیذ  ،اص تٕبْ ثش٘بٔ ٚ ٝضجىٞ ٝبی اجتٕبػی خبسج ضٛیذ  ٚتب پبیبٖ
صٔبٖ  ٚثش٘بٔٔ ٝطخع وشد ٜثشای خٛدتبٖ سشٚلت آٟ٘ب ٘شٚیذ.
 -9سضذ وٙیذ ثذ ٖٚایٙى ٝحشوت وٙیذ وبس آسب٘ی ٘یست و ٝتفىش ث ٝاٞذاف دٚس  ٚدساص سا ثب
چیضٞبی وٛچه ضجی ٝفىش وشدٖ ث ٝوبس ،خب٘ ٝیب وبسٞبی سٚتیٗ ٞش سٚصٔ ٜتٕشوض ٍ٘ ٝداسیذ.
ِیست اٞذاف دس حبَ سضذ ضٕب ٕٔىٗ است ثشای ایٙى ٝفىش ٘ىٙیذ اص آ ًٙٞص٘ذٌی ػمت ٔب٘ذٜ
ایذ ضٕب سا اص ٚظیف ٝای ثٚ ٝظیف دیٍش تغییش دٞذ ثذ ٖٚایٙى ٝثٞ ٝذف ٟ٘بیی تٛج ٝوٙیذ..
سا ٜحُ :ثبٚس داضت ٝثبضیذ ٞیچ چیض ث ٝا٘ذاص ٜچیضی و ٝاالٖ دس حبَ ا٘جبْ آٖ ٞستیذ ثبػث
پیطشفت ضٕب ٕ٘ی ضٛدٚ .ظبیفی و ٝث ٝرٙٞتبٖ ٔی آیذ سا دس جبیی ٔب٘ٙذ ٘ٛت ٌٛضی یبدداضت
ٕ٘بییذ  .ثؼذ ٓٞصٔب٘ی ثبسی ا٘جبْ آٖ اختػبظ دٞیذ.
 ٕٝٞ -11چیض إٞیت ٘ذاسد .
ٌبٞی اٚلبت ٔب ثشای سسیذٖ ثٞ ٝذف ٟ٘بیی خٛدٔبٖ سا ثیص اص حذ ِض ْٚثب فؼبِیت ٞبی سبدٚ ٜ
ثی إٞیت سشٌشْ ٔی وٙیٓ .صٔبٖ صیبدی سا غشف ثش٘بٔ ٝسیضی ٔی وٙیٓ  ٚیب دس والس ٞبیی وٝ
ٟٔبست ٞبی جضئی سا آٔٛصش ٔی دٙٞذ سشٌشْ ٔی ضٛیٓ  ٚایٗ ثبػث ٔی ضٛد صٔبٖ سا اص دست
داد ٚ ٜفؼبِیت خٛد سا تٕبْ ٘ىٙیٓ .ثٙبثشایٗ اص ٞذف ثضسٌتش ثبص ٔی ٔب٘یٓ.
سا ٜحُ :ث ٝیبد داضت ٝثبضیذ ٌ ،بْ ٞبی وٛچه است وٙٔ ٝجش ث ٝثضسٌتشیٗ ٔمػذ اص ص٘ذٌی ٔب
ٔی ضٛد ٟٓٔ .است وٞ ٝذف ثضسي سا ث ٝاٞذاف وٛچىتش تجضی ٝوٙیذ أب ٘ ٝایٙى ٝخٛد سا دس آٟ٘ب
غشق وٙیذ صیشا فشأٛش ٘ىٙیذ وٛٔ ٝفمیت دس آٟ٘ب ضٕب سا ثٞ ٝذف ثضسٌتشتبٖ ٘ضدیه ٔی وٙذ.
ثشای ٔثبَ اٌش ضٕب ٕ٘ی تٛا٘یذ ثٞ ٝذف ٞبی وٛچه وبٞص ٔػشف لٙذ سٚصا٘ ٝخٛد ثشسیذ ،
ٞشٌض ٕ٘ی تٛا٘یذ ثٞ ٝذف ثضسي وبٞص ٚصٖ دست یبثیذ.

سػبیت ایٗ ٘ىبت ضٕب سا ثِ ٝزت تجشث ٝپبیبٖ دادٖ ث ٝثش٘بٔٞ ٝب  ٚاٞذاف ٔی سسب٘ذ...
دوتش صٞش ٜجؼفشی (سٚا٘پضضه)

