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٘یاص ٘خٛاٞذ وشد ٚ صشفا ٟٕٔتش تٛد٘ذ ٚ تٝ ٞیچ ٚخٝ ؿٕا سا اص خٛا٘ذٖ وُ وتاب تیاص ػایش ٔغاِة وتاب  یٗ خالصٝ، ٘ىاتی اػت وٝ تٝ ٘ظش ٔٗا

 تٛا٘ذ تٝ ػٙٛاٖ یادآٚس تؼذ اص خٛا٘ذٖ وتاب ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٌیشد.ٔی

 اْ.ٞای رٞٙیٓ سا دس پا٘ٛیغ ٘ٛؿتٝتشخی تذاػی
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دا٘ؾ آٔٛصاٖ والع اِٚی سا تذػت آٚسد: ؿٕا ٔیتٛا٘یذ دس ٔؼّٓ ػٛادآٔٛصی تا دا٘ؾ آٔٛصاٖ تؼیاس ضؼیف، ٔـخص وشدٖ یه ٔمصذ وٝ دَ 

 ٞا سا پیذا خٛاٞٙذ وشد.(ٞای والع ػٛٔیپایاٖ ػاَ تٝ والع ػْٛ تشٚیذ. )اِثتٝ ٘ٝ ٚالؼی تّىٝ تٝ ایٗ ٔؼٙی وٝ آٟ٘ا ٟٔاست

٘ٝ ٞؼتٙذ، آٟ٘ا تضسٌتش، صسٍ٘تش ٚ ٞا چٍٛٞا خٛب ٔیذا٘ؼتٙذ والع ػٛٔیٞا خیّی ٔٙاػة تٛد. والع اِٚیایٗ ٞذف تشای سٚاٖ والع اِٚی

ٞا دس خٛاب تچٝ تشای استمای فشًٞٙ تحصیُ ػّٓ دس تیٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖ. تا ػٙٛاٖ دا٘ـٕٙذ دا٘ـٕٙذ خغاب وشدٖ دا٘ؾ آٔٛصاٖ تاحاِتش ٞؼتٙذ.

ـٕٙذاٖ تـٛیك ؿذٜ دا٘« وؼی اػت وٝ ٕٞٝ ػٕشؽ سا ٚلف فشاٌیشی ػّٓ وٙذ ٚ دس آٖ تؼیاس ٔاٞش اػت.»ػٛاَ دا٘ـٕٙذ ویؼت ٔیٍفتٙذ: 

ٚلتی وؼی تٝ دفتش ٔیشفت تمیٝ فىش ٔیىشد٘ذ اٚ اص دا٘ؾ ٔحشْٚ ؿذٜ! یؼٙی  ٞای خٛد سا تا اػضای خا٘ٛادٜ ٞٓ دس ٔیاٖ تٍزاس٘ذ.تٛد٘ذ آٔٛختٝ

 خـٗ صٛسی والع دْٚ. ٞا خا افتادٜ تٛد.ایٗ فشًٞٙ تیٗ تچٝ

تاؿٙذ. ٞذفی سا ٔیخٛاٞیٓ وٝ تتٛا٘ذ دس چٙذ ٔاٜ یا چٙذ ػاَ خٛاب دٞذ، ٘ٝ ىتش ٔیٔٙذیٓ وٝ ٘ضدیتٟشحاَ ٔا دس تغییش خاللا٘ٝ تٝ اٞذافی ػاللٝ

-ای ٘ضدیه وٝ آ٘چٝ سا وٝ ٔحتُٕ ٔیتصٛیشی ص٘ذٜ اص آیٙذٜ ٔا چیضی سا ٔیخٛاٞیٓ وٝ ٔیتٛا٘یٓ آٖ سا واست پؼتاَ ٔمصذ تٙأیٓ. چٙذیٗ دٞٝ!

وشد، تّىٝ تٝ فیُ ٞٓ اٍ٘یضٜ داد. ٞذف تضسي ٚ تشػٙان ٘ثایذ صشفا تضسي ٚ ضشٚسی ػٛاس سا ٞذایت ٞذف ٔؼّٓ ٘ٝ تٟٙا فیُ دٞذ.تاؿذ ٘ـاٖ ٔی

 تاؿذ، تایذ احؼاع ؿٕا سا تشاٍ٘یضد.

وٝ ؿٕاسٜ ٔٛتایّؾ سا تٝ تیٕاسا٘ؾ ٔیذاد ٚ ٌاٞی تشای تیٕاساٖ پیؾ اص تیٟٛؿی الالیی ٔیخٛا٘ذ ٚ تیٕاسا٘ؾ اٚ سا تخاعش  )دوتش اػشٔٗ( خشاحی

سٚاَ پیچیذٜ تـخیص ٚ دسٔاٖ تشای ػشعاٖ ػیٙٝ ٚ فىش آٖ خشاح وٝ: واؽ ٔیـذ تدشتٝ حَٛ  اؽ دٚػت داؿتٙذ.ٌشٔی سفتاس ٚ ٕٞذِی

اٚ تٝ ٔشٚس تخـی سا تـىیُ داد وٝ ٕٞٝ واسٞای سادیِٛٛطی ٚ تـخیص ٚ دسٔاٖ صیش  ٘یاصٞای تیٕاس ؿىُ ٔیٍشفت ٚ ٘ٝ تخـٟای ٔختّف پضؿىی.

سا ٔـخص « صیش یه ػمف»خٛاتٟای آصٔایؾ ٚ تـخیصص خاتدا ٕ٘یـذ. اٚ اص ٕٞاٖ اتتذا ٞذف یه ػمف ا٘داْ ٔیـذ ٚ ٔشیض تیٗ تخـٟا تا 

اٚ اص یه ٔشوض وٛچه تا واس چٟاس ػاػت دس یه سٚص ٞفتٝ ؿشٚع وشد ٚ خٛدؽ ا٘شطی تؼیاس صیادی ٌزاؿت ٚ تٝ ػٙٛاٖ یه خشاح اص  وشدٜ تٛد.

اْ ؿذٖ واس دس تخـٟای دیٍش ٕٞچٖٛ سادیِٛٛطی ٞٓ پیٍیشی وشد ٚ ٟ٘ایت ػؼیؾ سا اٚ حتی ٔشاتة سا تشای تٝ ٔٛلغ ا٘د أتٙاع ٘ىشد. یٞیچ واس

تؼذ اص ٔذتی ایٗ تخؾ خذیذ وٝ تٛػؼٝ  تشای سػیذٖ تٝ ٞذفؾ اص ٔحُ خٛدؽ تٝ تیٓ سادیِٛٛطی داد. وشد وٝ تیٕاساٖ ػش ٚلت تٝ ٔحُ تشٚ٘ذ.

 ایٗ ٔشوض ٔحُ تفشیحی ٞٓ داسد. یافتٝ تٛد، تثذیُ تٝ یىی اص ٔشاوض اصّی وؼة دسآٔذ تیٕاسػتاٖ ؿذ.

تحّیُ »تشای اٚ  ٞای پیچیذٜ اػت.ػٛاس ٔؼتؼذ ٌٓ ؿذٖ دس تحّیُٔٛلؼی وٝ ؿٕا ٔمصذی پشٞیثت ٚ ٌشیض٘اپزیش سا تٛصیف ٔیىٙیذ، فیُ

ػّٕی تٝ احؼاع پشٚتاَ ٌیشی ٚ اٞذاف دلیك ٚ لاتُ ا٘ذاصٜ تٛدٖ اٞذاف وافی ٘یؼت. 1Smart فمظ اػت. «ا٘داْ دادٖ»تش اص وٙٙذٜساضی «وشدٖ

 ا٘ذ.تش اص اٞذاف ٔاِی تٛدٜ٘تایح تحمیمات ٞٓ ٘ـاٖ دادٜ دس تغییشات ػاصٔا٘ی اٞذاف احؼاػی ٔٛفك وٙٙذ.ٔیذٞٙذ ِٚی آٖ سا تِٛیذ ٕ٘ی

 فش اسصؿٕٙذ اػت.دٞذ تٝ ودا تشٚد ٚ تٝ فیّٓ ٞٓ ٘ـاٖ ٔیذٞذ چشا ایٗ ػػٛاس ٘ـاٖ ٔیص٘ذ: تٝ فیُواست پؼتاَ ٔمصذ تا یه تیش دٚ ٘ـاٖ ٔی

 «ٔذت تاصداسیذ؟ٛ٘ٝ ٔیتٛا٘یذ ؿشوتٟا سا اص تفىش وٛتاٜچٍ» ا ٔٛضٛع٘ىات دسٔاٍ٘اٜ ت

 ٔذت فىش ٘ىٙٙذ.ٞا ٞٓ وٛتأٜذت دس ٔمایغ والٖ الصْ اػت تداستتشای غّثٝ تش تفىش وٛتاٜ -

 ٔذت اػت.ٌزاساٖ یىی اص دالیُ اصّی تفىش وٛتاٌٜضاسؽ فصّی تشای ػشٔایٝ اسائٝ ِضْٚ -

                                                      

1 Specific, Measurable, Actionable, Relevant, Timely 
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 تشسػی ٔٛسد تٝ ٔٛسد وّیٝ ٘ىات ٔغشح ؿذٜ دس وتاب تشای تغییش دس ٔٛسد ایٗ تغییش ٔٛسد٘ظش. -

تش ػآِ»ٞذف وّی  تشاؿی تشای تٛخیٝ چیپغ خٛسدٖ.ٔثاَ دِیُ وٙذ.تشاؿی ٔیاٍ٘یضٜ ٘ذاؿتٝ تاؿذ، ؿشٚع تٝ دِیُ اٌش ٌشٜٚ ؿٕا تشای تغییش

یه پاػخ تٝ  اتٟاْ خایی تشای خٛالٖ دادٖ فیُ فشاٞٓ ٔیىٙذ، تٝ آػا٘ی ٔیتٛاٖ تشای ؿىؼت دِیُ تشاؿیذ. ٚ ٕٞیٗ خیّی دلیك ٘یؼت «تٛدٖ

 ایٗ ٔـىُ ایٗ اػت وٝ اٞذاف وأال ٔـخص ٚ ٔىتٛب تاؿٙذ.

 

أا ایٗ أىاٖ ٚخٛد داسد وٝ ٘یشٚی احؼاػی یه  «ص٘یٓ.تٝ چیپغ ٚ پفه ِة ٕ٘ی»ْ تخؾ ٘ثاؿٙذ، ٔثُ اٞذاف ػیاٜ ٚ ػفیذ ٕٔىٗ اػت اِٟا

 ٞای اوتـافی:تشای چاٜ BPٞای ٔثاَ ؿشوت ٘ىتٝ تشاؿی اػت تشویة وٙذ.واست پؼتاَ ٔمصذ سا تا لذست ٞذف ػیاٜ ٚ ػفیذ وٝ ٔخاِف دِیُ

 ٞای غیشخـه.ش ٘ؼثت تاالی چاٜتخاع BPٔٛفمیت ٘ؼثی تا پیؾ اص آٖ تشای  -

دس حاِی وٝ  ٟای تا احتٕاَ پاییٗ ٞٓ تٛخیٝ پیذا وٙذ.( تاػث ٔیـذ دس ٔحاػثات حفش چاExpected Valueٞٔحاػثات اسصؽ ٔٛسد٘ظش ) -

 ایٗ یه خغای آٔاسی اػت وٝ اص دٜ چاٜ تا احتٕاَ دٜ دسصذ، حتٕا یىی خـه ٘یؼت.

ایٗ لذست سا « اسصؽ ٔٛسد٘ظشتٝ حذاوثش سػا٘ذٖ »ؿؼاسٞایی ٕٞچٖٛ  تشاؿی ٍ٘زاؿت.خایی تشای دِیُ« حفش چاٜ خـه لذغٗ»ؿؼاس  -

 تشاؿی تالی ٔیٍزاؿت.ٚ خا تشای دِیُ ٘ذاؿت

 تش وٙٙذ.ؿٙاػی سا دلیمحفاساٖ ٔدثٛس ؿذ٘ذ ٔحاػثات صٔیٗ -

ٞٓ دیٍش تا ؿؼاس خذیذ پزیشفتٙی « ایٗ چاٜ اػتشاتظیه اػت»دِیُ  ٞٓ اص تیٗ سفت. «تٞش اؿتثاٜ دا٘ـی تشای آیٙذٜ اػ»ایٗ دِیُ وٝ  -

 ٘ثٛد.

- BP  تٛد دس حاِی وٝ ٕٞاٖ صٔاٖ ٞٓ ٔیاٍ٘یٗ تالی سلثا  5اص  1چاٜ ٔٛفك اص ػٝ چاٜ سػیذ وٝ تؼیاس ػاِی تٛد. لثُ اص ایٗ ؿؼاس  2تٝ ٘ؼثت

 تٛد. 8 یه تٝ

ٕٞچٙاٖ ٞش چاٜ خـه یه ؿىؼت تّمی ٔیـذ ٚ تٛخیٟی  «ٔٛسد ػاِی اػت، تیاییذ خـٗ تٍیشیٓ! 3دٚ ٔٛسد اص »ٍ٘فتٙذ:  BPأا سٚػای  -

 ٘ذاؿت.

اٌش ؿٕا ٍ٘شاٖ ػؼتی تاِمٜٛ اػضای ٌشٚٞتاٖ ٞؼتیذ یا ٍ٘شاٖ ٞؼتیذ ٔماٚٔت خأٛؽ اتتىاس ػُٕ سا تشای تغییش آٞؼتٝ یا ٘اتٛد وٙذ، اٞذاف 

دس ٕٞٝ  ی والع اِٚیٞأثال اٌش تچٝ حتیاج ٘ذاسیذ.٘اپزیش تاؿذ اٜ ٚ ػفیذ ؿایذ ساٜ حّی تاؿذ. أا ؿٕا ٕٞیـٝ تٝ ٞذفی وٝ ا٘مذس ا٘ؼغافػیا

 ٞا ٕ٘یـذ٘ذ تاص ٞٓ آٟ٘ا سا فاسؽ اِتحصیُ ٔیىشدیٓ. دسػٟا ٔثُ والع ػٛٔی

 ٔذت تشویة وٙیذ.تٟشحاَ ٟٔٓ ایٗ اػت وٝ ٞذف دساصٔذتاٖ سا تا حشوات ٟٔٓ وٛتاٜ

 

تٟٙا تٝ د٘ثاَ ؿشٚػی س ٞؼتیذ؛ ٍ٘شاٖ ٚػظ واس ٘ثاؿیذ، صیشا ٔٛلؼی وٝ تٝ ٚػظ ٔیشػیذ، ٚػظ تغییش خٛاٞذ وشد. ٍٞٙأی وٝ دس اتتذای وا

 ذ ٚ حشوت وٙیذ.لذستٕٙذ ٚ پایا٘ی لذستٕٙذ تاؿی

 اشی در خاوٍ یا محل کار َستیذ، بایذ ابُام را از َذفتان برداریذ.ترگر شما وگران احتمال دلیلا

                                                             بیىی کىیذ.البتٍ لسيمی وذارد کٍ شما َر پیچ جادٌ از امريز تا مقصذ را پیش

 است. "واممکه"بلکٍ  باشذ،ریسی برای کل سفر واخًشایىذ میمىظًر ایه ویست کٍ بروامٍ
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 ٘ىات ٔذیش خذیذ دفتش تحمیمات تاصاس ٚ تغییشاتی وٝ اػٕاَ وشد:

ٔٛلغ ٌفتٍٛ یادداؿت تشداسیذ ٚ آٟ٘ا سا تٝ ؿثىٝ داخّی تفشػتیذ. ایٍٙٛ٘ٝ وٕیت ٚ  دس ٔاٜ ا٘داْ دٞیذ. تا ٔـتشیاٖ ٌفتٍٛ 125حذالُ  -

 سٚؿٗ ٚ ٔـخص تٛد٘ذ. دػتٛسات ویفیت واس پشػُٙ استما یافت.

ٞای ٕٞىاسا٘ـاٖ اؿاسٜ ٔیىشد٘ذ. ایٗ ساٞی تشای خذا ؿذٖ اص فشًٞٙ اٖ حذالُ دٚ تاس تٝ تحّیُدس ٍٞٙاْ صحثت تا ٔـتشیتحّیٍّشاٖ تایذ  -

 ٙذ.ٔٗ وشدٖ تٛد. ٕٞچٙیٗ تاػث ٔیـذ خٛدؿاٖ تیـتش ٔغاِؼٝ وٙ-خٛدؿیفتٍی ٚ ٔٗ

ؿٛخی تیٗ  ؿشوت اَٚ ایٗ حٛصٜ تاؿیٓ. 5ٛاٞیٓ خضء ٚ ...( تٝ ٔمصذ ٞٓ اؿاسٜ وشد: ٔا ٔیخ 125اٚ ػالٜٚ تش ٘ٛؿتٗ حشوات ٟٔٓ ) -

 أا اٍ٘یضٜ خذی تٛد. ش!تا تاؽ یا تٕی 5اسٔٙذاٖ: یا تیٗ و

 ٞای تحمیماتی.ؿشوت 1تٝ ستثٝ  15ٌشاٖ ٚ سػیذٖ اص ستثٝ تیٙی فٛق اِؼادٜ دس ٔٛسد یه داسٚ تا تحمیك دسػت تٛػظ تحّیُپیؾ -

ٚ تٝ ٕٞیٗ ػّت تا فیُ دسٌیش اػت، چٖٛ اٚ فمظ  تىٙذ ٘یض ٞاییٔذت فذاواسیػٛاس دٚػت داسد تخاعش ٘تایح خٛب دس دساصٔذت، دس وٛتاٜفیُ

أا اٚ خغاٞای صیادی ٞٓ داسد: رخایش  ای تذٞیذ ٚ اٚ ٔؼیش سا د٘ثاَ خٛاٞذ وشد.ػٛاس تا تذتیش اػت، تٝ اٚ ٘مـٝفیُخٛؿحاِی فٛسی سا ٔیخٛاٞذ. 

 حّٟا.ٞای صیاد ٚ تٕشوض ٔذاٚٔؾ تش ٔـىالت ٚ ٘ٝ سأٜحذٚد ا٘شطی اٚ، فّح اٚ دس ٔٛاخٟٝ تا اتٟاْ ٚ ٌضیٙٝ

ػٛاس دسٖٚ خٛدتاٖ یا دیٍشی تشای ایداد تغییش خغاٞای اٚ ٔیتٛا٘ذ وٓ تاؿذ. ٍٞٙأی وٝ ؿٕا تٝ حٕایت فیُػٛاس تؼیاس ٚ أا دس وُ لٛای فیُ

  تاٖ ػادٜ تاؿذ.٘یاص داسیذ، تایذ تش٘أٝ تاصی

پؼتاِی اص ٔمصذ تفشػتیذ ٚ  ػٛاس خٟت سا ٘ـاٖ دٞیذ )ٞٓ ٘مغٝ ؿشٚع ٚ ٞٓ ٘مغٝ پایاٖ( ٚ تشای اٚ واستاَٚ ٘ماط سٚؿٗ سا تیاتیذ، ػپغ تٝ فیُ

 حشوات ٟٔٓ اٚ سا تٙٛیؼیذ ٚ اػالْ وٙیذ.

دس خشیاٖ وـٕىؾ تا ؿشیه ٘اساضی ٚ تاصالتتؾ یؼٙی سا ػٛاس سا آٔادٜ وٙیذ تا تغییش سا سٞثشی وٙذ. اٚ ٔٛلؼی وٝ ایٗ واسٞا سا ا٘داْ دادیذ، فیُ

 یاسی دٞیذ. فیُ

 


