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چکیده
 توانايیهاوپش�تیبانیهایموردنیازسازمانبهمنظورآمادگی
دربرابرتغییرخواس�تههایطرفهایذینف�عوفرايندبهبود
مستمرتوسعهمیيابند.برایدستیابیبهاهدافايمنیسازمان
بايدانس�انها،سیس�تمها،راهبردها،منابعوس�اختارالزمرا
شناس�ايیوبهكارگیرد.دراينمقالهس�عیبراينشدهاست،
كهبتوانیمبارعايتكاملايمنیدركارهاباعثافزايشسرعت
عملش�ود.برایاينمنظورازيکصدپرسنلموجوددرشركت
توزيعبرقشهرس�تانمش�هددراينموردنظرس�نجیشدهو

نتايجكاملآندرشرحمقالهآوردهشدهاست.

ایمنی،  یكی از پركاربردترین كلماتی است كه در رابطه با انسان و در 
زمینه هایی چون صنعت برق و مواردی از این قبیل استفاده می شود. 
ایمنی شاخه ای از علم است كه به تجزیه و تحلیل عوامل مخاطره  آمیز 
می پ��ردازد و آن را آنالی��ز كرده و راه كار ه��ای كنترل و كاهش آن را 

پیگیری می كند.
تاكنون تعاریف بس��یاری برای واژه ایمنی به كار رفته شده، برخی از 

این تعاریف به شرح زیر است:
 وضعیتی اس��ت كه در آن ریس��ك های ارزیابی ش��ده، مورد قبول 

واقع می شوند.
 عبارت است از میزان یا درجه دور بودن از خطر.

 رهایی از ریسك غیر قابل قبول یك خطر.
س��ازمان باید مناب��ع ضروری برای اجرا و كنترل سیس��تم ایمنی را 
فراهم نماید، این منابع ش��امل منابع انسانی، مهارت های تخصصی، 
فن آوری و منابع مالی می باشد. برای اجرای اثربخش سیستم ایمنی 
الزم است س��ازمان توانایی ها و س��ازوكار های پشتیبانی الزم جهت 
دس��تیابی به خط مش��ی و اهداف ایمنی ایجاد كند و به طور مستمر 

بهبود دهد.
2- چشم انداز 1405 در 1405 شرکت توزیع برق شهرستان 

مشهد
ش��ركت هاي توزیع برق در چند س��ال اخیر ب��ا تغییرهاي متعددي 
مواجه بوده اند. این تغییرات فضاي كاري آن ها را به ش��دت دگرگون 
ك��رده اس��ت. همین امر باعث ش��ده اس��ت كه در س��ال هاي اخیر 
برنامه ریزي استراتژي »كه هدف آن اتخاذ رویكردي فعال در شرایط 
متالطم محیط كسب و كار اس��ت« مورد اقبال مدیران شركت هاي 
توزی��ع قرار بگیرد. از جمل��ه مهم ترین عواملي كه اس��تراتژي را در 
كانون توجه شركت هاي توزیع قرار داده است، مي توان به موارد زیر 

نقش ايمنی در سرعت عمل شرکت توزيع برق  

mr_fathi65 @yahoo.com  /مجتبی فتحی

safari.tooj@gmail.com / جواد صفری توج

mohsenjalilvand80 @yahoo.com /محسن جلیلوند

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

کلمات کلیدی:  ایمنی ، سرعت عمل، برق، بهره وری، چشم انداز 

1- مقدمه 
منتظر نمانید، زمانی مناس��ب تر از اكنون وجود ندارد. از همین نقطه 
ای كه ایس��تاده اید با همین اب��زار و امكاناتی كه در اختیار دارید كار 
را ادام��ه دهید. همین طور كه پی��ش می وید ابزارها و امكانات بهتر و 

مناسب تر را پیدا می كنید. )ناپلئون هیل  (
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اشاره كرد:
1-1-استقاللشركتهايتوزيع

با اس��تقالل ش��ركت هاي توزیع »درجه آزادي« مدیران توزیع بیشتر 
شده و همچنین انتظار از آنان نیز افزایش یافته است.

1-2-مشکالتماليصنعتبرق
 استقالل شركت هاي توزیع همراه با تثبیت تعرفه ها و دوچندان شدن 
دش��واري هاي مالي صنعت برق ب��ود. افزایش بده��ي صنعت برق به 
پیمانكاران و كمبود منابع مالي در صنعت برق، مس��اله »تمركز منابع 

محدود« بر »مسایل معدود« را پررنگ تر از گذشته ساخته است. 
1-3-خصوصيسازيشركتهايتوزيع

واگذاري ش��ركت هاي توزیع به بخ��ش خصوصي، توجه جدي به اداره 
اقتصادي شركت هاي توزیع را مي طلبد.

ع��الوه بر دالیل س��ه گانه باال، ش��ركت توزیع نیروي برق مش��هد در 
بزرگ ترین كالن ش��هر مذهبي منطقه فعالی��ت مي كند و همواره در 
زمره برترین ش��ركت هاي توزیع كشور بوده است. تداوم خدمت رساني 
مناس��ب با اس��تانداردهاي جهاني و حفظ جایگاه برتر، مستلزم اتخاذ 

رویكردي فعال و بلندمدت نسبت به تغییرهاي محیطي است.
مدیران ش��ركت توزیع نیروي برق مش��هد با درک این ش��رایط »كه 
تغییر ه��اي عمده و مهمي به ط��ور هم زمان در صنعت برق و توزیع در 
حال رخ دادن است« نسبت به تدوین برنامه استراتژي و مهم تر از آن 

اجرایي كردن آن گام برداشته اند.
از این رو، چش��م انداز ش��ركت توزیع برق شهرس��تان مشهد در سال 

1405  به صورت ))به سوی 1405(( انتخاب شد.
این چشم انداز به معناي:

 در س��ال 1405، میزان متوس��ط س��الیانه خاموش��ی هر مشترک 
)SAIDI( خود را به  14 دقیقه خواهیم رساند.

 در سال 1405، میزان مراجعه حضوری مردم برای دریافت خدمات 

خود را به 0 »صفر«خواهیم رساند.  
 در سال 1405، میزان تلفات انرژی در شبكه های توزیع برق خود را 

به 5 درصد خواهیم رساند. 
از طرفی یكی از ش��اخص های چش��م انداز 1405 شركت توزیع برق 

شهرستان مشهد، ارتقاء ایمنی و بهداشت شغلی می باشد.

شکل 1: سند چشم انداز 1405 شرکت توزیع برق شهرستان مشهد

شکل 2: مسیر تعالي سند چشم انداز 1405 

)SAIDI( 14   دقیقه متوسط زمان انرژی توزیع نشده هر مشترک در سال
0    مراجعه حضوری برای دریافت خدمات

5    در صد تلفات انرژی در بخش توزیع برق 

کاهش انرژی توزیع نشده

افزایش پایداری شبکه
افزایش سرعت اتفاقات

و عملیات

حذف
انرژی توزیع نشده 

با برنامه
کاهش تلفات فنیکاهش تلفات غیر فنی

توسعه ارایه خدمات
غیر حضوری 

بهره وري اقتصادی

حوزه هزینه های جاری

بهبود بهره وري اقتصادی از

طریق افزایش ضریب بار

توسعه 

برنامه ریزی فنی

مدیریت مصرف

بهینه انرژی

مدیریت اقتصادی

امورهای اجرایی
بهبود کیفیت توان

کنترل و بهینه سازی

لوازم اندازه گیری

توسعه فعالیت های

خط گرم

بهبوی ساختار 

اتفاقات و عملیات

طراحی بهره برداری

محور

بهبود  نظام نگهداری 

و تعمیرات

گسترش خدمات

 برق روستایی
افزایش نقاط مانوری

کنترل مصارف 

غیر مجاز

طراحی با رویکرد

کاهش تلفات

ارایه خدمات به

صورت الکترونیکی

محاسبه قیمت تمام

شده فعالیت ها
بهینهسازی  روشنایی 

معابر

توانمند سازی دستگاه

نظارت

ارتقاء نظام

مدیریت پروژه

اقدامات فنی

پیک سایی

مدیریت تامین و

موجودی کاال

خرید اقتصادی

انرژی

)GIS(توسعه و به کارگیری سامانه اطالعات مکانی

ارتقاء مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات

توسعه زیر ساخت های سخت افزار، نرم افزار 

و شبکه مورد نیاز ارتقاء ایمنی و بهداشت شغلی

توانمند سازی منابع انسانی

استقرار نظام های مدیریتی توسعه اتوماسیون شبکه تنوع بخشی به منابع مالی

بهبود وصول سایر منابع درآمدی

بهبود وصول درآمد های فروش انشعاب و انرژی

مدیریت نوآوري و خالقیت

AMI نصب کنتورهای هوشمند

زیر ساخت منابع انسانی زیر ساخت اطالعاتیزیر ساخت فن آوری و هوشمندسازی شبکهزیر ساخت تامین منابع مالي

توزیع فرهنگ استفاده

از خدمات غیر حضوری
توسعه تولید پراکنده

افزایش دقت

اندازه گیری تلفات
به کارگیري روش های

تغذیه موقت 

اصالح و بهینه سازي

شبکه و تاسیسات

بهبود فرآیند های 

مرتبط با مراجعه

حضوری

بهره وري اقتصادی در

حوزه فعالیت های سرمایه ای

بهبود بهره وری اقتصادیحذف مراجعه حضوریکاهش تلفات

نقشه استراتژی
شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

چشم انداز 

1405

موضوع هاي 

استراتژیک

راهکارهای

استراتژیک

اقدام های

استراتژیک

زیر ساخت های

ساختمانی

ماموریت:

این ش�رکت، انرژی الکتریکی را در س�طح ولتاژ 20 کیلوولت از  

پست های فوق توزیع برق منطقه ای خراسان تحویل گرفته و کلیه 

خدمات مربوط به فروش انش�عاب و فروش ان�رژی و نگهداری 

تأسیسات توزیع را بعهده دارد.

  SAIDI                                          :  14 دقیقه
تعداد مراجعه حضوری                 :  %0
درصد تلفات                                    :  %5

  SAIDI                                          :  19 دقیقه
تعداد مراجعه حضوری                 : 5%

درصد تلفات                                    :  %6.1

  SAIDI                                          :  35 دقیقه
تعداد مراجعه حضوری                 : 15%

درصد تلفات                                    :  %7.7

  SAIDI                                          :  41 دقیقه
تعداد مراجعه حضوری                 : %30
درصد تلفات                                    :  %8.1

  SAIDI                                          :  48 دقیقه
تعداد مراجعه حضوری                 : %25

درصد تلفات                                    :  %8.6

  SAIDI                                          :  56 دقیقه
تعداد مراجعه حضوری                 : %30
درصد تلفات                                    :  %9.2

  SAIDI                                          :  65 دقیقه
تعداد مراجعه حضوری                 : %35
درصد تلفات                                    :  %9.8

  SAIDI                                          :  75 دقیقه
تعداد مراجعه حضوری                 : %40

درصد تلفات                                    :  %10.6

  SAIDI                                          :  86 دقیقه
تعداد مراجعه حضوری                 : %44

درصد تلفات                                    :  %11.4

انتهاي سال

ارزش های سازمانی:

مشتری مداری

نوآوری خالقیت

همدلی و مشارکت در مدیریت سازمان و پیشبرد امور

احترام متقابل و حفظ شأن و کرامت کارکنان

انجام مسئولیت های اجتماعی

سال جهاد اقتصادی 

اولین سال اجرای برنامه ریزی استراتژیک



فصلنامه

تحلیلی، آموزشی، پژوهشی 
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران-شاخه خراسان

سال سوم/شماره 4/بهار 1395 16

ام��روزه یك��ی از عوامل موث��ر در افزایش كارایی ف��رد در زمینه های 
مختلف، مس��اله سرعت عمل است. س��رعت عمل با تاثیری كه روی 
اس��تفاده بهینه از زمان می گذارد نقش بسیار مهمی در پیشرفت امور 
و افزایش ایمنی در كارها به ش��مار می رود. از این جهت بس��یار مفید 
خواهد بود یاد بگیریم چگونه س��رعت خ��ود را در انجام فعالیت های 
مختل��ف افزایش دهی��م. بطوری كه با س��رعت بیش��تری فعالیتی با 
 كیفیتی مناس��ب داشته باشیم. نكته اي كه در این جا وجود دارد و در 
باال اش��اره شد همان سرعت عملي اس��ت كه منجر به افزایش سطح 

ایمني مي شود  اما:

  آیا واقعا نیاز است سرعت انجام فعالیت خود را افزایش دهیم؟
 آیا افزایش سرعت عمل باعث كاهش سطح ایمني نمي شود ؟

 چگونه مي توان سرعت عمل وایمني را با هم جمع نمود.؟
 آیا داش��تن س��رعت عمل باال صرفا به معناي گذاشتن انرژي و توان 

بیشتر در حین اجراي  فعالیت مي باشد؟

این ها سواالتي هستند كه شاید بهتر باشد قبل از اینكه تصمیم بگیریم 
راه های افزایش س��رعت فعالیت خ��ود را یاد بگیریم، روی آن ها تفكر، 

تحقیق و بررسي نماییم و برای آن ها پاسخ مناسبی داشته باشیم.
برخی افراد بطور كلی افرادی هس��تند كه آهستگی بیشتری در رفتار 
و اعم��ال خود دارن��د، بطوری كه خیل��ی آهس��ته و آرام و با كندی 
فعالیت ه��ای خ��ود را انجام می دهند. هیچ گونه ش��تاب و عجله ای در 

كار این افراد نیست و معموال با آرامشی كه دارند شناخته می شوند.
دس��ته دیگری از افراد گویا همیشه در حال اضطراب هستند، همیشه 
نگران هس��تند و دائما احس��اس كمب��ود وقت دارند، دوس��ت دارند 
همیش��ه بر س��رعت كارهای خود بیافزایند، و دس��ته دیگری از افراد 
هس��تند كه بدون هیچگونه ناراحتی و اضطراب و نگرانی در حالی كه 
از آرامش درونی برخوردارند س��رعت مفیدی را در انجام تكالیف خود 

رعایت می كنند.
برای این منظور »فرم نظرسنجی« تهیه شد و از یكصد نفر از پرسنل 
شركت توزیع برق شهرستان مش��هد نظرخواهی شد كه فرم مربوطه 

مطابق شكل )3( می باشد:

شکل3:  نمونه فرم نظرسنجي 

2- عوامل افزایش سرعت کار
طی نظرس��نجی انج��ام گرفته، عواملی كه باعث افزایش س��رعت كار 

می گردد به شرح زیر می باشد: ]شكل )4([

شکل4:  عوامل افزایش سرعت کار 

2-1-داشتنهدفمشخصوواضح
تا زمانی كه اهداف دقیق، معین و مش��خصی نداشته باشید بی خود و 
بی جهت وقت خود را از دست خواهید داد. از شاخه ای به شاخه دیگر 
پریدن، نشانه نداش��تن هدف مشخص است، به این ترتیب وقت شما 
تلف خواهد شد. در مورد تكالیف خود اهداف خود را با در نظر گرفتن 
اهمیت آنها مش��خص كنید. می توانید آنه��ا را در دفترچه روزانه خود 

یادداشت كنید.

2-2-تقويتانگیزه
انگیزش انس��ان موتور حركتی او به شمار می رود. هر چه انگیزه انسان 
قوی تر باشد سرعت عمل او افزایش خواهد یافت؟ از خود بپرسید، چرا 
می خواهید این تكالی��ف را انجام دهید و این تكالیف چه امتیازاتی را 
برای شما به دنبال داشته باشد. در مورد تكالیف كسل كننده می توانید 
خالقانه عمل كنید. می توانید با خود قرار بگذارید كه در صورت اتمام 

تكلیف مورد نظر از فالن پاداش بهره مند خواهید شد.

2-3-جديگرفتنآموزش
آموزش هایی كه در زمینه كارهایتان می بینید، جدی بگیرید. بارها به 
نكات جزیی در آموزش توجه كنید چون بایستی ابتدا كارهای كوچك 

را به خوبی انجام دهید تا از پس كارهای بزرگ برآیید.

2-4-تکراروتمرين
گاه��ی اوق��ات انس��ان های باهوش تا ح��دی عجیب و غری��ب به نظر 
می رس��ند. اگر ش��ما هم دوس��ت دارید در زمره افراد باهوش باشید، 
تالش كنید با خود حرف بزنید. نتایج مطالعات اخیر حاكی از آن است 
كه تكرار كردن كلمات منجر به تمركز بیش��تر مغز می ش��ود. در یك 
تس��ت ساده محققان نشان دادند كه، افراد هنگامی كه نام شیء مورد 
نظر را به دفعات برای خود تكرار می كنند، آن را راحت تر و س��ریع تر 

پیدا می كنند، برای انجام كارهایتان نیز این روند را انجام بدهید.

2-5-زمانبندیمشخص
تكالی��ف خود را با نظم و برنامه ری��زی زمانی انجام دهید. می توانید از 
یك دفترچه یادداش��ت یا یك برنامه كه روی دی��وار اتاق مقابل دید 

نظر سنجی: عوامل افزایش بهمراه افزایش سرعت عمل در فعالیت ها                      

پرسشنامه

با سالم و احترام خدمت همکاران محترم شرکت توزیع برق شهرستان مشهد

با عنایت به ضرورت بررسی، تحلیل و بهبود ارایه فعالیت های شرکت توزیع برق شهرستان مشهد با سرعت عمل و ایمنی باال و رسیدن
موفقیت آمیز به سمت چشم انداز 1405، خواهشمند است فرم زیر را پر نمایید و با ارایه نظرات خود، ما را در ارایه هر چه بهتر خدمات یاری 

فرمایید:

آیا برای هر کاری شما هدف مشخصی دارید)داشتن هدف مشخص و واضح(
        بلی
       خیر

آیا برای هر کاری به پاداش مالی آن توجه می نمایید؟ )تقویت انگیزه(
        بلی
       خیر

1

2

3

4

5

6

7

8

آیا برای هر کاری آموزش دیده اند؟ )آموزش(
        بلی
       خیر

آیا بعد از آموزش، تکرار و تمرین می کنید؟ )تکرار و تمرین(
        بلی
       خیر

آیا زمانبندی مشخصی برای هر کاری دارید؟ )زمانبندی مشخص(
        بلی
       خیر

آیا با حذف فعالیت های زاید در حین انجام کار ها باعث افزایش سرعت عمل می شود؟ )واقع بین(
        بلی
       خیر

آیا قبل انجام کار، اولیت های کاریتان را مشخص می نمایید؟ )بهره وری(
        بلی
       خیر

آیا شوق و تمایل برای اتمام سریع کار را دارید؟ )احساس اضطرار(
        بلی
       خیر

داشتن هدف مشخص و واضح 

تقویت انگیزه

آموزش 

تکرار و تمرین

زمان بندی مشخص

واقع بین بودن

بهره وری

احساس اضطرار
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خود نصب می كنید كمك بگیرید. باید برای خودتان مش��خص كنید 
كه س��ر چه ساعتی می خواهید انجام تكالیف را شروع كنید و سر چه 

ساعتی باید تمام كنید.

2-6-واقعبینبودن
در تعیین زمان برای انجام تكالیف عوامل مختلف را در نظر بگیرید.

مثال تكلیف دش��وار به م��دت زمان بیش��تری نیاز دارند، ب��ه توانایی 
خودتان نیز توجه كنید.

فعالیت های اضافي را در حین انجام تكلیف حذف كنید.
برخی از افراد در حین انجام تكالیف كار های دیگری انجام می دهند.

2-7-بهرهوری
انسان های كارآمد و دارای بهره وری باال ابتدا زمانی را صرف برنامه ریزی 
و تعیین اولویت ها می كنند. سپس سریع و با تمام توان برای رسیدن 
به هدف های خود كار را ش��روع می كنند. آنه��ا مرتب، بدون تعجیل 
و بی وقف��ه كار می كنند و در همان مدتی كه افراد معمولی مش��غول 
معاش��رت با دیگران، اتالف وقت و یا انجام كاری كم اهمیت هستند، 

بسیاری از كار های اصلی خود را به اتمام می رسانند. 

2-8-وضعیتَمد
هنگامی كه با حداكثر توان و به طور مستمر روی كارهای مهم و اصلی 
كار م��ی كنید، ذهن ش��ما وارد وضعیتی می ش��ود ك��ه آن را »َمد« 

می نامند.
تقریب��ا ه��ر كس زمانی این حال��ت را تجربه كرده اس��ت. افراِد واقعا 
موفق كس��انی هستند كه می توانند بسیار بیشتر از افراد عادی ذهن 
را در این وضعیت نگه دارند. در وضعیت »َمد« كه كارایی و بهره وری 
انس��ان در باالترین حد خود اس��ت، چیزی شبیه معجزه برای ذهن و 
احساس��ات اتفاق می افتد. در این وضعیت ش��ما احساس خوشحالی 
و انرژی ف��راوان می  كنید، كارها بی عیب و نقص و بی دردس��ر انجام 
می ش��وند و احس��اس آرامش زیاد همراه با خرس��ندی از كار به فرد 
دس��ت می دهد. در وضعیت »َمد« كه قرن ها از شناس��ایی و بررسی 
آن می گذرد، عملكردتان بسیار بهتر، خالقیت تان بیشتر و كارایی تان 
باالتر، آگاهی و حساس��یت تان افزون تر و دقت، بصیرت و ش��هودتان 
باورنكردنی اس��ت. پیوند خود با انس��ان ها و شرایط اطراف را به خوبی 
ح��س می كنی��د و اغلب در این وضعی��ت ایده های بس��یار خوبی به 

ذهنتان می رسد كه پیشرفت شما را بسیار تسریع می كند.

2-9-احساساضطرار
یك��ی از راه های ایجاد چنین وضعیتی برای ذهن تقویت »احس��اس 
اضطرار« اس��ت: این احساس همان تمایل و شوق ذاتی برای انجام و 
اتمام س��ریع كار است. این تمایل درونی نوعی بی صبری است كه به 
انس��ان انگیزه می دهد تا كار را شروع كند و ادامه دهد. حس اضطرار 
بس��یار شبیه مس��ابقه دادن با خود اس��ت. با ایجاد احساس اضطرار 
عمیق، »عمل گرایی« را در خود تقویت می كنید. به جای اینكه مدام 
در مورد كارهایی كه می خواهید انجام دهید صحبت كنید، اهل عمل 
می ش��وید. روی مراحلی از كار كه می توانید فورا آنها را ش��روع كنید 
تمركز می كنید. به منظور رس��یدن به نتایج و هدف هایی كه خواهان 
آن هس��تید روی كارهایی متمركز می ش��وید كه هم اكنون می توانید 

انجام دهید.

2-10-رسیدنبهموفقیت
به نظر می رس��د كه رس��یدن به یك موفقیت بزرگ در گرو داش��تن 
س��رعت در انجام كار است. برای این منظور باید كار را شروع كنید و 
با س��رعتی یكنواخت ادامه دهید. هنگامی كه اهل عمل می شوید، در 
واقع اصل اینرس��ی حركت را برای موفقیت فعال می كنید. این اصل 
می گوید كه گرچه در ابتدای حركت ممكن است انرژی زیادی صرف 
غلبه بر سكون ش��ود، اما پس از ش��روع حركت انرژی بسیار كمتری 
برای ادامه حركت الزم اس��ت. جالب آن اس��ت كه هر چه س��ریع تر 
حركت كنید، انرژی بیشتری كسب می كنید. هر چه سریع  تر حركت 
كنید كار بیش��تری انجام می دهید و احس��اس س��ودمندی بیشتری 
می كنید. هر چه س��ریع تر حركت كنید تجربه و اطالعات بیش��تری 
به دس��ت می آورید، و هرچه س��ریع تر حركت كنید تواناتر و كارآمدتر 
می شوید. احس��اس اضطرار به طور خودكار س��رعت شما را در انجام 
كارها افزایش می دهد. هر چه سریع تر كار كنید و كار بیشتری انجام 
دهی��د، می��زان عزت نفس، احترام به خود و غ��رور فردی خود را باال 
می برید. یكی از س��اده ترین و قدرتمندترین روش های تش��ویق خود 
برای ش��روع كار این اس��ت كه این جمله را بار ها و بارها پیش خود 
تك��رار كنی��د: )همین االن كار را انجام بده، همی��ن االن كار را انجام 

بده(.
اگر احساس می كنید كه سرعت تان در انجام كارها پایین می آید و یا 
كارهای��ی مانند حرف زدن با دیگران به هنگام كار یا امور كم اهمیت 
در انج��ام كارهای مهم ش��ما اختالل ایجاد می كنن��د، به هنگام بروز 
اختالل همیش��ه این جمله را با خودتان تكرار كنید: »برگردیم س��ر 
كار خودمان«. در پایان به خاطر داش��ته باش��ید كه برای موفقیت در 
كار هیچ چیز به اندازه اینكه به عنوان فردی معروف شوید كه كارهای 
اصلی و مهم را دقیق و س��ریع انجام می دهد مهم نیست. این شهرت، 
شما را در حوزه كاری تان به یكی از با ارزش ترین و محترم ترین افراد 

تبدیل می كند.

3- نتیجه گیری
از امروز تصمیم بگیرید برای هر كاری كه انجام می دهید در خودتان 
»احس��اس اضطرار« ایج��اد كنید. یكی از كارهای��ی را كه معموال در 
انجام آن تنبلی می كنید در نظر بگیرید ، اراده كنید كه عادت س��ریع 

انجام دادن آن كار را در خود تقویت كنید.
ه��م در مواقعی كه فرصتی پیش می آید و هم وقتی كه مش��كلی رخ 
می دهد فورا وارد عمل ش��وید. هنگامی كه كار یا مسئولیتی را به شما 
می سپارند، سریع آن را به انجام برسانید و نتیجه كار را اطالع دهید. 
در تم��ام مس��ائل مهم زندگی تان س��ریع عمل كنید. آن��گاه از اینكه 
می بینید چقدر كارهای بیش��تری انجام می دهید و احس��اس بهتری 

دارید تعجب خواهید كرد.

***
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