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 مقدمه

و در این سالیان همواره عشق به کارهای  داشته استها در حیطه پژوهش به طور جدی فعالیت گروه تحقیقاتی طلوع سال

پژوهشی و تحقیقاتی انگیزه حرکت و پویایی این مجموعه بوده است. طی این سالیان به دانشجویان بسیاری به صورت خصوصی و 

 )https://t.me/touloo( نیمه خصوصی مباحث علمی و پژوهشی را آموزش دادیم. و این امر در کانال تلگرام گروه تحقیقاتی طلوع

  تر شکل گرفت.ای و منسجمبه صورت حرفه

 یبرا "طلوع یقاتیگروه تحق یتخصص خبرنامه"تحت عنوان  یتخصص خبرنامه کی جادیبه ا ازیها تجربه نپس از سال اکنون

 یم یو پژوهش یعلم طهیدر ح یمطالب علم نیدتریشامل جد خبرنامه نی. ادیحس گرد یو عالقمندان به مباحث علم انیدانشجو

ها، غهتمام دغد خبرنامه نیاست ا دی. امردیگ یدر دسترس کاربران قرار م گانیو به صورت را دهبو نیآنالخبرنامه  نیا نیباشد. همچن

شماست. خوشحال  یشرویپ خبرنامه نیاول ا یرا به طور کامل تحت پوشش خود قرار دهد. نسخه انیسواالت و مسائل دانشجو

 .دیبگذار انینظرات و انتقادات سازنده خود را با ما در م میشویم

 

 گروه تحقیقاتی طلوع

    

 فهرست مطالب

 

 2 ........................................................................................................................................ مقدمه

 SPSS .................................................................................................................. 3افزار  آموزش نرم

 7 ......................................................................................................... طرح پژوهش )پروپوزال( نیتدو

 9 ................................................................................................................... یسیمقاله نو یاصول کل

 12 ......................................................................................................................................... اخبار

 15 ............................................................................................................................ پرسش و پاسخ

 16 .............................................................................................................. در شغل تیموفق  یچگونگ

 

 

------------------------------------------------------------- 2 مقدمه
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 SPSSافزار آموزش نرم

SPSS  مخفف عبارتSciences Statistical package for the Social  به معنی بسته آماری برای علوم اجتماعی می

 باشد. 

SPSS  از جمله نرم افزارهایی است که برای تحلیل های آماری در علوم اجتماعی، پزشکی، مهندسی به صورت گسترده ای

 استفاده می شود.

 طریقه نصب برنامه

 برنامه را نصب کنید. …single licenseرا اجرا کرده و با انتخاب گزینه  setup.exeفایل  .1

 را کلیک نمایید. OKرا برداشته و دکمه  …click here to registerدر انتهای مراحل نصب، تیک گزینه ی  .2

 را کلیک کنید. Cancelدکمه  Licensingپس از پایان مراحل نصب و پس از نمایان شدن صفحه  .3

 به محل نصب برنامه کپی کنید. اکنون فایل کرک را .4

 

 مسیر پیش فرض برنامه:

C:\program Files\ IBM\ SPSS\ Statistics\ 20 

  SPSSآغاز برنامه 

 ویندوز مسیر زیر را برگزینید: Startاز منوی  SPSSبرای شروع  .1

All program> IBM SPSS Statistics 

 --------------------------------------------------------- SPSS 3آموزش 
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با  open an existing data sourceباز می شود که گزینه  IBM SPSS Statics 20در نتیجه کادر محاوره ای با عنوان 

 می توانید فایل مورد نظر خود را که از قبل در حافظه کامپیوتر ذخیره کرده اید باز کنید. در ضمن  More Fileکلیک کردن گزینه 

ید یکی از آنها را انتخاب کنید و با در زیر همین گزینه، فهرستی از فایل هایی که قبالً باز شده بوده اند وجود دارد که می توان

 آن را باز کنید. OKکلیک دکمه 

را مشاهده می نمایید. قبل از اینکه آنالیز را آغاز نمایید به مقداری داده نیاز  Data Editorبعد از شروع برنامه، پنجره  .2

 است.

 برای باز کردن فایل داده ها، از منوی اصلی مسیر زیر را برگزینید: .3

File> Open> Data 

 ظاهر می گردد. Open Fileدر نتیجه، کادر محاوره  .4

 را کلیک کنید. Openبعد از انتخاب مسیر محل ذخیره ی فایل های خود، یک فایل را انتخاب نمایید و سپس دکمه  .5

ظاهر می گردد. اگر به سمت چپ پنجره دقت کنید دو زبانه با عنوان های  Data Editorدر نتیجه فایل داده ها در  .6

Data View  وVariable View  وجود دارد، که در حالت پیش فرض شما وارد زبانهData View  می شوید در این فضا، داده

جایی است که متغیرها را از لحاظ  Variable Viewهای هر متغیر و یا به عبارتی دیگر پاسخ های پاسخگویان وجود دارد. و زبانه 

 مختلف تعریف می کنید به تعبیری محل طراحی پرسشنامه می باشد.

 برای نمایش دادن داده ها مسیر زیر را بر گزینید: .7

View> Value Labels 

 در نوار ابزار کلیک کنید. Value Labelبه جای این مسیر می توانید روی آیکن 

 اهر شده اند. با این قابلیت، تفسیر پاسخ ها آسان تر می شود.عناوین توصیفی مقادیر اکنون ظ .8

 (Analyzeآنالیز یا تحلیل )

 شامل فهرستی از گروه های آموزشی عمومی و آنالیزهای آماری است.  Analyzeمنوی 

 ( آغاز می کنیم.Frequencyما کار را با یک جدول فراوانی )

 مسیر زیر را از منوی اصلی برگزینید: .1

Analyze> Descriptive Statistics> Frequencies 

باز می شود. در این کادر محاوره، متغیرهای مورد نیاز برای آنالیز را از فهرست  Frequenciesدر نتیجه کادر محاوره  .2

 در سمت راست کادر محاوره بکشید. Variable (s)سمت چپ برگزینید و به فهرست 

 --------------------------------------------------------- SPSS 4آموزش 
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غیر فعال است. )این دکمه برای اجرای آنالیز  OKتا موقعی که حداقل یک متغیر را به لیست سمت راست نیاورده اید دکمه 

 است(.

 ست کنید.در صورتی که می خواهید اطالعات بیشتری راجع به هر متغیر بدست آورید روی نام آن کلیک را .3

را کلیک کنید، در نتیجه تمام عناوین تعیین شده برای متغیر ظاهر می گردد. می توانید کادر  Value labelsکرکره ای  .4

 محاوره را ببندید.

را در فهرست مبدأ کلیک کرده، و سپس دکمه فلش رو به راست را کلیک کنید تا متغیر به فهرست  Genderمتغیر  .5

Variable .فرستاده شود 

 را در فهرست مبدأ کلیک کرده، و دوباره دکمه فلش رو به راست را کلیک کنید. Income Category [inccat]غیر مت .6

 کلیک کنید. OKروی  .7

 مشاهده نتایج

 نمایش داده می شوند. به راحتی می توانید هر کدام از آیتم ها را در پنجره برگزینید. مثالً Viewerنتایج در پنجره 

 کلیک کنید. Income Category in thousands [inccat]روی  .1

با این کار به جدول فراوانی این متغیر دست می یابید. این جدول فراوانی، تعداد، درصد، درصد معتبر و درصد تجمعی افراد  .2

 را در هر مقوله درآمد نشان می دهد.

 ساخت نمودارها )چارت ها(

برای  استفاده کنید. Graphsو دقت باال را بسازید. برای این کار باید از منوی  در این نرم افزار می توانید نمودارهای با وضوح

 مثال، می توانید نموداری بسازید که رابطه بین سرویس تلفن بی سیم و مالکیت را نشان دهد.

 را برگزینید. Graphs> Chart Builderمسیر  .1

  را کلیک کنید. Galleryزبانه  .2

 انتخاب نمایید. Choose fromرا در قسمت  Barگزینه  .3

)پراکنش میله ای( را به فضای پیش نمایش در باالی کادر محاوره بکشانید. )فضای سفید رنگ  Clustered Barآیکن  .4

 باال(.

را  Nominalو کلیک راست روی آن، گزینه  Wireless Serviceمرور کرده، و بعد از یافتن  Variablesدر فهرست  .5

 به عنوان سطح سنجش انتخاب کنید. با انتخاب این گزینه سطح سنجش نسبتی به اسمی تبدیل می شود.

 --------------------------------------------------------- SPSS 5آموزش 
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  بکشانید. xرا به محور  Wireless Serviceمتغیر  .6

 را به عنوان سطح سنجش انتخاب کنید. Nominalکلیک راست کرده و گزینه  Owns PDAروی متغیر  .7

8. Owns PDA .)را به کادر نقطه چین باال و سمت راست کادر محاوره بکشانید )به این کادر، کادر پراکنش می گویند 

9. OK .را کلیک کنید 

، پنجره ای است که به عنوان پنجره خروجی نتیجه حاصل Viewerظاهر می شود. پنجره  Viewerدر نتیجه نمودار در پنجره 

 را به نمایش می گذارد.  Data Editorاز دستورات و فرآیندهای انجام شده در پنجره 

 

 

  

 --------------------------------------------------------- SPSS 6آموزش 
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 تدوین طرح پژوهش )پروپوزال( 

برای اینکه یک کار، مسیر مناسبی را در پیش بگیرد و مبتنی بر یک چهار چوب درست حرکت نماید، می بایست برای آن برنامه 

انجام می گیرد. در طرح پژوهش، پژوهشگر مرحله های  پروپوزالریزی کرد. این برنامه ریزی در پژوهش در قالب طرح پژوهش یا 

 و نیز مدت زمان مورد نیاز برای به سرانجام رساندن آن را مشخص می کند.اصلی پژوهش اعم از مرحله های علمی 

 تبدیل موضوع به مسأله ی قابل پژوهش

موضوع پژوهش باید به صورت دقیق و با ابعاد تعیین شده تعریف گردد. بهترین راه بررسی نظام مند یک موضوع تبدیل آن به 

رسیدن به یک مسأله ی پژوهشی خوب، ابتدا چند پرسش از دل موضوع بیرون پرسش یا پرسش های قابل بررسی است. پس، برای 

بکشید و آنگاه با بررسی همه ی جوانب و موانع موجود آنها را تعدیل نموده و شالوده آن را استخراج کنید. پیش از طرح پرسش های 

ص نمایید. توجه نمایید که تصمیم های ( را مشخاکتشافی یا قیاسی( و هدف پژوهش )ترکیبی یا تجز یه ایمذکور، رویکرد )

عنی در باشد، ی کتشافیشما در سطوح عملیاتی تابع تصمیم هایی است که در این دو سطح اتخاذ می نمایید. اگر هدف شما از نوع ا

ی لمورد مسأله ی مورد نظر هیچگونه شناخت قبلی وجود نداشته باشد، پس پرسش های پژوهش فقط به یک یا چند پرسش بسیار ک

باشد، پرسش ها می بایست شکافته شده و الزم است برای پاسخ به آنها مطالعه های  قیاسیمعطوف می شوند. اما، اگر هدف شما 

------------------------------------------------- 7 طرح پژوهش )پروپوزال( نیتدو

-------- 
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دقیقی را انجام و آنگاه فرضیه های پژوهشی خود را صورتبندی نمایید. برای آزمون فرضیه ها، الزم است طرح دقیقی را طراحی 

 نمایید.

 تهیه طرح پژوهش

مسأله و تعیین عوامل و پارامترهای پژوهش، شیوه های انجام عملی آن باید مشخص گردد. در موسسه  طرح و تدوینپس از 

خود را جهت تصویب ارائه دهد. طرح طرح ها و حتی پژوهش های مربوط به رساله ها، پژوهشگر می بایست پیش از شروع به کار، 

یا مولفه های تشکیل دهنده ی مطالعه که پژوهش را هدایت خواهد کرد  عناصر فرایند تنظیم و سازماندهیپژوهش به عنوان 

تعریف شده است. تفاوت بین طرح سازمان ها یا موسسه ها و رساله های دانشجویی در این است که در طرح های موسسه ها هزینه 

هر مرحله از پژوهش و چگونگی نیل  نحوه انجامگردد. بنابراین، طرح پژوهش توصیف پژوهش نیز برآورد و جهت تصویب ارائه می

 به هدف و نیز برآورد هزینه ها و زمانبندی است.

  

------------------------------------------------- 8 طرح پژوهش )پروپوزال( نیتدو

-------- 
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است که در زیر ذکر می گردد. مبحث آموزش مقاله نویسی در هر شماره ادامه  نکته ی کلیدی 17نویسی شامل  مقدمات مقاله

سعی می شود تمام نکات کلیدی و کاربردی الزم آموزش مقاله نویسی برای  درخواست دانشجویانخواهد داشت و با توجه به 

 برای مقاله نویسی به طور کامل عرضه شود. 

 نویسی اصول کلی مقاله

 مقدمات مقاله نویسی

 . کنید تعیین را خود مقاله عنوان -1

به صورت دقیق مشخص نمایید که درباره ی چه چیزی می خواهید بنویسید. اگر مجبور شوید، عقاید خود را باز کنید و آن ها 

 هستند، در میان بگذارید.را با برخی از آگاهان و متخصصان در حوزه ی موردنظر که مورد اعتمادتان 

 کنید. تعیین را خود مخاطب -2

مخاطب احتمالی شما می تواند بر نوع و سبک نگارش شما تاثیر بگذارید. پس، شناخت مخاطبانی که کار شما را احتماال مطالعه 

 خواهند کرد، الزم به نظر می رسد.

 سطح آگاهی و دانش و بطور کلی تسلط خود روی موضوع را تعیین کنید.  -3

------------------------------------------------------ 9 یسیمقاله نو یاصول کل

--- 
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میزان تسلط شما روی عنوان چقدر است؟ آیا عنوانی را انتخاب کرده اید که به راحتی می توانید درباره ی آن بنویسید و یا 

را  یممستقیاطالعات اندکی در آن مورد دارید؟ سعی کنید جستجوی خود را با جدیدترین منابع و نیز منابعی آغاز کنید که رابطه 

امل عخشد، بلکه کیفیت در علم مهم ترین داشته باشید که همیشه این کمیت نیست که به شما غنا می ببا عنوان شما دارند. توجه 

 تعیین کننده است.

 فهرستی از منابع موجود برای رجوع و مشورت را تعیین کنید.  -4

گان و متخصصان و نیز مردم این فهرست می تواند شامل اسناد، مدارک، آماره ها، کتاب ها، مقاله ها، و صحبت یا مصاحبه با نخب

 باشد. 

 طول مقاله ی خود را تعیین کنید.  -5

معموالً واحدهایی که شما می توانید و یا قرار است مقاله ی خود را برای آن ها تهیه و ارسال نمایید )مدرسان، مجله ها، روزنامه 

د صفحه های یک مقاله بر اساس اصول مورد نظر خود ها، سایت ها، همایش ها و....( محدودیتی را در زمینه ی طول مقاله یا تعدا

 تعیین می کنند. 

 نشریه موردنظر برای چاپ مقاله را تعیین کنید.  -6

هر نشریه ای شرایط خاص خود را برای چاپ مقاله دارد و این شرایط هم در مورد جزئیات صوری مقاله از جمله طول آن اعمال 

 دق است.می شود هم در مورد طرح سازمانی آن صا

 رئوس مطالب، طرح سازمانی، یا خالصه ی مقاله ی خود را بنویسید.  -7

 سازماندهی"وقتی مطالب خود را جمع آوری، آماده و ارزیابی نمودید، می توانید طرح سازمانی یا رئوس مطالب خود را بنویسید. 

 به معنای ایجاد یک ساختار منطقی و متناسب 

برای ارائه ی حقایق یا داده هایی است که قرار است در معرض خوانندگان قرار گیرند. نه تنها حقایق و داده ها بر نحوه ی این 

 . "ساختار تأثیر می گذارند، بلکه هدف شما در نوشتار نیز موثر است

 از ارتباط و انسجام مطالب مقاله ی خود اطمینان حاصل کنید.  -8

فرآیندی است که هر مرحله ی آن از مرحله های قبلی و بعدی خود تأثیر می پذیرد و بر آنها تأثیر می  همانگونه که پژوهش

گذارد، مقاله نیز نوشته ای است که بخش های مختلف آن به همدیگر پیوند دارند. بنابراین، این ارتباط نه تنها می بایست در کل کار 

------------------------------------------------------ 10 یسیمقاله نو یاصول کل

--- 



 

 .اول طبقه نیم -110 ساختمان -مهرناز کوچه -مرکزی سینما جنب -انقالب آدرس: میدان

Email: s.tmrg@yahoo.com Channel:@touloo 

 

P
ag

e1
1

 
یعنی رئوس مطالب دیده شود، بلکه در بخش های جزئی تر نظیر بندها نیز می بایست مشاهده گردد. پس، در طرح سازمانی و چینش 

 مطالب، باید دقت شود که این ارتباط رعایت شده باشد. 

 لحن نوشتاری خود را تعیین کنید.  -9

هدف، شخصیت، مخاطب، و موضوع در انتخاب لحن مناسب موثر می باشند. اگر مخاطبان شما افرادی عادی هستند، می "

بایست لحن مناسب آنان و عاری از واژگان و اصطالح های فنی را به کار ببرید... اما، اگر خوانندگان شما متخصصان می باشند، انتخاب 

 . "یز خواهد بخشیدلحن تخصصی به شما وجهه ی مناسبی ن

 

  

------------------------------------------------------ 11 یسیمقاله نو یاصول کل

--- 
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 اخبار

 غاز بهره برداری از سامانه الکترونیک پاسخگویی به شکایات در وزارت علومآ

از حقوق مردم و در راستای افزایش سرعت و کیفیت در راستای اجرای مصوبه کارگروه ارتقای سالمت نظام اداری و صیانت 

پاسخگویی به شکایات مردمی، سامانه الکترونیک پاسخگویی به شکایات وزارت علوم به بهره برداری رسید. هموطنان و اقشار مختلف 

و بدون نیاز به  می توانند شکایات خود را در خصوص عملکرد واحدهای مختلف آموزش عالی در سراسر کشور در این سامانه ثبت

 .مراجعه حضوری از طریق همین سامانه پیگیری کنند

 

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، راه اندازی سامانه الکترونیک پاسخگویی به شکایات، نقش مهمی در کاهش مراجعات 

ز با دقت، سهولت و سرعت ها نیحضوری مردم و صرفه جویی در وقت و هزینه های آنان خواهد داشت و امکان پیگیری درخواست

 بیشتری انجام خواهد شد.

گفتنی است سامانه الکترونیک پاسخگویی به شکایات وزارت علوم از طریق نشانی ذیل در دسترس عموم 

 https://bazresi.msrt.ir/Portal/Home است:

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------- 12 اخبار
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 انتقال رشته روانشناسی بالینی به وزارت بهداشت منتفی شد

وگو با ایسنا با اعالم این مطلب اظهار کرد: نگاه به رشته روانشناسی بالینی در وزارت بهداشت نگاهی دکتر غالمعلی افروز در گفت

زیادی  هایشود. در حالی که نباید این علم را با این نگاه محدود کنیم و تالشبالینی در این نگاه خالصه می درمانی است و سالمت

دکتر افروز با تاکید  .صورت گرفت که با نگاه دانشگاهی، علمی، منطقی و حقوقی مانع این انتقال ناعادالنه به وزارت بهداشت شویم

روانشناسی بالینی از وزارت علوم به وزارت بهداشت به طور کلی منتفی شد، گفت: اخیراً به همراه بر اینکه در حال حاضر انتقال رشته 

های مختلف به شورای عالی انقالب فرهنگی دعوت شدیم و در آنجا نظرات گروهی از اساتید و پیشکسوتان رشته روانشناسی با گرایش

های زیرمجموعه وزارت علوم اعالم کردیم که در بالینی در دانشگاه های خود را درخصوص ضرورت ماندگاری روانشناسیو دیدگاه

و  ای را به این منظور تشکیلکننده بود و مقرر شد این شورا کمیتهنهایت این دالیل برای دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی قانع

ال حاضر مطرح است، این است که انتقال این گزارشات نهایی را به منظور نهایی کردن در صحن شورا ارائه بدهد اما آنچه که در ح

 .رشته به طور کلی منتفی است و شورای عالی انقالب فرهنگی این خبر را در آینده نزدیک به صورت رسمی اعالم خواهد کرد

  

-------------------------------------------------------------- 13 اخبار
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 قرار گرفتند« کیو اس»برترین دانشگاه های بین المللی رتبه بندی  دانشگاه ایرانی در فهرست 5

کیو اس به عنوان یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی بین المللی، هرساله دانشگاه های برتر جهان را رتبه بندی می کند و  

 دهد.کشور را تحت پوشش رتبه بندی جهانی خود قرار می ۸۴دانشگاه از  ۹۵۹تعداد 

فزود: روش شناسی رتبه بندی جهانی کیو اس بر اساس دامنه گسترده ای از فعالیت های دانشگاهی طراحی شده است و وی ا

 حوزه کلی آموزش، پژوهش، قابلیت جذب در بازار کار و بین المللی سازی ارزیابی می شوند. ۴شاخص در قالب  ۶دانشگاه ها توسط 

اس برای بررسی تعداد مقاالت پژوهشی، اطالعات پنج ساله دانشگاه ها را در پایگاه دکتردهقانی افزود: پایگاه رتبه بندی کیو 

 استنادی اسکوپوس مورد بررسی قرار می دهد.

 

  

-------------------------------------------------------------- 14 اخبار

- 



 

 .اول طبقه نیم -110 ساختمان -مهرناز کوچه -مرکزی سینما جنب -انقالب آدرس: میدان

Email: s.tmrg@yahoo.com Channel:@touloo 

 

P
ag

e1
5

 

 

 پرسش و پاسخ

 نامه چه کاربردی دارد؟مقاله مستخرج از پایان 

دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در مقاطع باالتر را دارند یا معدل شان می خواهند باالتر رود و یا برای ارتقاء شغلی خود می 

اهنما رخواهند باید مقاله مستخرج از پایان نامه را تهیه نمایند و پس از آن اقدام به اکپست و در صورت نیاز چاپ نمایند و به استاد 

 نمره مقاله را کسب نمایند. 2و مسئول آموزش ارائه دهند تا 

 آیا ارائه پایان نامه برای دانشجویان پژوهش محور الزم است؟

پایان نامه برای دانشجویان پژوهش محور الزم نیست. این گروه از دانشجویان فقط یک مقاله یا سمینار درسی ارائه می دهند و 

 ار تحقیق لحاظ می گردد.نمره آنها بر اساس آن ک

 چگونه می توانیم برای دریافت یک پروژه کسر خدمت اقدام کنیم؟

بهترین کار مراجعه به سازمان های مختلفی است که این پروژه های را ارائه می دهند از جمله سازمان های وزارت دفاع، اتکا، 

 مورد است. ۵0سپاه، دانشگاه ها، قرارگاه خاتم و امثالهم می باشد که بیش از 

 پروژه کسر خدمت شامل انجام چه نوع کاری می باشد؟

پروژه های کسر خدمت سربازی شامل طرح و پروژه های سازمان ها و ارگان های مختلف است. عالوه بر پروژه ها و طرح های 

های کسر خدمت در راستای تولید سازمانی شما می توانید از پروژه های انجام ترجمه متون و کتاب نیز استفاده کنید. اصوالً پروژه 

محتوی علمی و تحقیقاتی برای سازمان های ارائه دهنده موثر هستند و می توانند در راستای استفاده از زمان سربازی به شکل مفید 

 و متفاوت برای قشر سرباز تحصیل کرده موثر باشد.

---------------------------------------------------------- 15 پرسش و پاسخ
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 چگونگی  موفقیت در شغل

زندگی بیش اندازه طوالنی »من نقطه مقابل این را می گویم: « زندگی خیلی کوتاه است!»همۀ ما این عبارت را شنیده ایم که 

 این است که زندگی آنقدر بلند و طوالنی است که باید آن را صرف اشتیاق هایتان بکنید.منظورم چیست؟ منظورم « است.

این فصل آغازین، مضمونی خلق می کند وصحنه را بگونه ای می چیند که با رعایت شش پیشنهاد و وعده ای که داده شده 

ریم، سرگردانیم و بگونه ای انفعالی می خواهیم به بتوانید اشتیاق خود را دنبال کنید. بسیاری از ما در شرایط بحران به سرمی ب

 موفقیت برسیم. این مجموعه ما را برآن می دارد که الگویمان را جابه جا کنیم تا زندگیمان را سفری به سوی موفقیت درنظر بگیریم.

 زیر نمود پیدامی کنند: میلیون نفر در این چرخه حضور دارندکه به اشکال 2۴0دراین لحظۀ خاص، به گفتۀ وزارت کار آمریکا،

 .برای آن آماده می شوند 

 .در راه رسیدن به آن هستند 

 .به آن رسیده اند 

 .ازآن فاصله می گیرند 

 .در راه بازگشت هستند 

 .از فشار آن می کاهند 

آن کدام است؟ یک شغل و وظیفه است. در این مشاغل به ندرت اشخاصی پیدا می شوند که به ابتکارخود نوآوری کنند وطرز 

کارشان راتغییر دهند. اشخاص اغلب می گویند اگر به روشی دیگرعمل کنید، هرگز نمی توانید به موفقیت برسید. تنها معدودی بر 

کنید، می توانید به موفقیت برسید.دادهای خود توجه کنید و براساس آنها اقدام این باورند که اگر به باورها و استع

 

----------------------------------------------------- 16 در شغل تیموفق  یچگونگ

---------- 
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