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1 .1با عدالت رفتار کنید تا اعتماد متقابل در سازمان افزایش یابد.

2 .2با کارکنان دوستانه رفتار کنید ،بدون این که احترام متقابل را به خطر بیاندازید.
3 .3کارکنان باید ،آموزشهای الزم را قبل ازاینکه نیاز پیدا کنند ،فراگیرند.
4 .4آدم عاقل فرصت نیک را به بخت نیک مبدل می سازد.

5 .5یک رهبر باید زیر دستانش را باور کند تا بیشترین کوشش آنان را آشکار سازد.
6 .6کامیابی یا شکست هر سازمان را باید در عملکرد رهبر سازمان جستجو کرد.

7 .7به رقیب ،تحمل؛دوست ،دل؛ ارباب رجوع ،خدمات؛ و به همه،خیرخواهی؛اهدا کنید.
8 .8اگر در نقش مدیر ،از کارکنان خواهان کار با ارزش هستید ،با آنان صادق باشید.
9 .9یک مدیر باید تصمیم های سخت و استوار بگیرد.

1 010به مدیر جدید فرصت دهید تا کارایی خود را اثبات کند.

1 111همواره در کارها برای کمک به کارکنان زیر مجموعه خود و همکاران پیشقدم شوید.
1 212از این عبارت استفاده کنید :مرا در جریان امور قرار بده تاببینم چگونه کمک کنم.
1 313با هم بودن آغاز است .با هم ماندن پیشرفت است .باهم کار کردن موفقیت.

1 414مشورت کنید و افکار خود را با هم بسنجید تا از میان آن ها درستی زاییده شود.

1 515مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری ها باعث افزایش روحیه آن ها می شود.
1 616موفقیت از آن کسانی است که ذهنیت موفق دارند.

1 717تمرکز فکری خود را از روی گذشته ،به حال و آینده سوق دهید.
1 818چیزی که امروز نو است فردا روز کهنه به حساب می آید.

1 919دالیل شکست را ابتدا باید در خود جستجو کنیم.
2020برنده  :اشتباه کردم   .بازنده   :تقصیر من نبود.

2121سخن گفتن به موقع و سکوت نمودن به موقع نشانه عقل است.
2222اگر دنبال فرصت ها بگردیم ،چند برابر می شوند.

2323آنگاه که از یادگیری بازماندید به رشد خود پایان داده اید.

2424یک مدیر باید به هنگام آموزش کارکنان معیارهای سختی بکار گیرد.

2525بدون داشتن کارکنان شایسته و آموزش دیده نمی توان کار ها را تفویض کرد.
2626تمام تالش های مدیریت در دوکلمه خالصه می شود  :رضایت مشتری .
2727آن چه انجام می دهید ،بنویسید .به آن چه می نویسید ،عمل کنید.
2828هر از گاهی بهتر است در دسترس کارمندان تان نباشید.

2929اگرتلقین کنید نمی توانید ،انجام ساده ترین کارها نیزازعهده ی شما خارج است.

3030خوشبخت ترین موجود ،کسی است که خوشبختی را در خانه خود جستجو کند.
3131بهترین مردم ،سودمند ترین آن ها به حال دیگران است.

3232یک مدیر باید بتواند سریع تر از کارکنانش بیاندیشد و عمل کند.

3333از مخالفت نهراسید ،بادبادک هنگامی باال می رود که با باد مخالف رو به رو شود.
3434در میان بهم ریختگی به دنبال سادگی بگردید.

3535هیچ سازمان یا شرکتی قادر نیست با مهارت های یک نفر رشد کند.

3636قصد و مقصد هر تجارت ،خلق و حفظ مشتری است.
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3737هرگز قدرت یک مشتری ناراضی را دست کم نگیرید.
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3838ایجاد اهداف مشترک ،مصالحه  از جمله روش های مدیریتی تعارض هستند.
3939قبل از ایجاد تغییر ،نظر کارکنان را جویا شوید.

4040خرج کردن در آموزش نوعی سرمایه گذاری بلند مدت است.

4141مخارج بیهوده را قطع کنید و این طرز تفکر را برای وقت خود نیز به کار بگیرید.
4242دشواری آینده در این است که با آنچه ما به آن عادت کرده ایم ،تفاوت دارد.
4343مغرور بودن به دانش خود ،بدترین نوع جهالت است.

4444مردم به ماهیگیری میپردازند وهیچگاه درک نمیکنند که پی چه ماهی ای هستند.
4545فوریت زمان را دقیق ًا با تاریخ و ساعت مشخص کنید.

4646تفکر در عاقبت هر کار باعث رستگاری است.

4747در برابر بحران واکنش نشان ندهید بلکه آن را اداره کنید.

4848امروز تنها زمانی است که میتوان درآن کاری انجام داد و یا نداد.

4949بزرگ ترین نعمت های زندگی ما ،زمان و آزادی انتخاب هستند.

5050برای تصمیم گیری ،از کامل ترین ،صحیح ترین و جدیدترین اطالعات استفاده کنید.
5151ناراضی ترین مشتریان ،مهم ترین منبع عبرت و یادگیری برای انسان ها هستند.

5252ازدست دادن مشتری در ثانیه ها اتفاق می افتد.
5353فرد را به فعل او امتحان کنید نه به قول.

5454پیشنهادهای کارکنان فرصتی با ارزش برای افزایش مهارت های فردی آن ها است.
5555کوشش اولین وظیفه انسان است.

5656هیچ کار بزرگی بدون اراده بزرگ میسر نشده است.
5757زمانی که از دست رفت ،هیچ گاه باز نمی گردد.

5858وقت گذرانی را متوقف کنید .در این صورت بسیاری از بحران ها از بین خواهد رفت.
5959الزمه ی ثمربخشی تصمیم های پیچیده مشارکت کارکنان است.
6060انسان ضعیف هرگز نمی تواند رو راست باشد.

6161باید درباره فراوانی به صورت نامحدود فکر کنیم.

6262کسی که می خواهد درو کند ،باید بکارد.

6363کمیاب ترین منابع در هر سازمان ،انسان های کارآمد هستند.

6464هرگز درباره کسی قضاوت نکنید مگر آن که خود را به جای او بگذارید.
6565انسان بزرگ از صفات خوب دیگران استفاده می کند.
6666اشخاص نادان به وسیله جهالت خود نابود می شوند.

6767بهترینها کسانیند که تعریف کردید خجل شوند و بد گفتید ،سکوت کنند.
6868خوشبختی موجب آرامش روح و تندرستی جسم است.
6969هر لحظه از زمان را از آن خود گردان.

7070هرگز قبل از فکر کردن حرف نزن و کاری انجام مده.

7171راز سعادت در این است که کاری را که به تو واگذار شده دوست بداری.
7272به کسانی که با شما کار می کنند اطمینان دهید .

7373از استفاده زیاد از کلمات غیر متداول و واژه های فنی و تخصصی پرهیز کنید.
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7474کسی که کمتر به فردا متکی باشد ،فردایی شادتر خواهد داشت.
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7575به جای ایرادگیری ،چاره اندیشی کنید.

7676از آهسته رفتن نترس ،از بی حرکت ایستادن بترس.
7777نظم ،اولین قانون طبیعت است.

7878به چیزی کمتر از سازمان یا شرکت پیشتاز قانع نباشید.
7979در شغلی که به تو محول نیست اندیشه و تدبیر مکن.

8080وقتی را برای رسیدگی به درخواست های کارمندان در نظر بگیرید.

8181کارمندی که کار خود را درست و به موقع انجام می دهد ،تشویق و ستایش کنید.
8282اعضای گروه ها باید حس کنند صاحب و مالک مشاغل خود هستند.

8383کشتی ها در لنگرگاه ایمنی بیشتری دارند اما کشتی را برای ماندن در بندر نساخته اند.

8484ازهر کار دیگری دست بکشید و فقط به آن چیزی بپردازید که قصد انجامش را دارید.
8585اگر نتوانستید چیزی را در مدت سی ثانیه بیابید ،آن را در جای نادرستی قرار داده اید.
8686خشنود کردن مشتریان کافی نیست ،سعی کنید آن ها را شیفته کار خود کنید.

8787کیفیت ،سودآوری را موجب می شود وانسان ها ،کیفیت را به وجود می آورند.

8888اراده ،درخت با عظمتی است که تمدن و تکامل ،شاخه های آن هستند.

8989حقوق کارمندان را کارفرما نمی دهد ،کارفرما فقط چگونگی پرداخت را تعیین می کند .حقوق کارمندان را مشتری ها می دهند.

9090با تشکیل گروه های حل مسئله در سازمان ،رشد آن را تسریع کنید.

9191برای پیاده سازی موفق هر تکنیک مدیریت ،باید پیش نیازهای آن را رعایت نمود.
9292دالیلی را که خود پیدا می کنیم ،آسان تر می پذیریم.

9393فقط کسانی پیروز می شوند که عقیده دارند پیروز خواهند شد.
9494با اعتماد به نفس می توان دنیا را فتح کرد.

9595بهترین نسخه برای نادان ماندن فرد تا ابد این است که شخص به معلوماتش قانع باشد.
9696زمانی که رشد متوقف شودُ ،مردن فرا می رسد.
9797خالقیت ،نگاهی نو به واقعیت است.

9898سرمایه ها به سرعت باز می گردد اگر راحترین فضا را در اختیار مشتریان قرار دهید.

9999ایجاد شبکه های همکاری ،سازمان را قدرتمند می کند.

10100ارزشهای بنیادینی که خود به آنها اعتقاد دارید به دیگران نیز بشناسانید.
10101مورد سنجش قرار گرفتن ،بسیار آسان تر از سنجش کار دیگران است.
10102خروجی کار هر کس به خوبی تمرین اوست.

10103به جای سخت کوشی ،هوشمندانه تر کار کنید.

10104تجربه ،معلم خوبی است ولی حق التعلیم باالیی دارد.

10105کار مدیر ،اداره کردن کارهایی است که به سایرین محول شده .

10106مثبت اندیشان نتیجه مثبت می گیرند چون از دشواری ها نمی هراسند.

10107صبر و شکیبایی و سعه صدر و وسعت نظر از ویژگی های یک کارگزار است.

10108بعضی چیزها وقتی راجع به آن ها حرف بزنید بهتر می شوند و بعضی چیزها وقتی در برابر آن ها سکوت شود.
10109باید شروع به عمل کرد .اساس مدیریت ،دقیق ًا همین است.

11110سعی کنید حقایق و دیدگاه ها را از هر انتقاد بیرون بکشید.
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11111بهبود کار و روش ها از آموزش شروع می شود و به آموزش ختم می شود.
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ا﹞﹊︀ن در︀﹁️ ︮﹢ر︑︧︀ب و ﹎︣دش ﹞︀﹛ ﹩از ︵︣﹅ ︨﹫︧︐﹜ ﹨︦﹊﹁ ︡﹠﹝︫﹢
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﹁︣آ﹠︡ ︑﹆﹢﹜ ︨︀زی را ︋﹤ را︀﹡﹤ ︋︧︍︀ر︡.
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11112تجربه ،نامی است که همه افراد بر روی اشتباه های خود می گذارند.
11113هیچ چیز برای رهبران ،بهتر از وجدان آسوده نیست.

11114کارکنان سازمان باید قابلیت سر در گم نشدن در برابر مشکالت را داشته باشند.
11115کسانی که دیر قول می دهند ،خوش قول ترین مردم دنیا هستند.
11116اندیشه کن ،آنگاه سخن گوی تا از لغزش برکنار باشی

11117سود جستن در تجارت مستلزم مراجعه دوباره مشتری است.

11118دستیابی به سطح کیفیت باالتر ،لزوم ًا نیازمند صرف هزینه های بیشتر نیست.
11119اگر نتوانیم اندازه گیری کنیم ،نمی توانیم کنترل کنیم.

12120پیامد هدف گذاری خوب ،کارکرد خوب است.
12121بزرگ بیاندیشید! بزرگ عمل کنید!

12122انسانها هنگامی ارتباط واقعی برقرار می کنند که در سازمان احساس امنیت کنند.

12123از ساده ترین راه های تقویت روح اعتماد در سازمان ،مشارکت اطالعاتی است.

12124بدون آگاهی نمی توان مسووالنه عمل کرد .فرد آگاه ناچار به عمل مسووالنه است.
12125مبادله نظرات همان چیزی است که می تواند همه را در حال فعالیت نگه دارد.
12126انسان بالغ ،یک اشتباه را دو بار تکرار نمی کند.
12127در مذاکره به دنبال پیروزی هر دو طرف باشید.

12128خودشناسی را پیشه خود ساز که مشکل ترین درس جهان است.
12129خالقيت و نوآوري راهگشاي بهره وري است.

13130در انجام کارها روی شیوهای خاص تأکید نکنید .شاید کسی بتواند از مسیر کوتاهتر و بهتری شما را به مقصد برساند.
 13131به خاطر داشته باشید رعایت استانداردهای محیط کار در کارایی کارمندان مؤثر است.
 13132با فرق گذاشتن بیهوده بین افراد گروه ،انگیزه کاری آنها را از بین نبرید.
 13133از مشورت و نظرخواهی با نیروی جوان ابایی نداشته باشید.

 13134با رفتارهای ضد و نقیض ،اعتماد زیردستان را از خود سلب نکنید.
 13135در به وجود آوردن فضای رقابتی سالم ،کوشا باشید.

 13136برای ارتقای سطح دانش کارمندان و افزایش بهرهوری آنان ،کالسهای آموزشی ترتیب دهید و از لوازم کمک آموزشی بهره گیرید.

 13137دقت کنید که توبیخ کارمند خطاکار ،باید متناسب با اشتباهاتش تعیین شود.
 13138در صورت لزوم با قاطعیت نه بگویید.

 13139طوری رفتار کنید که دیگران شما را به عنوان الگو انتخاب کنند و آینده کاری دلخواه خود را در قالب شخصیت شما مجسم کنند.
 14140هرگز در حضور کارمندان با دیگر معاشرین خود ،پشت سر افراد بدگویی نکنید.

 14141همواره معلم باشید و یادتان باشدکه همکاران شما از رفتار شما بیشتر از گفتار شما می آموزند.
 14142شما یا نماینده شمابایددرهمه صحنه های شادی وغم همکارانتان حضور داشته باشد.
 14143با شروع به موقع جلسات ،وقتشناسی را عمالً به حاضرین بیاموزید.

 14144در انجام کارها به سه نکته بیش از بقیه نکات توجه کنید :اعتماد به نفس ،اعتماد به نفس ،اعتماد به نفس.
14145با بیتوجهی ،تالش و زحمات زیردستان را بیارزش نکنید.

 14146با وسواس بیهوده در انتخاب ،زمان را از دست ندهید و به خاطر داشته باشید زمان برای شما متوقف نمیشود.

 14147خواستههای خود را روشن بیان کنید و اطمینان حاصل کنید که کارمندان از جزئیات وظیفهای که به عهده آنان است ،مطلع هستند.
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 14149وظایف کارمندان را متناسب با تواناییهای فیزیکی و حرفهای آنان تعیین کنید.

 15150اگر از موضوعی علمی اطالعی ندارید ،یا احتیاج به توضیحات بیشتری دارید ،بدون هیچ تردیدی سؤال کنید.
 15151از رفتارهایی که شما را در سازمان عصبی معرفی میکند ،پرهیز کنید.

 15152زمان پیادهسازی تصمیمگیریها ،به اندازه اخذ تصمیمات ،مهم است .چون ممکن است اجرای یک طرح خوب در زمان نامناسب با شکست روبهرو
شود.
 15153در مورد چیزی که نمیدانید ،به کسی اطالعات اشتباه ندهید و از گفتن نمیدانم ،هراسی نداشته باشید.
 15154با محول کردن مسئولیت به کارمندان مستعد و خالق ،زمینه رشد و خالقیت آنان را فراهم کنید.

توگو نپردازند.
15155نحوه چیدمان میز کارمندان و محل استقرار آنها را طوری انتخاب کنید که افراد در محل کارشان بیش از حد مجاز با هم به گف 

 15156همیشه به خاطر داشته باشید تواضع و متانت بر شکوه شما میافزاید.

 15157اگر قاطعیت مدیر با مهربانی توأم باشد ،فرمانبری با ترس جای خود را به انجام وظیفه با حس مسئولیتپذیری میدهد.

 15158سیستم پیشنهاداتی را جهت اخذ پیشنهاد اختصاص دهید و به کارمندان اطمینان دهید که به پیشنهادهای مطرح شده رسیدگی میکنید.

 15159مطمئن شوید که حق و حقوق دیگران توسط مسئولین و سرپرستان سازمان رعایت میشود.

 16160چند ساعت از یک روز مشخص در ماه را به بازدید از سطوح مختلف سازمان و گفتوگوی رودررو با کارمندان اختصاص دهید.
 16161در سمینارهای مرتبط با فعالیت خود شرکت کنید.

 16162با درایت و زیرکی همیشه در کمین شکار فرصتهای طالیی باشید.
 16163صبر و حوصله را از مهمترین ارکان موفقیت تلقی کنید.

 16164به منظور اطالع حاصل کردن از مطالب جدید علمی ،در چند سایت اینترنتی مرتبط عضو شوید.
 16165چند تکه کالم اختصاصی و جالب برای خود انتخاب کنید.

 16166تفکر و تعمق قبل از پاسخگویی راحتتر از پیدا کردن چارهای برای تغییر آنچه عنوان شده میباشد.

 16167به هر کس فراخور فعالیت و بازده کاریاش پاداش دهید و با در نظر گرفتن پاداشهای مساوی ،حرکت افراد شایسته گروه را کند نکنید.
 16168اجازه ندهید بار مسئولیت کارمندان بیکفایت بر دوش کارمندان ساعی تحمیل شود زیرا افراد ساعی انگیزه خود را از دست میدهند.

 16169دانش حرفهای خود را تا حدی باال ببرید که در موارد لزوم در مقابل کلیه سؤاالت حرفهای حاضر جواب باشید.
 17170هنگام دست دادن ،دست افراد را محکم و صمیمانه بفشارید.
 17171وقتی عصبانی هستید ،درباره دیگران تصمیمگیری نکنید.

 17172هرگز امید ارتقا را از زیردستان نگیرید ،زیرا به طور یقین ،انگیزه آنها برای تالش از بین میرود.

 17173سعی کنید در صورت لزوم در دسترس باشید و شانس حرف زدن را به همه سطوح سازمان بدهید.

 17174به کارمندان ساعی و متعهد بگویید که چقدر برای سازمان مفید هستند و شما به آنها عالقه و اعتماد دارید.
 17175هیچگاه اجازه ندهید کسی حالت افسردگی و ناامیدی شما را ببیند.

 17176به شایعات بیاساس بیتوجه باشید و در مورد زیردستان از روی دهنبینی قضاوت نکنید.
 17177خشکی جلسات طوالنی را با شوخطبعی قابل تحمل کنید.

 17178از سرزنش کردن دیگران در جمع خودداری کنید.

 17179برای همه سطوح سازمان حتی خدمه و نامهرسانها احترام قائل شوید.

 18180روز تولد کارمندان ،کارت تبریکی را که توسط شما امضا شده است ،برایشان ارسال کنید.

 18181در موقع امضا کردن نامهها و مکتوبات آنها را به دقت مطالعه کنید و از امضا کردن آنها ،زمانی که حوصله و تمرکز ندارید پرهیز کنید.
 18182خوشژست و خوشبیان باشید و در جمع با انرژی و اشتیاق حاضر شوید.

 18183با قدردانی به موقع از کارمندان ،انرژی کاری آنان را افزایش دهید و حسن خالقیت را در آنان تقویت کنید.
 18184موقع حرف زدن با اعتماد به نفس به چشمان افراد نگاه کنید و همیشه متبسم باشید.
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 18185هرگز برای پیشبرد اهداف کاری خود ،دیگران را با وعدههای بیاساس فریب ندهید.

 18186سعی کنید اسامی کارمندان را به خاطر بسپارید و در حین صحبت کردن با آنان ،اسمشان را به زبان بیاورید.
 18187همواره به خاطر داشته باشید به کار بردن الفاظ مؤدبانه از اقتدار شما نمیکاهد.
 18188روی اشتباهات خود پافشاری نکنید و بیتعصب خطاهای خود را بپذیرید.
 18189تا صحت و سقم مسألهای روشن نشده ،کسی را مؤاخذه نکنید.
 19190معاشرین چاپلوس خود را جدی نگیرید.

 19191نکات جالب و پندآموز کتابهایی را که میخوانید ،در دفتری یادداشت کنید و در موارد مناسب آنها را به کار ببرید.
 19192بدون توهین به عقاید دیگران ،با آنها مخالفت کنید.

 19193برای ثبت ایدههای درخشانی که ناگهان به ذهن میرسند ،همیشه یک قلم و کاغذ به همراه داشته باشید.

 19194کتابخانه سازمان را به روز کنید و اسامی کتابهایی را که اضافه میشود به صورت لیست منتشر شده در اختیار کارمندان قرار دهید.
 19195مطمئن شوید ابراز رضایت شغلی افراد به سبب ترس از توبیخ مسئولین و سرپرستان نیست.
 19196به واسطه مدیر بودن خود ،از دیگران توقع بیجا نداشته باشید.

 19197در اولین فرصت به مشاجرات و کدورت هایی که بین کارمندان پیش میآید ،حکمیت کنید و برقرار کننده صلح و آشتی باشید.
 19198از انحصاری کردن خدمات رفاهی سازمان پرهیز کنید و اجازه دهید همه سطوح از این خدمات بهرهمند شوند.

 19199از عنوان کردن فرامین غیرقابل اجرا و غیرمنطقی احتراز جویید ،زیرا جز خدشهدار کردن شخصیت حرفهای شما پیامدی ندارد.

 20200عملکرد افراد را در زمان اضافهکاری کنترل کنید تا بدینوسیله از سوء استفاده افراد ناشایست در سازمان جلوگیری شود.

 20201در سالم کردن و ایجاد ارتباط دوستانه پیشقدم باشید.

 20202مراقب سالمتی خود باشید و هرگز از یاد مبرید عقل سالم در بدن سالم است.

 20203عیبجو و بهانهگیر نباشید و اجازه ندهید این دو خصلت در شما به عادت مبدل شود.
 20204از اشتباهات خود درس بگیرید و آن را به دیگران نیز درس بدهید.

 20205حتی وقتی موردی پیش آمده که به شدت ترسیدهاید ،اجازه ندهید اطرافیان از این حس شما مطلع شوند.
 20206زمانی که از کسی اشتباهی سر میزند ،با رفتار صحیح و منطقی او را شرمنده کنید ،نه با توهین و ناسزا.

 20207به اندازه کافی استراحت کنید و اجازه ندهید خستگی و استرس به سالمت روحی شما لطمه وارد کند.

 20208هر از گاهی جلسهای به منظور پرسش و پاسخ با حضور سرپرستان ترتیب دهید تا از صحبت عملکرد و برنامههای آنان مطمئن شوید.

 20209سرپرستان و مسئولین ،پل ارتباطی مدیریت و کارمندان هستند ،تا از استحکام این پل مطمئن نشدهاید بیمحابا گام برندارید.

 21210کارمندان را تشویق کنید تا با ابتکار در انجام کارهایشان راههایی برای صرفهجویی و پایین آوردن هزینهها پیدا کنند.
 21211به دیگران فرصت جبران اشتباهاتشان را بدهید.
21212با اولین برخورد ،در مورد کسی قضاوت نکنید.

21213هر کسی را فقط با خودش مقایسه کنید ،نه با دیگران.
21214اعجاز عبارات تأکیدی و مثبت را نادیده نگیرید.
 21215با هر نوع بیانضباطی مبارزه کنید.

 21216روز خود را با خوردن صبحانهای مقوی آغاز کنید.

 21217حتی اگر سن شما از کارمندان کمتر است ،آنچنان دلسوزانه با مسائلشان برخورد کنید تا لقب «پدر سازمان» را کسب کنید.
 21218از کارکنان بخواهید اگر با مشکلی روبهرو میشوند ضمن اعالم آن مشکل چند راه حل مناسب نیز ارائه دهند.
 21219گاهی اوقات بدون اطالع قبلی وارد اتاق کارکنان شوید و شخص ًا با آنان به گفتوگو بپردازید.

 22220با برقراری امنیت شغلی در محیط روحیه کاری افراد را بهبود ببخشید.
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22222کارکرد اثربخش سيستمهاي اجتماعي از انجمن اوليا گرفته تا اداره اياالت متحد آمريکا به کيفيت رهبري آن متکي است
22223تجربه نشان داده است شوق و حرارت مدير بيش از قابليت او موثر بوده است

22224مديران اثربخش فرصت ميآفرينند و مديران دنبالهرو در انتظار فرصت مينشينند
22225براي مدير ،موفقيت يک سفر است نه يک مقصد

22226مدير بايد مسائل کمي را به مافوق و مسائل بيشتري را به زيردستان ارجاع دهد

22227مدير چون ميخ وسط آسياب بايد ساکن و استوار و محکم باشد تا تشکيالت به درستي حول آن محور طي طريق کند
22228مديريت يعني کنترل عناصر مسئول و زيردست به طوري که تالش هاي آنها در تحقق اهداف هماهنگ گردد
22229عطش قدرت خطرناکترين تجلي خودسري مدير است

23230ميتوان در ظرف دوسال يک کارخانه ذوب آهن ساخت ،ولي براي تربيت يک مدير براي اين صنعت بايد  20سال وقت صرف کرد
23231مديران اثربخش در زمان حال زندگي ميکنند اما هميشه به فکر آينده هستند
23232مشکالت مديريت هميشه به مشکالت مردم تبديل ميشود
23233مديريت اثر بخش مهمترين عامل توسعه در جوامع است

23234وظيفه مدير اگر قضاوت ،داوري و جداکردن افراد نااليق نباشد ،پس چيست؟
23235هنر مدير تبديل مشکالت به فرصتهاست

«23236موفقترين مديران کساني هستند که تا وقتي «قديمي» خوب است از آن استفاده ميکنند و به محض اين که «جديد» بهتر شد آنرا در اختيار ميگيرند»
23237يک مدير موفق مديريست که دنيايي را در کنار خود ،بهمراه خود و با ديدگاههايي متفاوت با خود طراحي کند

23238مديريت در يک سيستم کار ميکند ،رهبري بر روي آن

23239وقتي مديران قبل از کارکنان سر کارشان حاضر شوند و بعد از آنها محل کارشان را ترک کنند رهبريشان مورد قبول واقع ميشود

24240مدير بايد توجه خود را بر افراد متمرکز کند نه بر تجهيزات

24241قدرت ،مقام و رياست بر ديگران تنها وسيله آزمايش است؛ هرگز آنرا نشانه بزرگي و عظمت خود نشماريد

24242شخصي مدير را اينگونه تفسير ميکند :مدير کسي است که با مراجعان مالقات ميکند تا بقيه کارکنان به کارشان برسند

24243مديريت نوعي هنر است و هنر يعني خالقيت و خالقيت اساس پيشرفت است
24244سرپرستي خوب ،هنر واداشتن افراد متوسط به انجام کار عالي است

24245نوع مسائلي که مديران براي حل کردن انتخاب ميکنند تحت تأثير ارزشهاي مديريت است
24246مديريت قدرت توانايي نفوذ در رفتار ديگران است

24247توجه مدير به حل مساله ،تنها بازگشت به وضعيت عادي و موجود است
24248مديران اسير دو تغيير هستند :زمان و هزينه

24249مدير موفق در سازمان غيررسمي نيز رهبري را بر عهده دارد

25250لشگر گوسفنداني را که يک شير هدايت ميکند ميتواند بر لشگر شيراني که يک گوسفند هدايت ميکند پيروز شود
25251ببینید موفقیت واقع ًا از نظر شما چه مفهومی دارد .با خود صادق باشید.

25252هر روز فرصتی را به تفکر در مورد ارزش هایتان اختصاص دهید و سعی کنید نسبت به آنها وفادار بمانید.

25253دستیابی به موفقیت مستلزم داشتن نگرش مثبت است.

25254توجه داشته باشید که همیشه گرفتار بودن نشانه عدم کارایی و اثر بخشی شما در انجام امور است.
25255کارها را بر اساس میزان اهمیت اولویت بندی کنید نه بر اساس میزان فوریت
25256به خاطر داشته باشید که افزایش سرعت باعث کاهش کیفیت می شود.

25257ترتیبی دهید که کارتان با معیار هایی که برای موفقیت دارید هدایت شود.
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︋︀﹡﹉ ﹞﹢ارد ا︲︀﹁﹤ :ا︫︺︀ر ︫︀︻︣ان ︋︤رگ﹑﹝︗ ،ت ﹇︭︀ر ︋︤ر﹎︀ن﹑﹝︗ ،ت ﹞︡︣︐︣︲ ، ﹩ب ا﹛﹝︓﹚︀ و ️︗ ...درج در ︮﹀︀ت ︨︣ر︨﹫︡

25259در مورد کارهایی که در انجام آنها مهارت دارید فکر کنید و بکوشید نقاط قوت خود را تقویت کنید.
26260برای خود یک بیانیه موفقیت بنویسید و مرتبا به آن رجوع کنید.

26261موفقیت های خود را مرور کنید .مطمئن شوید که آمادگی سازگار شدن را دارید.

26262از افراد بخواهید به شما باز خورد های سازنده بدهند .از این باز خورد ها درس بگیرید.
26263برای تقویت نقاط قوت خود و غلبه بر موانع از روش مربی گری استفاده کنید.

26264هر روز در مورد گزینه ها و راه حل های جدید فکر کنید و به تدریج به دنبال شیوه های بهتر برای انجام امور باشید.
26265روی مثبت صحبت کردن با خود تمرین کنید و یاد بگیرید که ارزش نقش خود در انجام امور را ببینید.
26266تردید را در اعضای گروه خود تشخیص دهید و سعی کنید به علت نگرانی آنها پی ببرید.

26267به خاطر داشته باشید که داشتن روابط خوب با دیگران از جمله نیازهای اساسی انسان است.

26268برای دستیابی به اولویت هایتان در خود تعهد ایجاد کنید.

26269در مورد آخرین پیشرفت های حاصله مطالعه کنید تا بتوانید اقدامات آگاهانه تری انجام دهید

27270برای هر یک از مراحل اقدامات خود تاریخ مشخصی را تعیین کنید.

27271توجه داشته باشید که همه به نحوی از برقراری توازن میان کار و زندگی شما بهره می برند.
27272حتما از مرخصی های ساالنه به طور کامل استفاده کنید

27273برای تک تک ساعات روز ارزش قائل شوید و از آنها به شکلی موثر استفاده کنید.

27274اولویت های اصلی تان را ارزیابی ،و همه حواس خود را معطوف آنها کنید تا عملکرد شما در سطح عالی باشد.

27275ببینید آیا الزم است کاری را شخصا انجام دهید یا امکان محول کردن آن به دیگری وجود دارد.
27276از خود بپرسید که چه تغییراتی می توانید در زندگیتان ایجاد کنید؟

27277از یک مربی بخواهید شما را در ایجاد تغییرات مورد نظرتان کمک کند.

27278توجه داشته باشید که تغییرات کوچک می توانند به کلی اوضاع را دگرگون کنند.

27279اطمینان حاصل کنید که اعضای گروه به یکدیگر احترام می گذارند.
28280اعضای گروه را تشویق کنید که محل کار را سر وقت ترک کنند.

28281هدف کلی خود را به طور منظم مرور کنید تا از مسیر اصلی منحرف نشوید.

28282در بله گفتن به اولویت های خود قاطع باشید و به واکنش خود نسبت به افراد صریح ،صادق و با اصالت فکر کنید.

28283اگر برای خودتان احترام قائل باشید دیگران نیز برای شما احترام قائل خواهند شد.

28284به چیزهایی که احساس توانمند بودن را در شما به وجود می آورند فکر کنید.
28285عالئم جسمانی خود را به هنگام بروز استرس شناسایی کنید.

28286در برنامه خود به طور منظم روز هایی را برای دوری از محل کار و تجدید قوا در نظر بگیرید.
28287نگرش و طرز برخورد شما باید بخشی از راه حل باشد ،نه مشکل.

28288به منظور دستیابی به نتایج موفقیت آمیز  ،افراد را به بهره گیری از حداکثر توان موجود تشویق کنید.

28289رضایت خود را از عملکرد مطلوب کارکنان ابراز کنید به ویژه زمانی که به آنها برای بهتر شدن انگیزه می بخشید.
29290اطمینان حاصل کنید که افراد نسبت به میزان اهمیت نقش خود در سازمان واقف هستند
29291اطمینان حاصل کنید که کارکنان از نحوی ارزیابی خود آگاهند.

29292عملکرد ارزیابی شونده را از نقطه نظر دیگر افراد سازمان مورد بررسی قرار دهید.

29293اطمینان حاصل کنید که سوالهای مربوط به فرم های مشتریان بازخورد مفیدی بدست می دهند.
29294بازخوردها را به دقت ارزیابی کنید تا از میزان ارزش آن برای ارزیابی فرد مطمئن شوید.
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29295یک طرح کلی در نظر بگیریم و برای ایجاد تغییر در آینده تالش کنیم
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﹁︣آ﹠︡ ︑﹆﹢﹜ ︨︀زی را ︋﹤ را︀﹡﹤ ︋︧︍︀ر︡.
ز﹠﹊︀ی ︠﹢د را در ︀︎︀﹡﹤ ︑﹢﹏ ︋﹍﹫︣︡.
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︋︀﹡﹉ ا︵﹑︻︀ت︡︗،︀﹨︡﹋ ،︀﹠﹀﹚︑ :اول ا︵﹑︻︀ت ﹞﹠︨︡︣︐﹞ ﹤︪﹆﹡ ، ︀﹨︫︣ ️﹁︀︧﹞ ،﹩و و ︡︗،BRTاول ︑︊︡﹏ ﹞﹆﹫︀س ،ا︠︐﹑ف ︨︀︻️ و...
آ﹛︊﹢م ︮﹀︀ت ا︋︐︡ا ﹩و ا﹡︐︀︨︣ ﹩ر︨﹫︡ :︀﹞﹆﹚︉﹑﹫︴︺︑ ،ت ر︨﹝︀︨ ،﹩ل در﹉ ﹡﹍︀ه ،اوراق ︧︀︋︡اری
︋︀﹡﹉ ﹞﹢ارد ا︲︀﹁﹤ :ا︫︺︀ر ︫︀︻︣ان ︋︤رگ﹑﹝︗ ،ت ﹇︭︀ر ︋︤ر﹎︀ن﹑﹝︗ ،ت ﹞︡︣︐︣︲ ، ﹩ب ا﹛﹝︓﹚︀ و ️︗ ...درج در ︮﹀︀ت ︨︣ر︨﹫︡

29296ارزیابی فرصتی است برای حصول اطمینان از واقع گرایانه بودن دیدگاه افراد نسبت به قابلیت هایشان.
29297در نظر داشته باشید که معیارهای عملکرد چالش برانگیز و در عین حال قابل حصول باشند.

29298از اهداف به عنوان راهی برای تمرکز بیشتر گروه در فعالیت ها و همکاری بیشتر استفاده کنید.

29299انعطاف پذیر باشید تا بتوانید در ضورت لزوم شرایط را تغییر دهید.

30300اساس کار را طوری برنامه ریزی کنید که هر یک از افراد به دنبال انجام مطلوب وظایف خود باشند.

30301دیدگاه افراد را برای راهی که در در پیش دارند را جویا شوید.

30302به خاطر داشته باشید که یک موفقیت اغلب موفقیت های دیگری را به دنبال دارد.
30303قبل از اجرای ارزیابی زمانی را به تفکر درباره روند آن اختصاص دهید.
30304طوری گفت وگو کنید که بیشتر درباره شغل فرد بحث شود نه خود فرد.

30305مطمئن شوید که فرد از فرصت کافی برای تمرکز بر توسعه برخوردار بوده است.

30306اهداف عملکردی را با اهداف و سیاست های سازمان هم سو کنید.
30307برای خود و اعضای گروه لیستی از اهداف مورد نظر را تهیه کنید.

30308بلند پرواز باشید و به هنگام تعیین اهداف بزرگ بیندیشید.

30309همیشه سعی کنید در مورد انتظاراتی که از افراد دارید ثابت قدم باشید.

31310از سیاست های شرکت درباره توسعه شغلی درک مناسب به دست آورید.

31311موانع و مشکالت که مانع دست یابی فرد به اهداف می شوند را شناسایی کنید.

31312مطمئن شوید که افراد زمان کافی برای حمایت و پشتیبانی در اختیار دارند.

31313موضوعاتی که به صورت محرمانه با ارزیابی شونده مطرح می کنید را محترم بشمارید.
31314مراقب باشید گفته هایتان در مورد یک مسئله خاص به دو فرد مختلف متناقض نباشد.

31315برای اتاق ارزیابی طرحی را در نظر بگیرید که فکر می کنید برای شروع مناسب است.

31316با لحن آرام صحبت کنید و از گپ زدنی که اتالف وقت را به دنبال دارد بپرهیزید.
31317همواره از حاالت بدنی خود آگاهی داشته باشید.

31318سوالها یا پیشنهادهای عمل گرایانه حاکی از آمادگی برای قبول تعهد است.

31319بر این نکته تاکید کنید که در کار دخالت نخواهید کرد اما انتظار دارید با شما مشورت شود.

32320از پذیرش (بله) حاکی از چرب زبانی و بی قیدی بپرهیزید.

32321سعی کنید واکنش های منفی را پیش بینی کنید و برنامه ای برای چگونگی برخورد با آن را داشته باشید.

32322دقیقا مشخص کنید که چه زمانی نیازمند دریافت راهنمایی از همکاران یا متخصصین با تجربه هستید.
32323از بحث درباره مشکالتی که تاثیر چندانی بر عملکرد ندارند پرهیز کنید.
32324هنگام برنامه ریزی توسعه به موضوعات بلند مدت توجه داشته باشید.
32325به یاد داشته باشید که طرح های توسعه فردی پویا و بهنگام هستند.

32326ببینید فرد ارزیابی شونده کدام یک از آموزش های قبلی را بهتر یاد گرفته است.
32327افراد را تشویق کنید تا از هر فرصتی برای بهسازی خود استفاده کنند.

32328دیدگاه ها وتجربیات مشترک را در بین افراد ترویج کنید.
32329برای فرا گیری مهارت های جدید هیچ گاه دیر نیست.

33330افراد را تشویق کنید تا با اشتیاق به سراغ چالش های جدید بروند.

33331به افراد کمک کنید تا متوجه شوند چقدر می توانند از یکدیگر یاد بگیرند.
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33332از تالش های گروهی تقدیر کنید تا نشان دهید که برای کمک افراد به یکدیگر چقدر ارزش قائلید.
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﹁︣آ﹠︡ ︑﹆﹢﹜ ︨︀زی را ︋﹤ را︀﹡﹤ ︋︧︍︀ر︡.
ز﹠﹊︀ی ︠﹢د را در ︀︎︀﹡﹤ ︑﹢﹏ ︋﹍﹫︣︡.

Tel:(021) 66936857-66591834

30007546878787

SMS:

﹨︣﹤ در︋︀ره ︨︣ر︨﹫︡ ﹞﹢︠ ﹩ا﹨﹫︡
آ﹛︊﹢م ︵︣ح ︨︣ر︨﹫︡ و ︵︣ح ︗﹚︡
آ﹛︊﹢م ︑︭︀و︣ ︵︊﹫︺️ و ا︣ان ︋︀︨︐︀ن
︋︀﹡﹉ ا︵﹑︻︀ت︡︗،︀﹨︡﹋ ،︀﹠﹀﹚︑ :اول ا︵﹑︻︀ت ﹞﹠︨︡︣︐﹞ ﹤︪﹆﹡ ، ︀﹨︫︣ ️﹁︀︧﹞ ،﹩و و ︡︗،BRTاول ︑︊︡﹏ ﹞﹆﹫︀س ،ا︠︐﹑ف ︨︀︻️ و...
آ﹛︊﹢م ︮﹀︀ت ا︋︐︡ا ﹩و ا﹡︐︀︨︣ ﹩ر︨﹫︡ :︀﹞﹆﹚︉﹑﹫︴︺︑ ،ت ر︨﹝︀︨ ،﹩ل در﹉ ﹡﹍︀ه ،اوراق ︧︀︋︡اری
︋︀﹡﹉ ﹞﹢ارد ا︲︀﹁﹤ :ا︫︺︀ر ︫︀︻︣ان ︋︤رگ﹑﹝︗ ،ت ﹇︭︀ر ︋︤ر﹎︀ن﹑﹝︗ ،ت ﹞︡︣︐︣︲ ، ﹩ب ا﹛﹝︓﹚︀ و ️︗ ...درج در ︮﹀︀ت ︨︣ر︨﹫︡

33333تمامی افراد گروه را در برنامه ریزی توسعه برای آینده مشارکت دهید.
33334با تسهیم منابع حداکثر استفاده از بودجه آموزشی را به عمل آورید.
33335نقادانه به کار خود بنگرید تا از اثر بخشی بیشتری برخوردار باشید.

33336تمامی کارکنان تمایل دارند نظر مدیرشان را در ارتباط با خود بدانند.

33337برای موفقیت نظام ارزیابی مدیران باید مهارت خود را نیز هماهنگ با مهارتهای کارکنان بهبود بخشند.

33338اگر ميخواهيد در اوج بمانيد ،بايد به همان اندازه سختتر کار کنيد.

33339مردمي که منفيباف و ترسو هستند و به آساني ،همه چيز را رها ميکنند ،هرگز کار مهمي انجام نخواهند داد.
34340امکانات در هر حيطهي کاري ،پنهان هستند و اين شما هستيد که بايد آنها را کشف کنيد.

34341نااميدي و شکست حتي در نوآورانهترين کارها به وجود ميآيد ،ولي مهم اين است که اراده کنيد و پايان کار خود را در نظر بياوريد ،مهم نيست آن کار چه
باشد.
34342فرصتهاي بالقوه ،نامحدود هستند ،ولي شما بدون کار سخت نميتوانيد آنها را ببينيد.
34343اگر خود را باور داشته باشيد ،هر کاري ،شدنيست.

34344بکوشيد در زمينهي کار خود بهترين باشيد؛ هرچه ميخواهد باشد.

34345براي گريز از پشيماني ،فقط يک راه وجود دارد و آن ،نهايت تالش در هر کاريست که انجام ميدهيد.
34346تالشهاي ترديدآميز ،هرگز هيچکس را به اوج نرسانده است.

34347آناني که ميخواهند بهترين باشند ،بايد همهي تالش خود را بکنند.

34348تا زماني که همهي تالش خود را بکار ميگيريد ،هرگز براي شکست ،سرزنش نميشويد.

34349زمان مناسب براي انجام کاري ،هنگاميست که هيچکس آن کار را نميکند ،يا کسان ديگر هنوز آغاز نکردهاند و يا از انجام آن بازايستادهاند.
35350نشانهي ناداني ،آن است که بدون اينکه تالشي کرده باشيم ،امري را غير ممکن بدانيم.
35351هر کس که خود را وقف کارش کرده ،هرگز شکست نخورده است.

35352اگر تنها يک درصد شانس کاميابي در يک پروژه وجود داشته باشد ،يک دارندهي کسب و کار راستين ،آن يک درصد را به چشم جرقهاي مينگرد تا
آتشي با آن روشن کند.

35353رؤياها ،در بيشتر موارد ،انسانساز هستند .آنها منش ،کار و حتي سرنوشت انسان را مهار ميکنند.

35354هنگامي که به جايي ُپر از ريسک و خطر وارد ميشويد ،به دقت ،همهي جوانب کار را در نظر ميگيريد؛ پس به راستي ،ديگر ريسکي در کار نيست.

35355شرکتهایی که برای کارهای درست وقف شدهاند و برای مسوولیتهای اجتماعی خود تعهدنامهای دارند که براساس آن کار کنند سودآورتر از آنهایی
هستند که این کارها را نمیکنند... .

35356به جای پرداختن به برنامه استراتژیک ,به تفکر و ایدههای استراتژیک روی آورید.

35357در بازاریابی نوین (بازاردانی)به جای داشتن سبد محصوالت باید به داشتن سبد مشتریان توجه داشت.

35358رمز برد و پیروزی روشن است :بکوشیم تا در یک زمینه دوبار بازنده نشویم.
35359انسان در بازی گاهی میبرد و گاهی چیز یاد میگیرد.

36360مشتریان زبان گویایی دارند ,اگر بیواسطه با آنها در ارتباط بوده و گوشی شنوا داشته باشیم میتوان از ایشان چیزهای زیادی یاد گرفت.

36361مسیر ناهموار تحول باید بهکوشش خود مدیر پیموده شود ,زیرا تحول چیزی نیست که مدیر فرمان دهد و دیگران اجرا کنند.

36362به جای شغل ,در پی مشتری باشید ,اگر انسان بتواند محصولی عرضه کند که خواهان داشته باشد ,از بیکاری نجاتیافته است.

36363دنیا را دوگونه میتوان تغییر داد :با قلم(کاربست اندیشه) و با شمشیر (کاربست زور)

36364میتوان مدیر مردم نبود ولی آنان را دوست داشت,اما بدون عشق به مردم نمیتوان آنها را مدیریت کرد.

36365مدیریت یعنی هنر جلب پیروی داوطلبانه ی دیگران.

36366موفقیت اغلب باعث غرور شده و غرور باعث شکست میشود.
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﹨︣﹤ در︋︀ره ︨︣ر︨﹫︡ ﹞﹢︠ ﹩ا﹨﹫︡
آ﹛︊﹢م ︵︣ح ︨︣ر︨﹫︡ و ︵︣ح ︗﹚︡
آ﹛︊﹢م ︑︭︀و︣ ︵︊﹫︺️ و ا︣ان ︋︀︨︐︀ن
︋︀﹡﹉ ا︵﹑︻︀ت︡︗،︀﹨︡﹋ ،︀﹠﹀﹚︑ :اول ا︵﹑︻︀ت ﹞﹠︨︡︣︐﹞ ﹤︪﹆﹡ ، ︀﹨︫︣ ️﹁︀︧﹞ ،﹩و و ︡︗،BRTاول ︑︊︡﹏ ﹞﹆﹫︀س ،ا︠︐﹑ف ︨︀︻️ و...
آ﹛︊﹢م ︮﹀︀ت ا︋︐︡ا ﹩و ا﹡︐︀︨︣ ﹩ر︨﹫︡ :︀﹞﹆﹚︉﹑﹫︴︺︑ ،ت ر︨﹝︀︨ ،﹩ل در﹉ ﹡﹍︀ه ،اوراق ︧︀︋︡اری
︋︀﹡﹉ ﹞﹢ارد ا︲︀﹁﹤ :ا︫︺︀ر ︫︀︻︣ان ︋︤رگ﹑﹝︗ ،ت ﹇︭︀ر ︋︤ر﹎︀ن﹑﹝︗ ،ت ﹞︡︣︐︣︲ ، ﹩ب ا﹛﹝︓﹚︀ و ️︗ ...درج در ︮﹀︀ت ︨︣ر︨﹫︡

36368هزینه ی به دست آوردن یک مشتری تازه ,حداقل پنج برابر هزینه ی خشنود نگهداشتن مشتریان کنونی است.
36369هر کس میتواند سررشته ی کار خویش را به دست گرفته و آن را به مسیر دلخواه ببرد.

37370مدیریت هنر گوش دادن به دیگران است .چنانچه به سخنان کسی خوب گوش فرا ندهید ,نمیتوانید درون او را بشناسید.
37371توان یادگیری و به کار بستن با شتاب آموختهها ,بزرگترین امتیاز رقابتی را در اختیار سازمان میگذارد.
37372اولین روش برآورد هوش یک فرمانروا این است که به آنهایی که در اطرافش گرد آمدهاند بنگریم.

37373بیشتر انسانها ترجیح میدهند بمیرند اما فکر نکنند ,خیلیها هم فکر کردن را بر مرگ ترجیح میدهند.

37374تمایز یک محصول باید در راستای ذهنیت مصرفکننده صورت گیرد ,نه مخالف آن.

37375در بیشتر موارد ,کشورهای فقیر از نظر داراییها ثروتمند اما از نظر سرمایه فقیرند ,دارایی را نمیتوان تبدیل به سرمایه کرد مگر آن که قانون حاکم باشد.

37376آنهایی که از جای خود میجنبند ,گاهی میبازند و آنهایی که نمیجنبند ,همیشه میبازند.
37377اگر همه چیز مهم باشد ,پس بدان که هیچ چیز مهم نیست.

37378مدیران پیروزمند دنیای امروز ,رمز پیروزی سازمان خود را بهرهمندی از انسانها فرهیخته میدانند.

37379حداکثر شادی و خشنودی انسانها زمانی به دست میآید که در شغل همراستا با شخصیت (هوشمندی)خود ,به کار گمارده شوند.

38380نقش مدیر این است که به درون فرد نفوذ کند و هوشمندی بیهمتای او را کشف کند و به عملکرد تبدیل نماید.
38381زندگی ارزشمندتر از آن است که تنها به امید فرارسیدن دوران بازنشستگی کار کنیم.
38382نه پیروزی پایدار است و نه شکست مرگآور.

38383به کارکنانتان بگویید هیچگاه اجازه ندهند قربانی واقع شوند; اما اگر چنین احساسی دارند بهتر است بروند جای دیگری کارکنند.
38384صدای کردار ,از صدای گفتار بلندتر است.

38385اگر میخواهید دلیل خوب کار نکردن کارکنانتان را بدانید ,کنار آینه بروید و دزدانه بدان نگاه کنید.
38386جلسهای که خوب اداره نشود ,حاصلی جز اتالف زمان ندارد.
38387بهترین راه پیشبینی آینده ,ساختن آن است.

38388یک مشتری خشنود ,رضایتش را به سه نفر میگوید ,اما یک مشتری ناخشنود همه را باخبر میکند.

38389کسی را سرزنش نکنید ,به جای بحث دربارهء اینکه چه کسی باعث وقفه در پیشرفت است ,در مورد اینکه چه چیز مانع پیشرفت است بحث کنید.
39390زمانی دست از کار بکشید که کار شما انجام شده باشد ,نه آنگاه که خسته شدهاید.
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