
 :یک رّس ّقتٔ کارهٌداى تَ ادارٍ رطیدًد، اطالعیَ تشرگٔ را در تاتلْٓ اعالًات دیدًد کَ رّٓ آى ًْػتَ ػدٍ تْد

در  ٠١دیزّس فزدٓ کَ هاًع پیؼزفت ػوا در ایي ادارٍ تْد درگذػت. ػوا را تَ ػزکت در هزاطن تؼییع جٌاسٍ کَ طاعت 

 .طالي اجتواعات تزگشار هٔ ػْد دعْت هٔ کٌین

ًاراحت هٔ ػدًد اّها پض اس هدتٔ، کٌجکاّ هٔ ػدًد کَ تداًٌد  همکارانشان یکٔ اس مرگ در اتتدا، ُوَ اس دریافت خثز

تَ طالي  ٠١کظٔ کَ هاًع پیؼزفت آى ُا در ادارٍ هٔ ػدٍ کَ تْدٍ اطت. ایي کٌجکآّ، تقزیثاً توام کارهٌداى را طاعت

 .اجتواعات کؼاًد

رفتَ رفتَ کَ جوعیت سیاد هٔ ػد ُیجاى ُن تاال هٔ رفت. ُوَ پیغ خْد فکز هٔ کزدًد: ایي فزد چَ کظٔ تْد کَ هاًع 

 !پیؼزفت ها در ادارٍ تْد؟ تَ ُز حال خْب ػد کَ هزد

ؼکؼاى کارهٌداى در صفٔ قزار گزفتٌد ّ یکٔ یکٔ ًشدیک تاتْت هٔ رفتٌد ّ ّقتٔ تَ درّى تاتْت ًگاٍ هٔ کزدًد ًاگِاى خ

 .هٔ سد ّ ستاًؼاى تٌد هٔ آهد

آیٌَ آ درّى تاتْت قزار دادٍ ػدٍ تْد ّ ُز کض تَ درّى تاتْت ًگاٍ هٔ کزد، تصْیز خْد را هٔ دید. ًْػتَ آ ًیش تدیي 

هضوْى در کٌار آیٌَ تْد : تٌِا یک ًفز ّجْد دارد کَ هٔ تْاًد هاًع رػد ػوا ػْد ّ اّ ُن کظٔ ًیظت جشء خْد ػوا. 

ل کٌید. ػوا تٌِا کظٔ ُظتید کَ هٔ تْاًید تز رّٓ ػادٓ ُا،تصْرات ػوا ت ّْ ٌِا کظٔ ُظتید کَ هٔ تْاًید سًدگیتاى را هتح

 .ّ هْفقیت ُایتاى اثز گذار تاػید. ػوا تٌِا کظٔ ُظتید کَ هٔ تْاًید تَ خْدتاى کوک کٌید

 :نتیجه

هِن تزیي راتطَ آ کَ در سًدگٔ هٔ تْاًید داػتَ تاػید، راتطَ تا خْدتاى اطت. خْدتاى را اهتحاى کٌید. هْاظة خْدتاى 

 .تاػید. اس هؼکالت، غیزهوکي ُا ّ چیشُآ اس دطت دادٍ ًِزاطید. خْدتاى ّ ّاقعیت ُآ سًدگٔ خْدتاى را تظاسید

اً تَ آى ُا اعتقاد دارد را تَ اّ تاس هٔ گزداًد. تفاّت ُا در رّع ًگاٍ کزدى دًیا هثل آیٌَ اطت. اًعکاص افکارٓ کَ فزد قْی

 .تَ سًدگٔ اطت

 


