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  جان وودن رم موفقیته

 تعریف من از موفقیت

تایمز رک، بر روی جلد مجلهء نیویو UCLAزمانی که هرم موفقیت من، پس از نهمین قهرمانی با تیم بسکتبال دانشگاه 

هرم موفقیت  "این چیز جدید چیست؟ از کجا آمده؟ "بود که، ها این سؤال پیش آمدهنمایان شد، برای اکثر خواننده

 بودم.ایجاد کردهها قبل از مدتجدید نبود و من آن را 

سیاری از والدین به فشار زیادی که از سوی بدایتون، در دبیرستان کنتاکی 1933به عنوان یک معلم سال اولی، در سال 

اغلب به عنوان  " A "آزرد. به هر چیزی کمتر از نمرهء  شد، مرا میوارد می م در کالس ادبیات انگلیسیآموزاندانش

 بود.ادهدبود و بهترین عملکرد خود را انجام آموز سخت تالش کردهشد، حتی اگر آن دانشعدم موفقیت نگریسته می

کوش به نقش کمرنگ پسر خود در تیم بسکتبال اعتراض شنیدم پدر یکی از بازیکنان سختور مشابه، زمانی که میبه ط

باشد. توانست داشتهآموز میدانش-رنجیدم، چراکه در اغلب موارد، بهترین عملکردی بود که آن بازیکنکرد، بسیار میمی

دیدم این ا شرح دهم، زمانی که میکه ناامیدی و گاه بیزاری خود ر خاصل بود. دشوار استواکنش آن پدر ناعادالنه و بی

 دهد.اتفاق چندین و چند بار رخ می

باشید، با همهء توجه و تمرکز؛ و بهترین عملکرد خود را هم انجام داده باشید، چه حسی به شما اگر سخت تالش کرده

نظر از سن، بسیاری از افراد به ه خطاب شوید. صرفگذارید، بازنددهد اگر توسط کسی که به او احترام میدست می

یک از افراد تحت رهبری من، دست از تالش برای اجرای بهترین خواستم که هیچکشند. من نمیراحتی دست از تالش می

 عملکرد خود بکشند؛ و تعداد کمی از آنها این کار را کردند.

کنید، حتی زمانی که بهترین در مسابقه نتیجه را واگذار می ها شماتجربهء شخصی به من آموخته است که بعضی وقت 

بود و با تمام توانایی اید. در این مواقعی که تیم ما با همهء تالش  خود را آماده ساختهعملکرد خود را به نمایش گذاشته

بودیم، و به بازیکنان نیز هاگذار کردودانستم حتی اگر ما نتیجه را بود، من این را موفقیت میو پتانسیل خود بازی کرده

 شته باشم؟ خیر.توانستم نیاز داگفتم. آیا چیزی فراتر از اینکه آنها بهترین خود باشند، میچنین می
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  شدن برنده فقطجستجو برای استانداردی باالتر از 

 یاموزم.دیگران ببود، به شاید من فقط در تالش برای یافتن راهی بودم تا آنچه را که پدرم به من آموخته

دهی را نمره-های اولیهء تدریس و مربیگری در دبیرستان دایتون، تصمیم گرفتم که یک سیستم خودبنابراین در طول ماه

کسب شده  ایجاد کنم، سیستمی که هم عادالنه و هم پرحاصل، و گاهی فراتر از کسب نمرهء عالی در کالس ویا امتیازات

 در یک مسابقه. 

ر باشی، اما هرگز دست از تالش نگران این نباش که از کس دیگری بهت "بود به یاد آوردم رم به من گفتهآنچه را که پد

ر بین خطوطی که او د. شروع به اندیشیدن در این موضوع کردم که موفقیت باید "توانی باشی.نکش که بهترینی که می

دهید تا به اوج خود پشتکاری که شما به خرج می کوشی یک نفر، به وسیله میزانبندی شود؛ با سختشرح داد درجه

یابید؛ چه در کالس، چه در ورزش و چه در زندگی. تقریبأ در همان زمان شعری کوتاه و بسیار پرمعنا خواندم که دست

 به من جهتی ویژه و افزون داد:

 در حال توبه به درگاه خداوند،

 ای زانو زد، سر خم کرد،وامانده

 ."ام ..... کوتاهی کرده."و با زاری گفت: 

 ."ای، و این عین موفقیت است.تمام جهد خود را کرده "بانگ برآمد: 

بندی کرد، بهترین عملکرد را انجام بده، و این عین موفقیت است. بنابراین، در این شعر مفهوم موفقیت را برای من جمع

هبری خود از موفقیت نوشتم؛ استانداردی که از همهء افراد تحت ر را ، پس از تعمقی دقیق، تعریف جدید خود1934سال 

 ترین استاندارد برای دستیابی است:خواستم که بیش از هر چیزی برای آن تالش کنند. برای من باالترین و سختمی

و  دانیم با همه وجودکه میزمانی ،باشدکه نتیجه مستقیم رضایت ما از خودمان می خاطر، چیزیآرامش  یعنی موفقیت

را با تمام توان و سرسختی و هوشمندی  خود ارکتوانیم تبدیل شویم، و ه میایم تا به بهترینی کتالش کرده باالترین کیفیت

 ایم.خود انجام داده

فاً هدف غلبه بر یک کند که ما صرتر از این ایجاد میبه اعتقاد من، این تعریف از موفقیت استانداردی عمیق و پرحاصل

 باشیم یا بخواهیم از دیگری بهتر شویم.حریف را داشته
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تواند آن را به طور کامل تحت کنترل شما باشد. هیچ کس نمیشود که موفقیت بهتر از همه، این تعریف باعث میمهم

د از موفقیت ش این تعریف جدیشما بدهد یا آن را از شما بگیرد. هیچ کس به جز شما. و بنابراین من آغاز کردم به آموز

 آموزان کالس ادبیات انگلیسی، بازیکنان تیم بسکتبال، و هر کس دیگری که مشتاق شنیدن بود.به دانش

دهی برای افراد اما تقریباً بالفاصله چیزی ناخواسته به ذهنم خطور کرد. آنچه که به عنوان جستجو برای سیستم خودنمره

ای ویژه که بدان تبدیل به استانداردی شد که من برای موفقیت خودم وضع کردم. شیوهبود، تحت رهبری من آغاز شده

 وسیله شروع کردم به امتیازدهی به خودم، در زندگی و در رهبری.

 راهنمایی برای موفقیت: نقشه راه من 

ورد لی که داری چه دستاها و پتانسیاییدان بیاندیش که با توانبای خود را قضاوت نکن، بلکه با آنچه به دست آورده

 باشی.توانستی داشتهبهتری می

گیرد. به عنوان معلم از آن پس خیلی زود دریافتم که فقط نیمی از مشکل با بازتعریف مفهوم موفقیت مورد توجه قرار می

قیت، با فه مومتوجه شدم که ضروری است تا به افراد تحت رهبری خود کمک کنم تا بدانند که هر کدام برای دستیابی ب

 م، به چه چیزی نیاز دارند و چه کار باید بکنند.اتعریفی که من کرده

 هاکه آن بر این باورم وای را شناسایی نمودم نیها و صفات انسازمانی که شروع به ساختن هرم موفقیت کردم، ارزش

نوان یک شخص عصفاتی درونی و الزم هستند تا شما بتوانید تمام تالش خود را به کار ببرید تا به تمام پتانسیل خود به 

دهد تا ها و صفات فردی شما را یاری میدست یابید، چه به عنوان رهبر و چه به عنوان عضوی از یک تیم؛ این ارزش

 بهترین عملکرد خود را به اجرا بگذارید.

کردن مسیر موفقیت در زندگی های خودم در زندگی، در حال پدیدآوردن نقشهء راهی بودم برای طیر مبنای ارزشمن ب

 ها و صفات الزم برای موفقیت نام ببرید.و در رهبری. شما ممکن است از آنها به عنوان ویژگی

 ی هرم موفقیتریشه

ه که به من آموخت و اینکه ترین آموزگار من هم بود. آنچجوشا وودن. او بزرگ شناسم، پدرم بود؛ترین مردی که میبه

ای من گذاشت. چه در شیوه آموزش و چه در جزئیات. آموخت، بیشترین تاثیر را روی عملکرد حرفهچگونه به من می

ر مان دهدر آنچه  او به ما در مزرعداشت سال به عنوان رهبر و مربی آموزش دادم، ریشه  40بیشتر آنچه که در طول 

 هایش بود.و خود او بهترین مثال برای گفته داد،تون ایندیانا آموزش میسنتر
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گفت، حتماً گوی؛ وقتی جوشا وودن چیزی میگوی و گزیدهپدر من نوعی خردمندی و عقلی سلیم داشت. مردی کم

 بود. و پرمعنا کالمی باارزش

 

اند برای من ، چه در زندگی و چه در آموزش؛ گفتارها و کردارهای مهمی نمایی شدهچهار اصل مهم راهنمای او، قطب

نمای او، بایستی که هم در ها در قطبام با آنها زندگی کنم و آنها را به دیگران بیاموزم. اصول پدر، نقطهکه سعی کرده

داد که هسته دانستم، اما او داشت چیزی را به من میوند. در آن دوران نمیکردار انجام شهم در هم در گفتار و  پندار،

 رهبری قوی است.

 قانون طالیی -1

 "خواهی با تو رفتار کنند.ای رفتار کن که میبا دیگران به گونه "

تخاب با ماست دهیم، انری که انجام میتر بود. در هر کاشناسم به این قانون طالیی نزدیکپدرم از هر کس دیگری که می

ایم، ه انتخاب کردهکه بیشترین و بهترین تالش خود را به کار ببریم یا نه، پس این را به خاطر بسپاریم که در انتها آنچه ک

 سازد.ما را می
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 تایی پدردو مجموعه سه -2

 العمل برای شرافت:مجموعهء اول؛ سه دستور

I. هرگز دروغ نگو 

II. هرگز تقلب نکن 

III. هرگز دزدی نکن 

 مجموعهء دوم؛ سه پیشنهاد در مواجه با مشکالت و موانع:

I. ؛ با آرامش مشکل را ارزیابی کن.آه و ناله نکن 

II. ه بیاندیش و به دنبال راه حل باش.سازند بافی نکن؛گالیه و منفی 

III. تر شو.بر آنچه در کنترل توست  تمرکز کن و سرسخت؛ بهانه نیاور 

 توجه و هوشیاری به جای مقایسه -3

جانی، به این فکر نکن که از کس دیگری بهتر باشی، بلکه هرگز از تالش برای اینکه بهترینِ خودت باشی، دست  "

 ."برندار، تو بر این موضوع کنترل داری، نه بر دیگران.
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 هفت پیشنهاد برای پیروی -4

I. با خودت روراست باش 

II.  به دیگران کمک کن 

III. هر روزت را به شاهکارت بدل کن 

IV.  های خوب سیراب کن.از کتابعمیقا خود را 

V.  .دوستی را هنرمندانه و زیبا بساز 

VI. .در مواجهه با یک روز طوفانی، پناهگاهی بساز 

VII. آر.جایار و شکر بههای خداوند را بشمهر روز برای هدایت یافتن دعا کن، نعمت 
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 تکامل رهبری من

 سه استاد بزرگ من

سزایی داشتند در رفتاری و عملی رهبری  من گذاشتند. هر کدام سهم بهسه استاد تاثیر عمیقی بر روی شیوه و جزئیات 

 آنچه من به عنوان مربی درک کردم و آموزش دادم.

نمای پندار وکردار و گفتار؛ این سه استاد که هر سه مربی بود، قطبباوجودی که پدرم پایه و اساس فلسفهء مرا شکل داده

های آموزشی خود ها من سخت کار کردم تا مهارتبدیهی است که در طول سال بودند، نقش حیاتی در تکامل آن داشتند.

طور صبورتر باشم و موارد دیگر، اما این سه مرد تأثیر زیادی را بهبود بخشم، کنترلم را روی خودم افزایش دهم، همین

 طور شیوهء آموزش من.گذاشتند روی آنچه که آموزش دادم و همین

 ء واقعی و اصلی تیم است.ایرل واریفر: تیم ستاره

 گلن کورتیس: جزئیات را آموزش بده.

 یافتهء توست.وارد لمبرت: تیم تو، خانوادهء گسترش
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 هرم موفقیت

موفقیت آرامشی ذهنی و روانی ست که نتیجه رضایتی درونی از خود می باشد ، بر این مبنا که می دانیم تمام تالش خود 

 ایم تا به بهترینی که می توانیم تبدیل شویم. را با باالترین کیفیت انجام داده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلوص و صمیمیت؛ جاه طلبی و تمرکز؛ تمرکزی مداوم ( ) ابزار ساخت این ردیف :  ردیف اول هرم موفقیت

 سختکوشی  .1

با دستاوردهای بزرگ به وسیله انسان های بزرگ به دست می آیند و حفظ می شوند؛ دستاوردهای واالیی که که 

به دست آمده اند؛ زمانی که دیگران  نشده اند؛ بلکه با صعودی مداوم ، حتی در شباهنگام ، پروازی تصادفی حاصل

هیچ میانبری در کار نیست ، هیچ راه آسانی وجود ندارد؛ موفقیت سفری است طوالنی که مهم  در خواب بوده اند.

 کوشی اولین سنگ بنای هرم موفقیت است.ترین توشه راه سخت کوشی مداوم است.به همین دلیل سخت 
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 شور و شوق .2

 "ایثار"ویش خکافی نیست ، در راه  "انجام وظیفه"است ؛ تنها  "انجام وظیفه"انجام کار بدون شور و شوق ، تنها 

ه ه دیگران انگیزبسطح انرژی و لذت ما در انجام کار، و اراده و از خود گذشتگی ای که از خود نشان می دهیم،  باید.

 و الهام می بخشد.

م. اگر شور و به عنوان یک رهبر ما باید در کاری که انجام می دهیم سرشار از انرژی ، اشتیاق ، لذت و عشق باشی

ن داشتن شور که به کارمان داریم از بین برود ، نمی توانیم با بهترین عملکردمان کار کنیم. سختکوشی بدوشوقی 

 موفقیت است.هرم وشوق قابل دستیابی نیست، به همین دلیل دومین سنگ بنای 

 کار کردن با هم ؛ سنگ ها میانی قاعده هرم موفقیت

یانی م؛ سنگ های قیت قرار دارند ، سختکوشی و شور و شوق در بین دو سنگ بنای کلیدی که در قاعده هرم موف

 : رفاقت ، وفاداری و همکاری.قاعده هرم موفقیت قرار دارند

 رفاقت .3

 زمان آغاز رفاقت با دیگران ، قبل از زمان نیاز پیدا کردن به آنهاست.

 بکوشید تا تیمی سرشار از احترام و همراهی بسازید ، همراهی در عمل.

 جوی وجود دارد ، تیمی متحد و یکپارچه خواهید یافت.جاییکه چنین 

 همکاری .4

 ."برای شما"کار می کنند ، نه  "با شما "یقین حاصل نمایید که دستیارانتان احساس کنند 

اد چنین برای ایج بیشترین توجه خود را معطوف انجام آنچه که درست است بکنید ؛ نه اینکه حق با چه کسی ست.

 کارهای درست، آخرین سنگ قاعده هرم موفقیت باید استوار جلوه کند ؛ همکاری. حالتی در انجام درست

 وفاداری .5

ی نمی کند. در جهان تقدیری وجود دارد که همه ما را با هم برادر می سازد؛ هیچ کس راه زندگی را به تنهایی ط

 هرآنچه که در حق دیگران انجام می دهیم، به سوی خود ما باز می گردد.

داری بخشی صادق باش. با کسانی که هدایتشان می کنی صادق باش. وفاداری اعتماد به بار می آورد. وفابا خودت 

 از سرشت واالی انسانی ست؛ همین طور بخشی از سرشت تیم های بزرگ .
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 (ار ساخت این ردیف : صداقت در همه چیز؛ سازگاری و کار عالی در شرایط مختلف ) ابز ردیف دوم هرم موفقیت

ن به جهت داد جان وودن چهار ویژگی برای ردیف دوم هرم موفقیت انتخاب کرده است که در برگیرنده کنترل و

 ود.ختسلط بر قابلیت های ذهنی ست ؛ و در این بین اولین سنگ این ردیف گویاترین ویژگی این ردیف است : 

 

 تسلط بر خود .6

را از دست نخواهید داد ، هرگز مبارزه را رها نخواهید نمود  اگر بهترین تالش خود را کرده باشید ، هرگز کنترل خود

 و هرگز خشمگین و پرخاشگر نخواهید شد.

رسیدن به باالترین سطح ، حتی یکبار ، بسیار دشوار  تسلط شما بر تیم تان ، با تسلط شما بر خودتان آغاز می شود.

این ثبات در اجرای بهترین عملکرد نیازمند منظم بودن و تسلط بر  است ؛ ماندن در باالترین سطح بسیار دشوارتر.

  .گرددسازمان یافته بودن تیم از منظم بودن رهبر تیم آغاز می  خود می باشد.

 هوشیار بودن .7

شید. همیشه مراقب باشید و همه چیز را زیر هر روز منتظر تهدیدی جدید و موقعیتی تازه با هیچ چیز ایستا نیست.

 همیشه در جستجوی راهی برای پیشرفت و بهبود عملکرد خود و تیم خود باشید.د.نظر بگیری

هرگز همچون یک تماشاگر ، فقط نظاره گر نباشید؛ خودتان و شرایط را ارزیابی نمایید و همیشه برای بهبود شرایط 

و درباره آنچه که رهبری و مدیریت  ما به عنوان یک مربی و یک رهبر نهادینه شود هوشیاری باید در ش مبارزه کنید.

 آن را بر عهده دارید همواره بیاندیشید تا رو به تعالی باشد.

 قدم بودنو پیش جسارت  .8

بنابراین باید شجاعت تصمیم  تعلل در شروع به انجام کارها ، اغلب بزرگترین خطایی ست که مرتکب می شویم.

تیمی که از جسارت الزم   ن ؛ ریسک های حساب شده.گیری داشته باشیم و اراده و جسارت برای ریسک کرد

 برخوردار نیست ، نمی تواند در بسیاری از مسابقات پیروز شود ؛ جسارتی که از میل شدید به پیروزی ناشی می شود.
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 مصمم بودن .9

 و باهوش تر. ش ترها نکنید ؛ اگر به نتیجه نرسیدید دوباره تالش کنید ؛ این بار سخت کوپا پس نکشید و مبارزه را ر

فرو  و ه شوید ، پژمرده شدبدون جدیت و سرسختی دچار تردید می استقامت به خرج دهید؛ استقامتی سرسختانه.

مسیر اهداف  آنچه که بدون تالشی سرسختانه به دست می آید ، به ندرت ارزشمند و بادوام است ؛ در .ریختخواهید 

هیچگاه از  ذیرید.بر است ؛ این را بپموانع دشوار زمان لبه بررد ؛ غها و موانعی دشوار قرار دا ارزشمند اغلب چالش

 ریع و پرشتاب.ند و دشوار است اما مسیر سقوط سخود راضی نباشید ، سرسختانه بکوشید تا بهتر شوید. مسیر صعود کُ

 (حساب شده تصمیم و قضاوت شرافت؛ تدبیر ؛) ابزار ساخت این ردیف :  ردیف سوم هرم موفقیت

 زندگیسبک  .10

 مست آورده اید، می تواند تمام آنچه را که در طول تمرین به  مآنچه را که در خارج از زمان تمرین انجام می دهی

 نابود سازد.

توانایی ممکن است ما را به اوج برساند ، اما شخصیت است که ما را در اوج نگه می دارد ؛ آنچه در پندار می پرورانیم 

سازیم و آنچه در کردار انجام می دهیم. به همین دلیل این ویژگی در قلب هرم موفقیت ، آنچه بر زبان جاری می 

 قرار دارد.

 مهارت .11

آنچه را که در عمل بر پایه دانشی کارآمد و جامع  .م، پس به مقصد رسیده ای ماگر در مسیر یادگیری مداوم قرار داری

 شود.گرانبها می ردیخِای ارزشمند است که با گذر زمان تبدیل به تجربهمی آموزیم ، 

سریع و درست انجام  را باید جنبه های مختلف شغل و وظیفه خود را بشناسیم و این توانایی را داشته باشیم که کارها

این بدان یگران جدا می سازد. دهیم. دانش باال و توانایی انجام با کیفیت مسئولیت هایی که بر عهده داریم ، ما را از د
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انگیزه یادگیری مداوم را در خود تقویت کن،  .نچه نیاز است ، کرده ایممعناست که از قبل خود را آماده انجام تمام آ

 وگرنه به جای آنکه به اوج قله های موفقیت برسی ، در پایین ترین سطح خواهی ماند.

 روحیه تیمی .12

ضای تیم در اولویت دارد ، و همه اع "من  "بر "ما"در یک تیم کارآمد  است.درخشان ترین ستاره تیم ، خود تیم 

رای موفقیت ب، از یکدیگر حمایت کرده، فراز و فرودها و چالش های سخت ، مثبت و همیار و پرامید باقی می مانند

فدای اهداف  و اهداف فردی خود را در صورت نیاز تیم فداکاری کرده و هزینه می دهند، خودخواهی را کنار گذاشته

 کنند.تیم می

دیگران  ) ابزار ساخت این ردیف : قابل اطمینان بودن؛ رسیدن به اوج : نشانه های تعالی؛ ردیف چهارم هرم موفقیت

 وشمندانه (ی سرسختانه و هبتوانند روی شما حساب کنند و به شما تکیه کنند؛ مبارزه

 وقار .13

به وقار و  این دو فریب ، یکسان عمل کنی؛ آنگاهاگر می توانی پیروزی و شکست را مالقات کنی و در مواجهه با 

زلزل نشو ! فقط خودت باش ! در رویدادهای مختلف دچار ت آرامش الزم برای عملکرد در فشار باال دست یافته ای.

ر زمان های ار ممکن است آسان به نظر برسد ، اما دچه رویدادهای  خوشایند و چه  رویدادهای ناخوشایند. این ک

س و تشویش هرارفشار دچار رهبرانی که فاقد وقار هستند ، در زمان های پ دشوار ، وقار گریزان ترین ویژگی ست.

 شده و با دستپاچگی تصمیم می گیرند.

کیفیت وقار بدین معناست که با خود صادق باشیم و آنچه  را که باور داریم کار درستی است با تمام توان و باالترین 

وقار به معنی پرهیز از  تی اگر مخالف باورهای عمومی باشد ؛ حتی اگر تنها بمانیم.استاندارد ممکن انجام دهیم ، حو 

 ود با دیگران ، و پرهیز از رفتار کردن مانند کسی که واقعاً نیستیم.ژست گرفتن و تظاهر است ، پرهیز از مقایسه خ
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وقار به معنای داشتن قلبی شجاع است ،  وقار یعنی پرهیزکاری ، پرهیز از هرآنچه که ما را از اهدافمان دور می کند.

 رور و گستاخی.در همه محیط ها ؛ احترام گذاشتن به همه بدون ترسیدن از کسی ؛ اعتماد به نفس باال بدون غ

 اعتماد به نفس .14

آماده سازی عالی ناشی یک دوره که از  ی  پایدارما باید حق داشتن اعتماد به نفس را به دست آوریم ، اعتماد به نفس

 اعتماد به نفس چیزی است که باید کسب کنیم ، نه اینکه به ما داده شود.می شود. 

انجام داده ایم و هرآنچه را که ممکن بوده است با باالترین کیفیت خودباوری یعنی آگاهی از اینکه آماده سازی کاملی 

یگران وقتی خودمان را باور کنیم ، د ممکن به انجام رسانده ایم تا خود و تیم مان را برای هرگونه رقابتی آماده کنیم.

 نیز ما را باور خواهند نمود.

بر است ؛ ایمان، باور یزهای خوب زمانصبر، ساخت چ) ابزار ساخت این ردیف :  ردیف پنجم هرم موفقیت

 کن که به وقوع خواهد پیوست.(

  جویی اوج رقابت .15

استانداردی واالتر از برنده شدن : اجرای بهترین عملکرد ، زمانی که  هدفی فراتر از پیروزی ست ؛ جوییاوج رقابت 

هر چه شرایط سخت تر  بهترین عملکرد الزم است ؛ اشتیاق به رقابت در مبارزه های دشوار و میدان های سخت.

ر پیروزی به دنبال را حل های کارآمد هستند، و تمام توان خود را در مسیباشد آنها سرسخت می شوند و هوشمندانه 

مبارزان واقعی به استقبال رقابت با حریفان قدرتمند می روند  به کار می گیرند تا کار را با قدرت به سرانجام برسانند.

ایمان ، صبر و و عاشق مسابقه های دشوارند و در این میادین بهترین عملکرد خود را به نمایش می گذارند، با 

ردیف اول هرم موفقیت ، آماده سازی کاملی ست برای رسیدن به اوج چهار موفقیت.  کسب سرسختی زیاد برای

 عملکرد : اجرای بهترین عملکرد در زمانی که بهترین عملکرد الزم است.

 

 


