ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﻮار ﮐﺪام ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ )ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ(

اﮔﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪک ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای از ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎری راه اﻧﺪاﺧﺘﻪاﯾﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮏ
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﺷﺒﮑﻪای ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ دهﻫﺎ و ﺻﺪﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎر دارﯾﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺎدری ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺎﯾﺪ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺮدﺳﺎل ﺧﻮد
را ﺟﻤﻊوﺟﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺳﺎده ﯾﮏ اداره؛ زﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ داراﯾﯽ واﻗﻌﯽ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﮑﯽ از
ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راهﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن و اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارد .ﺷﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺗﻨﻬﺎ ﺷﯿﻮه اوﻟﻮﯾﺖدﻫﯽ ﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺖ و ارﺗﺒﺎط ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﻟﻄﻔﺎ ً ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ!
اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎرﻫﺎیﻣﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻘﻞ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ،در واﻗﻊ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﻣﻬﺎر ذﻫﻦ
ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و آن را از ﻫﺮزهﮔﺮدی ﺑﺎزدارﯾﻢ .ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ روش ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺶﺗﺮی
ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ و اﻫﺪاف درازﻣﺪتﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ذﻫﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
را ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪافﻣﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺪارﯾﻢ!
ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﻌﻀﯽ روزﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﺻﻔﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﺟﺰ »ﺑﺪ« .ﺑﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺪ ﺗﻤﺎم
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻫﻢ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ،واژه »ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ« اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺮدم
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ روزﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢﺗﺮ .ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺗﻔﺎقﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ آنﻫﺎ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،واﮐﻨﺶ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦﮐﻪ وﻗﻮع اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺼﺎدف ﻧﻘﺸﯽ در
اﯾﺠﺎد ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ دارد ،اﻣﺎ ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮش ﻣﺎ ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ و ﺑﻪوﯾﮋه زﻣﺎن و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺑﺴﯿﺎری
از اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ ﻧﮕﺮش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ آدمﻫﺎ ﻃﯽ ﯾﮏ روز ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دهﻫﺎ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎری وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻫﻢ وﻗﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .آﯾﺎ آدمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی
زﯾﺎدی را ﺑﺎ روشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻟﺰوﻣﺎ ً آدمﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ
اﺳﺖ؛ ﻟﺰوﻣﺎ ً ﺧﯿﺮ .اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﻧﺶ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،از زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ از آن ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد ،از
زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮی ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺗﺮﺗﯿﺐ و اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﻧﻪ ﻟﺰوﻣﺎ ً از آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ
ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی در زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ را در زﻣﺎن ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ،در
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶﭘﺎاﻓﺘﺎد ،ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ را ﺑﻪ ﺑﻌﺪ واﮔﺬار ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﻨﺪ

ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎﯾﺪ زﺣﻤﺖ آن ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻘﺪر آن را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ ،ذﻫﻦ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه درﮔﯿﺮ
و ﻧﮕﺮان آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻋﻮض ،ﻫﺮ ﭼﻘﺪر زودﺗﺮ آن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ذﻫﻦﺷﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻌﺪی آزادﺗﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮای اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﮐﺎرﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن از ﭼﯿﺰی ﺑﻪﻧﺎم ﭼﻬﺎرﺧﺎﻧﻪ آﯾﺰﻧﻬﺎور ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﭼﻬﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ روش ﺳﺎده ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اوﻟﻮﯾﺖدﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻬﺎر ذﻫﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺳﺎده ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﯾﮏ روز اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﺑﻪ
ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
 -1ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﻬﻢ و ﻫﻢ ﻓﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 -2ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﻮری ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
 -3ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
 -4ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﻬﻢ.
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﻧﺮژی و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را در ﮐﺪام ﯾﮏ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺪول ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﻔﺎوت ﻓﻮری ﺑﺎ ﻣﻬﻢ
ﻓﻮری :ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارد؛ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺎ را در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ.
ﻣﻬﻢ :ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ارزشﻫﺎی ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﺎه ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ،ﻓﻮری ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻏﻠﺐ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺎ را در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ )ﺑﻪﺟﺎی واﮐﻨﺶ( و ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮدﺑﺎر ،ﻣﻨﻄﻘﯽ
و ﭘﺬﯾﺮای ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮری ﻣﻬﻢ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
اﺧﺒﺎر ﺷﺒﺎﻧﻪروزی و ...ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮری ،ﻣﻬﻢ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ
ﺧﺒﺮی ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺶ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎدی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ» :ﺧﺒﺮ ﻓﻮری« .ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﭘﺨﺶ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﯿﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﺧﺒﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ .ﮐﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺒﺮﻫﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﺟﺰ ﻣﻮارد ﮐﺎﻣﻼ ً اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از آنﻫﺎ
ﺑﺮای ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪای از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﭼﻪ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻪ ،ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ و ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻮل
ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ.

 -1ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺨﺴﺖ :ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻓﻮری )ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺮسﻫﺎ و اﺿﻄﺮابﻫﺎ(
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﻮری ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﯽ ﻣﺎ را
ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﺸﮑﻼت ،ﺑﺤﺮانﻫﺎ و ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺎری ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﻓﻮری ،ﮐﺎری اﺿﻄﺮاری و اورژاﻧﺴﯽ اﺳﺖ .ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل درﺑﺎره ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮری و ﻣﻬﻢ:
ـ ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺢ ﻓﺮدا ﺑﺮای روزﻧﺎﻣﻪای ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ـ ﻣﻮﻋﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﯾﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻗﺪام ﻓﻮری ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
ـ اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎر ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﯾﺪ رﺳﯿﺪه و از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺮوز ﺳﺎﻋﺖ
 ۱۱ﺻﺒﺢ آنﺟﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ـ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪانﺗﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻗﻠﺒﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ

درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ وﻗﺖ و اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺻﺮف
ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﮑﻨﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻮردی اورژاﻧﺴﯽ از راه ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﯿﻢ .اﻣﺎ ﮐﻤﯽ
ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺮسﻫﺎ و اﺿﻄﺮابﻫﺎ اﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﺑﺮاﯾﺶ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﻢ
و درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اورژاﻧﺴﯽ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽروﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺣﺠﻢ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﮑﺎﻫﯿﻢ ،وﮔﺮﻧﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﺗﻤﺎم روز ﺑﺎ اﺳﺘﺮس و
ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﺎدی
ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﻧﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ روز دﯾﮕﺮ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﻬﻤﯽ دارﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ  500ﺻﻔﺤﻪ از ﯾﮏ ﮐﺘﺎب را ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ،اﻣﺎ اﮔﺮ
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﮏ ﺗﺮم ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر وﻗﺖ داﺷﺘﯿﻢ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﮐﺎری ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﯾﮏ ﮐﺎر
ﻣﻬﻢ اﻣﺎ ﻧﻪ ﻓﻮری ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﻬﻢ و ﻓﻮری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان اﺻﻄﻼح »دﻗﯿﻘﻪ ﻧﻮدی« در
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن از آن دارد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ )و ﻧﻪ ﻓﻮری( ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ و
ﻓﻮری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻧﺮژی ،وﻗﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰ زﯾﺎدی از ﻣﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪﺟﺰ ﻣﻮارد ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﺼﺎدﻓﯽ و اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﮐﺎرﻫﺎ را در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﻢ.

 -۲ﺧﺎﻧﻪ دوم :ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻧﻪ ﻓﻮری )ﺧﺎﻧﻪ آراﻣﺶ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ(
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻮرﯾﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺨﺴﺖ را ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و
رواﻧﯽ ،ﺑﻬﺒﻮد رواﺑﻂ ﺣﺮﻓﻪای و ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﮑﯽ از دﻧﺪانﻫﺎی ﺷﻤﺎ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ
و ﺳﺮﻣﺎ ﺣﺴﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮده و ﮔﻔﺘﻪاﯾﺪ ﺑﻌﺪا ً ﺳﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ دﻧﺪانﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮاﻫﻢ رﻓﺖ.
درﺳﺖ در روزی ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺎﻣﭗ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﻏﺮﻓﻪ ﺣﺘﻤﺎ ً در روز ﻧﺨﺴﺖ
در آنﺟﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،دﻧﺪان ﺷﻤﺎ درد ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻃﺮف ﺻﻮرتﺗﺎن ورم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ ﮐﺎری ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﻬﻢ )و ﻧﻪ ﻓﻮری( ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﻬﻢ ،ﻓﻮری و اورژاﻧﺴﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺮس ،ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﮐﺎرﻫﺎی اورژاﻧﺴﯽ از راه ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺒﻮدن ﺷﻤﺎ در
ﻏﺮﻓﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ واﮐﻨﺶ ﻣﺪﯾﺮﺗﺎن ،ﺑﻪزودی دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ )ﺗﻔﺎوت اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب را در ﻣﻄﻠﺒﯽ دﯾﮕﺮ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻢ داد(.
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ )اﻣﺎ ﻧﻪ ﻓﻮری( ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
ـ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪﻫﺎی دورهای ﭘﺰﺷﮑﯽ و آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ،ﻣﯿﺎنﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎ و اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ
ـ ﺗﻤﺮﯾﻦﻫﺎی ورزﺷﯽ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺎدهروی روزاﻧﻪ
ـ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﻪ روز ﺑﻮدن در ﺣﻮزه ﮐﺎری ﺧﻮد ﯾﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﺷﺨﺼﯽ
ـ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺧﻮدرو ،ﺧﺎﻧﻪ و دﻓﺘﺮ ﮐﺎر
ـ ﺑﻮدﺟﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﭘﺲاﻧﺪاز ﮐﺮدن
ـ ﮔﺬراﻧﺪن وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان
 اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ آنﻫﺎو ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﻢ ،اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺘﻤﺎ ً در
آﯾﻨﺪه ﭼﻮب آن را ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﻮرد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از وﻗﺖ و اﻧﺮژی ﺧﻮد را در ﺧﺎﻧﻪ دوم
ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،وﺟﻮد دارد .ﻣﺜﻼ ً اﯾﻦﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﻢ ﯾﺎ ﺗﻌﺼﺐ داﺷﺘﻦ روی ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎ و
ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ و ﻻزم ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﯿﻢ .ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد
در ﻣﻘﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﺑﭙﺮدازم .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ،اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ و ﺷﺎد ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ
دﺳﺖﮐﻢ ﮐﻢﺗﺮ دﭼﺎر اﻧﻮاع ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ و اﻧﺮژی ﺧﻮد
را روی ﺧﺎﻧﻪ دوم ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

 -۳ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮم :ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮری و ﻧﻪ ﻣﻬﻢ )ﺧﺎﻧﻪای ﺑﺮای دﯾﮕﺮان(
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻮری ﻣﺎ را ﻣﯽﻃﻠﺒﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﯾﺎ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل:
ـ ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ
ـ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎ
ـ ﺑﯿﺶﺗﺮ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ
ـ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪای وارد اﺗﺎق ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد و از ﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺘﯽ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎر ﺧﻮد دارد و...
اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻪ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﮐﻤﮏ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
دﯾﮕﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﺷﻮد ﻣﺎ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﻢ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺷﻮد .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮد ،ﺑﻪزودی از ﺧﻮد ﺳﺮﺧﻮرده و از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ،اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرگ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ .اﻏﻠﺐ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻧﻘﺶ »ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮب« ﯾﺎ »ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه« را ﺑﺎزی ﮐﻨﯿﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر
اﻧﻮاع ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺪون درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ او ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ او را از ﻧﺼﯿﺤﺖﻫﺎ
و ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻧﮕﺬارﯾﻢ .ﮔﺎه واﻗﻌﺎ ً ﻫﻢ ﮐﻤﮏﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن را از ﺧﻮد و ﻧﺰدﯾﮑﺎنﻣﺎن درﯾﻎ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛ ﺷﺎد ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ رﻧﺞ ﺧﻮد.

 -۴ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎرم :ﮐﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻓﻮری و ﻏﯿﺮﻣﻬﻢ )ﺧﺎﻧﻪ روزﻣﺮﮔﯽﻫﺎ(
ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻬﻢ و ﻧﻪ ﻓﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آنﻫﺎ
وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ در ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻧﻪ در راﺳﺘﺎی ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ:
ـ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن
ـ ﺑﺎزیﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ

ـ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﺑﯽﻫﺪف در وب
ـ وﻗﺖﮔﺬراﻧﯽ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ـ ﺣﻞ ﮐﺮدن ﺟﺪول
ـ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪای ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﮑﻨﯿﻢ .ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻬﺎر اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻓﺎﯾﺪه ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻗﺼﺪم اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ را از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺣﺬف
ﮐﻨﯿﻢ .وﻗﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ روز ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎری ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﺪ ،ﺗﻤﺎﺷﺎی ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﻣﻔﺮح ﯾﺎ ﺧﻨﺪهدار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ روﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺪﻓﻢ ﻫﺸﺪار اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ زﻣﺎن و اﻧﺮژی زﯾﺎدی از ﻣﺎ ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﻦ دوﺳﺘﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ
روزی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ را ﭘﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺻﺮف ﻧﮑﻨﻨﺪ ،اﻧﮕﺎر روزﺷﺎن ﺷﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪوﯾﮋه
ﺑﺎ رواج ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺶﺗﺮ درﺑﺎره آﺳﯿﺐﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﯿﺶ از
ﺣﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی » 10ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽ و  4راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن« و » 8اﺗﻔﺎق ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ
از ﺗﺮک ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﯽاﻓﺘﺪ« در ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ اﻧﺮژی و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را در ﮐﺪام ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﺬارد .دو ﻧﻔﺮ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ را ﺻﺒﺢ اول وﻗﺖ روی ﻣﯿﺰ ﮐﺎرﺷﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً
ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو ﻓﻬﺮﺳﺖ در اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ را در
ﺻﺪر ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ )و اﻟﺒﺘﻪ آنﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ( ،ﮐﻢﺗﺮ دﭼﺎر ﮐﺎرﻫﺎی اﺿﻄﺮاری ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮری )و ﻧﻪ ﻣﻬﻢ( را در ﺑﺎﻻی ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،دﭼﺎر روزﻣﺮﮔﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر
اﺿﻄﺮار و اﺿﻄﺮاب ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪر ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﻓﻮری را
ﻗﺮار داده اﺳﺖ )اﮔﺮﭼﻪ ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺪارد( ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ )و ﻧﻪ ﻓﻮری( را در زﻣﺎن ﺧﻮد
اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻬﻢ و ﻏﯿﺮﻓﻮری را در ﺑﺎﻻی ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻮﻋﯽ راﺣﺘﯽ و آﺳﺎﯾﺶ )و ﻧﻪ آراﻣﺶ( را در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ،ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺮسﻫﺎ و اﺿﻄﺮابﻫﺎ ،اﺳﺒﺎبﮐﺸﯽ ﮐﻨﺪ .راﺳﺘﯽ ،ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را در ﮐﺪام ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟

====================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

  ۱۱تفاوت آدمهای مشغول با آدمهای خلاق ۷ -قاعده که مدیران بزرگ به خود تحمیل میکنند

 اگر موفقیت میخواهید ،این  ۱۰فهرست را تهیه کنید  ۲۰نکته مهم که نباید در یک رزومۀ تأثیرگذار باشد اگر موفقیت میخواهید ،این  ۲۵ویژگی را از خود دور کنید اگر میخواهید قبل از  ۳۰سالگی مدیرعامل شوید ،این  ۳نکته را به خاطر بسپارید  ۸اتفاق خوبی که پس از ترک شبکههای اجتماعی برای شما میافتد ۱۰ -نشانه اعتیاد به گوشی و  ۴راه مقابله با آن

 ۱۴ -جایی که میتوانید رایگان و آنلاین تحصیل کنید

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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