ﭼﺮا ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ؟

ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ،داﺷﺘﻢ ﻣﻄﻠﺒﯽ درﺑﺎره ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺣﻮزه ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم .ﻃﺮف ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻨﺪ
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﺟﻮرواﺟﻮر ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺒﮑﻪ دارد...
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ،داﺷﺘﻢ ﻣﻄﻠﺒﯽ درﺑﺎره ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺣﻮزه ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم .ﻃﺮف ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻨﺪ
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﺟﻮرواﺟﻮر ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺒﮑﻪ دارد .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ دهﻫﺎ روﺗﺮ ،ﻣﻮدم،
اﮐﺴﺲﭘﻮﯾﻨﺖ ،ﺳﻮﯾﯿﭻ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﯾﻦﻫﺎ در دﺳﺘﺮس آن اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﺳﻨﺠﺶ
ﺳﺮﻋﺖ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻗﺪرت اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ.
در ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪم؛ ﮔﺠﺖﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ اﯾﻦ آﻗﺎی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﺮد و در ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ روﺗﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ او
ﻟﯿﻨﮏﺳﯿﺲ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﺑﻮد .ﯾﮏ روﺗﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﺮی  N300ﺑﺎ دو آﻧﺘﻦ ﺑﯽﺳﯿﻢ .ﻋﮑﺲ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد
اﯾﻦ روﺗﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪه و اﺻﻼ رﻧﮓ آن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﻫﻨﻮز ﭼﻄﻮر ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
وﻗﺘﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻄﻠﺐ از آﻗﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﭼﺮا ﻫﻨﻮز از اﯾﻦ روﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
دهﻫﺎ روﺗﺮ ﺳﻪ ﺑﺎﻧﺪه و رده ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺖ و ﭼﻨﺪآﻧﺘﻨﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی  ۵۰۰دﻻر در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش اﻓﺘﺎده«؛
ﭘﻮزﺧﻨﺪی ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﺮﺻﺖ ﻋﻮض ﮐﺮدن روﺗﺮ و دوﺑﺎره ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن رﻣﺰﻋﺒﻮر و ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﻧﺪارم«.
ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﭘﯿﺶ ﺧﻮدم ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدم اﯾﻦ ﻓﺮد ﻫﺮ روز زﻣﺎنﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت روﺗﺮﻫﺎی
دﯾﮕﺮ و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ آزﻣﺎﯾﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ اﺳﺖ؛ ﭼﻄﻮر ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدن روﺗﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽاش
وﻗﺖ ﻧﺪارد؟
اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻣﺎﺟﺮا را ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﺳﻮالﻫﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽﺗﺮ ﺑﺮﺳﯿﻢ» :ﭼﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﯽ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؟« ﯾﺎ »ﭼﺮا ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ؟«
ﭼﺮا ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﯾﮏ روﺗﺮ ﯾﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ؛ ﻣﺎهﻫﺎ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ روزاﻧﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی در
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟ ﭼﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﮏ رﻣﺰﻋﺒﻮر ﺳﺎده ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری ﯾﺎ وایﻓﺎی ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽاﻓﺘﺪ؟
ﺧﻮب ،ﻣﯽﺗﻮان ﺟﻮابﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﻮالﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاب »اﻫﻤﺎلﮐﺎری« اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮشآﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﯾﺎ در ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت
اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎﯾﺪ روزی اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ اﻧﮕﺎر ﺣﻮﺻﻠﻪ ،اﻧﮕﯿﺰه ،اﻧﺮژی و ﻗﻮای ذﻫﻨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎمﺷﺎن ﻧﺪارﯾﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ و زﻣﺎن ﻣﯽﺧﺮﯾﻢ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از اﻧﺮژی و اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه روزی ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ اﻧﺠﺎمﺷﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ وﻟﯽ »اراده« و »ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری« ﻻزم در ﻣﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪارد.
ﻏﺎﻟﺐ اوﻗﺎت ،ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی اول ﺳﺎل ﻫﻢ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﺎم ﻧﻮروز و ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺮوع ﺳﺎل،
ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،اﻫﺪاف ،ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی رﯾﺰ و درﺷﺖ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﮐﺎری ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و در اﻧﺠﺎمﺷﺎن و
ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪنﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺼﻤﻢ و ﻗﺎﻃﻊ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮑﯽ دو ﻣﺎه از ﺳﺎل )ﮔﻔﺘﻨﯽ

اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ(؛ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺖ و اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای
ﭘﯿﮕﯿﺮیﺷﺎن ﻧﺪارﯾﻢ .آﯾﺎ از ارزش اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻏﺎﻟﺐ اوﻗﺎت ﺧﯿﺮ .آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺸﻤﻮل زﻣﺎن
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻫﺮ ﻃﻮری اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﯿﺮ! ﻓﻘﻂ »اﻫﻤﺎلﮐﺎری« ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺧﻮشﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ،ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺟﺘﻨﺎب از اﻫﻤﺎلﮐﺎری وﺟﻮد دارد .ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،دوﺑﺎره
اﻧﮕﯿﺰه و اراده ﻻزم را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ وﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺣﻮاس ﻣﺎ را از اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎرﻫﺎ و
دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻫﺪافﻣﺎن ﭘﺮت ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﺼﻒ روز ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻠﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده در دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮباﻟﻌﺠﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ راه ﻓﺮار و ﺗﻌﻮﯾﻖ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻪﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺿﺮباﻟﻌﺠﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﮔﻮش دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .دوﺳﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ ﺑﺰرگ در
اﺗﺎقاش ﻣﯽزد ﺗﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ازش ﺳﻮال ﮐﻨﻨﺪ .اﻫﺪاف ﺑﺰرگ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای
ﻫﺮﯾﮏ؛ ﺿﺮباﻟﻌﺠﻠﯽ درﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﮐﺎر ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را ﯾﮏ ﺷﺒﻪ اﻧﺠﺎم داد.
اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻓﻨﺪ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف و ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی اول ﺳﺎل ﻧﻮ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اراده و اﻧﺮژیﺗﺎن را ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺧﺮدهﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮوﯾﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﮕﯿﺰه و اﻧﺮژی ﻣﺎ را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺮکﻫﺎ را ﭘﯿﺪا و در زﻧﺪﮔﯽ
روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﻨﺪد .ﻣﺜﻼ ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ روﺗﺮﻫﺎی ﺳﯿﺴﮑﻮ را در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮕﺬراﻧﻢ .ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﺑﺰرگ از روﺗﺮﻫﺎی زﯾﺒﺎ و ﭘﺮ ﻫﯿﺒﺖ ﺳﯿﺴﮑﻮ را روﺑﺮوی ﻣﯿﺰﮐﺎرم ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻫﺮ روز و ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﻪ ﯾﺎد آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﯿﺎﻓﺘﻢ.
آرزو ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎﺷﺪ وﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﻣﯿﺪوارم اﺻﻞ »اﻫﻤﺎلﮐﺎری« را
ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﺎل دور ﺑﺰﻧﯿﺪ؛ ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺮﺳﻮم ،ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻬﺎر آﻣﺪ ،ﺑﻬﺎر آﻣﺪ ،ﺳﻼم آورد ﻣﺴﺘﺎن را
از آن ﭘﯿﻐﺎﻣﺒﺮِ ﺧﻮﺑﺎن ،ﭘﯿﺎم آورد ﻣﺴﺘﺎن را!
)ﻣﻮﻻﻧﺎ /ﻏﺰل  ۶۲دﯾﻮان ﺷﻤﺲ(

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 11ﻓﺮوردﻳﻦ 1397

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/success-and-entrepreneurship/12304/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%9F

