 ۱۰روش ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮاﻧﺮژی ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛  ۱۰روش وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در اوج ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮل ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻧﺮژی و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎﻻ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﭼﺎﻟﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮراه ﭘﯿﺶ روی ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ
ﺳﺎﻋﺖ  ۲ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ﯾﺎ ﻗﻬﻮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﺧﻮد را از ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺴﺘﯽ و ﮐﺮﺧﺘﯽ ﻧﺠﺎت دﻫﯿﻢ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  ۱۰روش ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از رﺧﻮت در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮازن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ

ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ اﯾﻤﯿﻞ؛ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺳﺮﯾﻊ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎرج از وﻗﺖ اداری ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﮐﺎر
اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﻋﺎدت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮز ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ دﯾﺪ ﭘﺮاﻧﺮژی و ﺣﺴﯽ ﺗﺎزه و ﺧﻮب ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺮﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی
»ﺗﯿﻢ آﯾﺰﻧﻬﺎور« رﺋﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺮماﻓﺰاری ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ  Axero Solutionsاﺳﺖ» .اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﻤﻪ داﺧﻞ ﺟﯿﺐ
ﺧﻮد ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از راﻫﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ
ﺷﻤﺎ رﺧﻨﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ذﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺼﯿﺒﺖ و ﻓﺎﺟﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ زود ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻮد .اﺻﻼ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻘﺪر ﮐﺎر دارﯾﺪ؛ ﺣﺘﻤﺎ زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮدن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺳﻌﯽ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻣﻐﺰ و ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را از ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺒﺮﯾﺪ

ﺟﻠﺴﺎت ﺟﺰﺋﯽ ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار؛ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﭘﺮﺑﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻃﺒﻖ آﻣﺎری ﮐﻪ
اراﺋﻪ ﺷﺪه ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺶ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن ﮐﺎری ﺧﻮد را در ﺟﻠﺴﺎت
ﻣﯽﮔﺬارﻧﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪهاﻧﺪ را ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ؛ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﮐﺎرﺳﻮن ﺗﯿﺖ« ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار و رﺋﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ  Working Simplyﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ؛ ﻣﺸﺎوره ﻣﯽدﻫﺪ
و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  Work Simpyﻫﻢ ﻫﺴﺖ :ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ
در ﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
»آﯾﺰﻧﻬﺎور« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای دوری از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ؛ ﺟﻠﺴﺎت را ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺮ وﻗﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ؛ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮای ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺴﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و
ﺗﻤﺎم ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد را ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ روش
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ روز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﻧﮕﺬراﻧﺪهاﯾﺪ«.
ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ در آنﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
ﭘﺲ ﺣﺘﻤﺎ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﮑﺎﻧﯽ دور از ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
وﯾﺪﯾﻮﭼﺖ؛ ارﺳﺎل ﭘﯿﻐﺎم در ﻟﺤﻈﻪ و اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺑﺎزده و ﮐﺎراﯾﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ .و
اﮔﺮ ﻫﻤﮑﺎران ﺷﻤﺎ در ﻫﻤﺎن ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر دارﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺳﺮ ﻣﯿﺰ آنﻫﺎ و
ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن اﯾﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ؛ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ زﻣﺎن ﺧﻮردن ﭼﺎی ﯾﺎ ﻏﺬا در ﻣﻮرد ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ آنﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺲ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ.
»آﯾﺰﻧﻬﺎور« در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎراﯾﯽ را ﺑﺎﻻ
ﺑﺒﺮد .وﻗﺘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻔﮑﺮی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﯾﺪهﻫﺎی ﻧﻮ و ﺗﺎزه ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رخ دﻫﺪ .و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻟﻄﻒ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﺮماﻓﺰار اﯾﻨﺘﺮاﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﯽ در
دو ﻧﻘﻄﻪ دور از ﻫﻢ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﯽ دﻏﺪﻏﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ روی ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ«.
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﺑﻬﺒﻮد دﻫﯿﺪ

»آﯾﺰﻧﻬﺎور« اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﮔﺮ اﺳﺘﺪاردﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻗﻮی در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد؛ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎری
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل روز ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ در
ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﺪر ﺑﺮود ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری اﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط از اﯾﻤﯿﻞ؛ ﭼﺖ و ﯾﺎ ﻧﺮماﻓﺰار اﯾﻨﺘﺮاﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؛ ﺳﺎده ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺎر
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ و اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت آن ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ«.
روی ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻦﮐﻪ روی ﭘﺮ ﮐﺮدن ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﺧﻮد در ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﮐﺮ ﮐﯿﻨﺪ؛ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ و
ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان و ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎره در ﻣﻮرد
ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎری ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؛ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ
ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪهاﯾﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ
ﭼﻘﺪر ﺑﺎزدﻫﯽ داﺷﺘﻪاﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ دﺳﺘﺎورﻫﺎی واﻗﻌﯽ را ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ«.
اﻫﺪاف ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه »آﯾﺰﻧﻬﺎور« ﺑﻪﻏﯿﺮ از اﻫﺪاف روزاﻧﻪ و ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺧﻮد درﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻢ اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدن ﻫﺪف
درازﻣﺪت و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﯽ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ
ﮐﺎری در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﮕﯿﺰه و اﻧﺮژی ﻻزم را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﮑﺎران ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ؛ ﺑﺎ
ﮔﺬر زﻣﺎن ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ ﮐﺎری ﺷﻮﯾﺪ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮐﻪ ﺑﮕﺬرد
ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﭘﺮﺑﺎر ﺑﻮدهاﯾﺪ.
از ﺗﻠﻔﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﻫﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد؛ وﻟﯽ
ﺑﺎز ﻫﻢ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻫﻤﺎن روش ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮای
ﮐﺎری ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ» .آﯾﺰﻧﻬﺎور« در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای
ﺟﻮاب ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ و ﺣﺘﯽ روز ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ .اﯾﻦ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﺪون ﺷﮏ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ را
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽآورد .ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ﻫﻨﻮز ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺮدم ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻻن زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪ .ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ زﻣﺎن زا ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ در
ﺗﻤﺎم ﻃﻮل روز اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺟﺮﻗﻪﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ

ﺟﺮﻗﻪﻫﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ؛ ﻫﻤﺎن اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﺧﻄﻮر
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ داراﯾﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ آن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮد» .آﯾﺰﻧﻬﺎور« در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﯿﻠﯽ از اﯾﻦ ﺟﺮﻗﻪﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺪهﻫﺎ و ﯾﺎ راهﺣﻠﻬﺎﯾﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ روزی ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ
ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ «.ﻫﻤﯿﺸﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ و ﻗﻠﻢ؛ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎز ﺧﺎﻟﯽ آﻣﺎده ﺗﺎﯾﭗ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Wordﯾﺎ ﺣﺘﯽ
ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﺿﺒﻂ ﺻﻮت ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .وﻟﯽ ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ» :اﮔﺮ اﯾﺪه ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ ذﻫﻦ
ﺷﻤﺎ رﺳﺪﯾﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ آن را ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﮐﺎر ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﯾﺪ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ
وﻗﺖ ﺧﺎﻟﯽ داﺷﺘﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دوﺑﺎره اﯾﺪﻫﻪﻫﺎ را ﻣﺮورﮐﻨﯿﺪ«.
ﻏﺬای ﺳﺒﮏ و ﻣﻘﻮی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ

ﺷﺎﯾﺪ رﺳﺘﻮران ﻓﺴﺖﻓﻮدی ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺗﺎن اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ وﺳﻮﺳﻪاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻏﺬاﻫﺎی ﭼﺮب و
ﭘﺮﮐﺎﻟﺮی آن اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﻪ آن ﮐﻤﺎی ﻏﺬاﯾﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .وﻟﯽ »آﯾﺰﻧﻬﺎور« اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﻧﯿﺰ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .ﻣﻐﺰ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای
اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﻧﯿﺎز دارد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻏﺬا ﻧﺨﻮردن اﺻﻼ ﺑﻪ ﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮردن ﻏﺬای
ﺳﺒﮏ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ؛ و اﻧﺮژی ﻓﮑﺮی ﺷﻤﺎ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ در ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﺎﺷﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺄﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ

ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎر ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﻤﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﮑﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎص زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ در ﻣﻮرد دﺳﺘﺎوردﻫﺎی روزاﻧﻪ ﯾﺎ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ» .آﯾﺰﻧﻬﺎور« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :روی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎ و ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﮐﺎری را ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه
ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮاﻻت در رﺷﺪ ﮐﺎری و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻤﮏ
ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮات را روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻮن ﺷﻤﺎ
ﻫﻤﯿﺸﻪ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در اﺧﻨﯿﺎر دارﯾﺪ و در آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ آن رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ .وﻟﯽ ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮد را ﻣﺠﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ روز اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ وﻗﺖ داﺷﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﺪ.
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