ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ

ﺑﺮای ﺑﻬﺮهوری ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ؛ اﯾﻦ ده ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ!

ﺑﻬﺮهوری ﯾﮑﯽ از ﺷﺎهﮐﻠﯿﺪﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺑﻬﺮهوری ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و رﺷﺪ داﺷﺖ.
اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهوری ﻣﺤﺘﺎج ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻻﯾﻞ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﺷﺨﺼﯽ و ﮐﺴﺐوﮐﺎری را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

 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.

ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﻫﮏ ﮐﻨﯿﺪ!

اﮔﺮ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻋﺒﺎرت »ﺧﻮد را ﻫﮏ ﮐﻨﯿﺪ« ﺑﻪ ﯾﺎد دﻧﯿﺎی اﻣﻨﯿﺖ اﻓﺘﺎدهاﯾﺪ ،ﻟﻄﻔﺎً ﮐﻤﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر اوﺿﺎع ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﺣﺴﺎس ﮐﺮدهاﯾﺪ در ﻃﯽ روز زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﺪارﯾﺪ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﻬﺮهوری وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

 ۲۰راز ﺑﻬﺮهوری ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ

ﺷﺎﯾﺪ رازﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪﺣﺎل ﺑﯿﺶ از  10ﺑﺎر آنﻫﺎ را ﻣﺮور ﮐﺮدهاﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺮﺧﺶ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رازﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .در زﯾﺮ  ۲۰راز ﺑﻬﺮهوری اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد روش ﺧﻮد در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ؛ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ را ﻣﺠﺪدا ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

 20ﻧﺮماﻓﺰار ﮐﻮﭼﮏ و راﯾﮕﺎن ﮐﻪ ﺑﻬﺮهوری ﺷﻤﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ  +ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ از ﻧﺮماﻓﺰار راﯾﮕﺎن اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎر را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اپﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب  20اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮﺗﺮ راﯾﮕﺎن )وب و وﯾﻨﺪوز( ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده ﮐﺎری ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﺣﻀﻮرﺗﺎن ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﻤﺎ را ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ،ﻗﻮیﺗﺮ و ﭘﺮﺑﺎزدهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ  ۱۲ﻋﺎدت ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻬﺮهوری ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻋﺎدتﻫﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮازن ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﭘﯽ آن زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮﺑﺎر ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ
ﺷﻐﻞ ﺧﻮب و راﺿﯽﮐﻨﻨﺪه و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﯿﻠﯽ از ﻋﺎدات ﺧﻮد ﺑﻪﺧﺼﻮص آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺻﺪ
ﺑﻬﺮهوری را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﻢ.

 ۷اﻓﺰوﻧﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ  +ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد

اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل روز وﻗﺖ ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ ،اﺑﺰارﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .در
دﻧﯿﺎی اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺑﻬﺮهوری ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی دارد.

 ۱۰ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﻬﺮهوری ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده ﮐﺎری!

ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﻣﺎ ،ﺑﻬﺮهوری ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﻬﺮهوری ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻬﺮهوری در ﻣﺤﻞ
ﮐﺎر ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ در ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ.

ﺗﺎ اﯾﻦ  ۵ﻋﺎدت ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪﻫﯿﺪ؛ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ!

ﺑﻬﺮهوری در دﻧﯿﺎی ﭘﺮﺳﺮﻋﺖ اﻣﺮوزی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ آدمﻫﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺮهوری ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ روش ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮب و ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺸﯽ ﺑﺮﺳﺪ،ﮐﻤﯽ زﻣﺎن
ﻣﯽﺑﺮد.

روزاﻧﻪ  90دﻗﯿﻘﻪ از وﻗﺖﺗﺎن را ﺑﺮای ﮐﺎر ﻧﮑﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ

اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪﻗﺪری ﮐﺎر روی ﺳﺮﺗﺎن رﯾﺨﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﺮای آﯾﻨﺪه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﺪارﯾﺪ ،ﺑﺨﺸﯽ از زﻣﺎن
روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﮑﺮدن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﮑﺪﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ.

ﭼﺮا ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﻓﯿﺴﺒﻮک را ﭘﺎک ﮐﻨﺪ

ﺑﺎ رﺷﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ،اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﯿﺴﺒﻮک را از روی ﮔﻮﺷﯽ ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﻬﺮهوری
را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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