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این مطلب فقط برای مطالعه شخصی شما تهیه شده است.

اولین مقاله:
5 ویژگی افرادی که از زمان به طور هوشمندانه  استفاده می کنند

یادداشتی از: »جان. سی ماکسول«
آیا می خواهید زمان را رام خودتان کنید؟ در زیر روش هایی برای افزایش دقایق باارزش 

زندگی مان آورده شده است.
از یک مربی بپرسید که تیمش آخرین ثانیه های بازی را می گذراند. از کنترل های برج 
مراقبت فرودگاه های بزرگی بپرسید که مسئول برنامه ریزی پرواز و فرود هواپیماها هستند. 
از گوینده خبری بپرسید که همین االن خبر تازه و مهمی به دستش رسیده است. از بیمار 
زمان موضوع  زنده است. مدیریت  ماه دیگر  تازه فهمیده فقط دو  بپرسید که  سرطانی 
بسیار مهمی است. زمان فرای کنترل ماست و ساعت بدون توجه به نحوه زندگی ما به 
تیک تاک خود ادامه می دهد. مدیریت اولویت ها راه حل به حداکثر رساندن زمانی است 
که داریم. روزهای ما مانند چمدان هایی مشابه و به یک اندازه هستند، اما برخی از افراد 
می توانند بیش از دیگران آن را پر کنند. هیچ کس توانایی جادویی ایجاد زمان بیشتر را 
اما اگر زندگی هایمان سمت و سویی داشته باشد، می توانیم بیشترین استفاده را  ندارد، 
از دقایق زندگی مان داشته باشیم. نظارت بر زمان شاید بزرگ ترین مسئولیت یک مدیر 
باشد. پیتر دراکر دراین باره می گوید: »هیچ چیز دیگری به اندازه مدیریت زمان باعث تمایز 

مدیران کارآمد نیست«.
ما چگونه زمانی را که هرروز در اختیارداریم، به حداکثر می رسانیم؟

ویژگی های افرادی را که به طور هوشمندانه ای از زمانشان استفاده می کنند، بخوانید و 
برای کسب آن ها تالش کنید.

1. آن ها هدفمند هستند.
افرادی که به طور هوشمندانه ای از زمانشان استفاده می کنند، بیشتر وقت خود را برای 
فعالیت هایی صرف می کنند که باعث پیشرفت هدف نهایی شان در زندگی شود. با استفاده 
مداوم از وقت و انرژی برای هدف نهایی زندگی می توانید به احتمال زیاد به آن ها دست 

پیدا کرد.
ما نمی توانیم بدون داشتن یک هدف عالی به یک عملکرد عالی دست پیدا کنیم. هدف 
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به هر کاری که انجام می دهیم، جان می بخشد. در حقیقت، من معتقدم که دو روز بزرگ 
در زندگی همه وجود دارد:

روزی که متولد می شوند و روزی که دلیل به وجود آمدنشان را درک می کنند. کشف 
هدف به شما کمک می کند تا عالقه تان را بهبود بخشید، با تمرکز بیشتری تالش کنید 
و تعهد بیشتری داشته باشید. نتیجه نهایی این است که دستاوردهای بیشتری نصیب 

شما خواهد شد.

2. آن ها به ارزش ها پای بند هستند.
افرادی که از زمان خود به درستی استفاده می کنند، به ارزش هایشان احترام گذاشته اند. 
آن ها به شکل هماهنگی با اعتقاداتشان عمل می کنند و این گونه رضایتمند می شوند. عدم 
موفقیت در شناسایی ارزش ها به بی هدفی در زندگی افراد و عدم اطمینان نسبت به آنچه 
عزیز می پندارند منجر می شود. شفافیت ارزش ها مانند پرتو نوری ست که پیچ وخم های 

زندگی را مشخص می کند.

3. آن ها با توانایی های خود هماهنگ هستند.
افرادی که به درستی از زمان استفاده می کنند، با توجه به توانایی هایشان عمل می کنند. 
پول  برای کار معمولی،  به حداکثر می رسانند. مردم  را  بدین شکل عملکرد خود  آن ها 
نمی دهند. اگر سطح مهارت شما 2 باشد، زمان خود را برای بهبود آن هدر ندهید. چون 
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فراتر از چهار نخواهید رفت؛ اما اگر سطح مهارتتان در حیطه خاصی 7 بود، همان مهارت 
را دنبال کنید. چون وقتی به سطح 9 برسید، سطح کمیابی از تخصص را خواهید داشت.
همان طور که جیم ساندبرگ می گوید: »نکته منحصربه فرد خود را پیدا کنید؛ برای خود 
ارتقا دهید«. به شما مجموعه مهارت ها و استعدادهای  برنامه منظمی بچینید تا آن را 
اجازه دهید که  و  ببخشید  بهبود  کنید،  را کشف  آن ها  است.  اعطاشده  منحصربه فردی 

شمارا به سوی موفقیت رهسپار کنند.

4. آن ها شادی را انتخاب می کنند.
افرادی که به شیوه صحیحی از زمان استفاده می کنند، با اولویت بندی روابط و تفریحاتشان 
درواقع شادی را انتخاب کرده اند. درحالی که انتخاب کردن شادی ممکن است به نظر 
ساده و مشخص بیاید، بسیاری از مردم سعی می کنند خود را ثابت کنند و ارزش معتبری 
به دست آورند. این دسته از افراد به دنبال قدرت و پرستیژ هستند و در همین مسیر، 
دوستی هایشان از بین می رود. خانواده و تعطیالت فراموش می شود. درنهایت، هر موفقیتی 

که کسب شود تنها دستاوردی پوچ است.
خانواده و دوستان دو عامل بزرگ تسهیل کننده شادی هستند. اولویت بندی زمان برای 
برای تفریح  برنامه ریزی  از معیارهای مدیر خوب است. همچنین  ارتباطات یکی  ایجاد 
با استرس مبارزه می کند و به ما اجازه می دهد تا از تفریحات شاد لذت ببریم. درنهایت، 
شادی یک شغل درونی ست. ما آن قدر دانا هستیم که خانواده، دوست و تفریح داشته 
باشیم؛ اما درنهایت ما آن پاسخ درونی را نسبت به افراد و شرایط زندگی مان مشخص 

می کنیم.

5. آن ها تأمین کننده هستند.
افرادی که به خوبی از زمان استفاده می کنند، برای مرکب کردن کارایی شان به دیگران 
آگاهی می بخشند. آن ها به محدودیت دستاوردهای فردی توجه دارند و برای تأثیرگذاری 
باعث  سازمانشان  داخلی  مدیران  عملکرد  افزایش  با  آن ها  می کنند.  ایجاد  گروه  بیشتر 

افزایش تأثیر خود می شوند.
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این افراد معتقدند که میراث توسط افراد منتقل می شود، نه موفقیت ها. آن ها خود را وارد 
زندگی دیگران می کنند و تأثیر ناشی از آموخته ها و مشاوره های خود را مشاهده می کنند. 
آن ها دنبال معنای طوالنی مدت هستند؛ چیزی که باعث شده آن ها به موفقیت جانشینان 

خود نیز اهمیت دهند.
ما هرچقدر هم که دوست داشته باشیم، نمی توانیم زمان بیشتری به دست آوریم. زمان 
یک منبع محدود و همواره در حال کاهش است؛ اما ما می توانیم به درستی از این زمان 

استفاده کنیم.

دومین مقاله:

چهارسوال کلیدی برای اولویت بندی کردن کارها

1. آیا برای پنج سال آینده تان طرح ریزی کرده اید؟
یک تصویر ذهنی از آینده  ایده آلتان خلق کنید )بهترین آینده ای که می توانید تصور کنید( 
و بعد در مورد مراحلی که باید طی کنید فکر کنید، همین امروز شروع کنید تا آن را به 
واقعیت تبدیل کنید. یادتان باشد که این که از کجا آمده اید مهم نیست، تمام آن چیزی 

که اهمیت دارد این است که شما دارید کجا میرید.
گری همل و سی. ک پراهالد دو برنامه ریز اقتصادی که کتاب »رقابت برای آینده« را 
نوشته اند، مدیران و تصمیم گیرندگان را ترغیب می کنند که وقتی برنامه ریزی استراتژیک 
می کنند، برای چند سال آینده نیز برنامه ریزی کنند. آن ها هیئت رئیسه و مجریان طرح 
را تشویق می کنند که شرکت شما شرکت برتر صنعت خودش در چند سال آینده هست. 
سپس آن ها دقیقا محصول، خدمات، بازارها، مهارت های خاص، استعدادها و توانایی هایی 
که آن ها برای تبدیل شدن به رهبر صنعت از امروز تا 5 سال آینده احتیاج خواهند داشت 
را مشخص می کنند. درنهایت، آن ها رهبران کسب وکار را تشویق می کنند که به سرعت 
پرورش مهارت های هسته ای و شایستگی ای که برای تبدیل شدن به رهبر بازار موردنیاز 

هست را در خودشان شروع کنند. شما هم باید همین کارها را بکنید.
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2. آیا در مورد چیزهایی که دوست دارید به آن ها برسید فکر کرده اید؟
اهدافتان  این که به گذشته تان توجه کنید، تمرکز شما روی  این باعث می شود به جای 
باشد و به جای این که روی مشکالت تمرکز کنید روی فرصت ها تمرکز کنید. به جای 
این که به کارهای اشتباه انجام شده و این که چه کسی را باید سرزنش کرد فکر کنید در 

مورد راه حل ها و این که چه اقدامات خاصی می توانید انجام دهید فکر کنید.
پیوسته این سؤال را از خودتان بپرسید که: »از این به بعد می خواهم به کجا برسم؟«

همان طور که جان ِمی نارد کنیس گفته: »ما باید بخش زیادی از افکارمان را به آینده 
اختصاص دهیم، چراکه آینده آنجایی است که بقیه زندگی مان را در آنجا صرف می کنیم«.

3. آیا از قانون 20-80 استفاده می کنید؟ 
انجام می دهید جزء 80 درصد  را که  اول هر کاری  اولویت بندی کردن، 20 درصد  در 
ارزش آن کار به حساب می آید. همین که شما کاری را شروع می کنید، 20 درصد اولیه 
از وقتی که برای برنامه ریزی و سازمان دهی منابع الزم جهت تمام کردن آن کار صرف 
می کنید معموال جزء 80 درصد موفقیت شما به حساب می آید. در تنظیم کردن اولویت ها، 
همیشه روی 20 درصد اولیه کارها تمرکز کنید. ادامه اش دهید و تمامش کنید. همین که 

20 درصد اول تمام شود، انگار 80 درصد بقیه خیلی روان و نرم حرکت می کند.
اگر قصد دارید چیزی بفروشید، رسیدن به قرار مالقات اولیه، یعنی جایی که شما با خریدار 
چهره به چهره می شوید، 20 درصد اول معامله است؛ درحالی که این برخورد ارزش 80 
درصد فرآیند فروش را دارد. معرفی، بستن قرارداد فروش، اقدامات بعدی، تحویل دادن 
محصول یا خدمات و مانند این ها، همه و همه نشان دهنده 80 درصد مابقی کار هستند 

که فقط به اندازه 20 درصد کار، ارزش دارند.

4. آیا می دانید بزرگ ترین اشتباه در اولویت بندی کارها چیست؟
وقتی دارید اولویت بندی می کنید، هرگز تسلیم این وسوسه نشوید که »بگذار اول چیزهای 
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کوچک را حل کنم بعد می روم سراغ چیزهای مهم«. هیچ وقت از اولویت های کوچک 
شروع نکنید تا این که کم کم به کارهای مهم واصلی برسید. به خودتان اجازه ندید که 
ونگوگ  که  همین طور  نکنید.  فرع  فدای  را  اصل  بسید.  کم اهمیت  فعالیت های  گرفتار 
گفته: »چیزهایی که بیشتر اهمیت دارند، نباید دستخوش یا وابسته به چیزهایی که کمتر 

اهمیت دارند بشوند«.
تمایل ذاتی بشر این است که از قانون مقاومت و سختی کمتر پیروی کند. در مدیریت 
وظایف  کردن  شروع  به  ذاتی  گرایش  یک  ما  این که  یعنی  کارهای شخصی،  و  زمان 
کارهای  سراغ  بریم  می توانیم  شدیم،  گرم  همین که  که  می کنیم  فکر  داریم،  کوچک 

بزرگ تر و بهره وری خود را افزایش دیم.
وقتی که شما با وظایف کوچک شروع می کنید، این وظایف مثل خرگوش ها در فصل بهار 
شروع می کنند به زیادشدن. وقتی شما شروع می کنید به انجام دادن وظایف کوچک، به 
سمت وظایف کوچک بیشتری جذب می شوید که روش کار کند و درنهایت شما هیچ 

بهره وری افزایش دهنده ای ندارید.
هرچه بیشتر و سخت تر کار می کنید، وظایف بیشتری به وجود می آیند. در آخر روز، از پا 
درمی آیید درحالی که هیچ کار ارزشمندی انجام نداده اید. پس با مهم ترین کارتون شروع 

کنید.

5 سؤال کلیدی برای تنظیم کردن اولویت ها
این ها سؤاالتی هستند که شما می تونید به طور مدام از خودتان بپرسید تا مطمئن شوید 
که دارید بر اساس اولویت های اصلی خودتان کار می کنید و به بیشترین حد توانتان دست 

پیداکرده اید.

1. درآمد من از چه کاری است؟ 
از خودتان بپرسید که آیا واقعًا این کاری که هم اکنون انجام می دهم مهم ترین کاری ست 
که به خاطرش استخدام شدم؟ یا مهم ترین کاری که برای رسیدن به هدفم می توانم 

انجام بدم؟
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اگر رئیستان نشسته بود و شمارا نگاه می کرد، چه کار متفاوتی نسبت به این کاری که در 
حال حاضر دارید انجام می دهید، انجام می دادید؟

برای این کار یک تمرین وجود دارد. لیستی از تمام چیزهایی که فکر می کنید به خاطرش 
استخدام شدید تا انجام بدید تهیه کنید. از رئیستان بخواهید که این لیست کارها را بر 
اساس اولویت برای شما مرتب کند. همچنین از او بخواهید که بگوید چه کاری مهم ترین 
بااراده روی آن  و چه کاری کم اهمیت ترین است. از این لحظه به بعد به طور مصمم و 

وظایفی که رئیستان مهم ترمی دوند کارکنید.

2. باارزش ترین کارهایی که من می کنم چه کارهایی هستند؟
به خاطر بسپارید که فقط 3 مورد هست که 
شما انجام می دهید و به عنوان باارزش ترین 
کدام  می آیند.  به حساب  شما  کارهای 
برای  را  ارزش  بیشترین  شما  فعالیت های 

شرکت شما دارند؟

3. حد و حدود نتایج اصلی کار من چه چیزی 
است؟

مخصوص ترین نتایجی که باید به آن دست یابید تا بتوانید بگوئید کار خودتان را به بهترین 
شکل ممکن انجام دادید چه چیزهایی هستند؟ از بین همه نتایج کامشان مهم تر هستند؟

4. چه کارهایی را من )و فقط من( می توانم انجام بدهم که اگر خوب انجام به شه واقعا 
یک تفاوت واقعی ایجاد می کند؟

چه کاری هست که فقط شما می توانید انجامش بدهید و اگر در هر ساعتی آن کار را 
خوب انجام بدهید یک کمک قابل توجهی به کسب وکار شما می کند؟ این چیزی هست 
که هیچ فرد دیگری نمی تواند برای شما انجامش بدهد. اگر شما انجامش ندهید، انجام 
تأثیر مهمی روی  دادن می تواند  انجام  بدون معطلی  و  دادن  انجام  نخواهد شد. خوب 
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این مطلب فقط برای مطالعه شخصی شما تهیه شده است.

خدمتی )کاری( که شما انجام می دهید داشته باشد.

5. باارزش ترین استفاده ای که در حال حاضر می توانم از زمانم بکنم چه استفاده ای است؟
این سؤال کلیدی مدیریت زمان هست. برنامه ریزی برای زمان و مهارت مدیریت در 
این راستاست که به شما کمک کند تا در هرلحظه ای از روز، جواب درست این سؤال را 

بگیرید. باارزش ترین استفاده ای که هم اکنون از وقتتان می توانید بکنید چیست؟

پیشرفت  و  زمینه »موفقیت  در  بیشتر  رایگان  مقاالت  خواندن  برای  می کنیم  پیشنهاد 
شخصی« به سایت زندگی ناب بروید.
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