


رابطه عدد 960 با موفقیت ما

فصل سوم
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   بیشتر مردم دو دغدغه اصلی در زندگی شان دارند، اول کمبود پول و دوم کمبود 
زمان. شاید دلیل وجود این دغدغه ها این است که ما حس مسئولیت پذیری کاملی 
را شرطی کرده که  نداریم. زندگی روزمره طوری ما  به پول و زمان خود  نسبت 
به جای اینکه دست به خطر بزنیم فقط می گوییم فالن چیز را نداریم. از طرفی زمان 
فراتر از کنترل ماست و تیک تاک ساعت بی توجه به اینکه ما زندگی مان را چگونه 
می گذرانیم، ادامه دارد. مطمئنا هیچ یک از ما قدرت این را ندارد که زمان بیشتری 
تولید کند. اما اگر ساعات زندگی مان را جهت دار کنیم می توانیم از لحظه هایی که 

در اختیارداریم بهترین بهره را ببریم.
می کنم.  شما صحبت  با  عملکرد شخصی  سازی  سیستم  مورد  در  فصل  این  در 
بی شک ضروری ترین کار در مدیریت زمان این است که بدانیم وقتمان را چگونه 

می گذرانیم.
اینکه ما 24 ساعت شبانه روز خود را چگونه سپری می کنیم، تعیین می کند که با 
زندگی مان چه می کنیم. همه ما برای افزایش انرژی فیزیکی و استفاده  بهینه از آن، 
به حدود 8 ساعت خواب در شبانه روز نیاز داریم. عملکرد باالی مغز هم به خواب 
کافی بستگی دارد. وقتی 8 ساعت از 24 ساعت شبانه روز را در خواب و استراحت 
باشیم طبیعتا 16 ساعت مفید برای انجام کارهایمان در طول روز داریم یعنی 960 
دقیقه! البته هرکدام از ما کارهایی واجب در طول روز داریم که باید آن ها را انجام 

دهیم مانند صرف غذا، نظافت، عبادت و غیره که جزئی از این 960 دقیقه اند.
همه ما دوست داریم درحالی که کارهای روزانه را به درستی انجام می دهیم، اوقات 
فراغت بیشتری در اختیارمان باشد تا به کارهای موردعالقه مان نیز بپردازیم و از 

آن کسی که جرات دارد یک ساعت از وقتش را هدر دهد، هنوز ارزش زندگی را 
درک نکرده است.

«داروین، فیلسوف و نظریه پرداز»
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زندگی خود بیشتر لذت را ببریم. یک خبر خوب اینکه این دو خواسته هیچ مغایرتی 
باهم ندارند، به شرطی که بیاموزیم بهترین بهره را از 960 دقیقه وقتمان ببریم.

ابزار موفقیت

   
   حالت اول: فرض کنیم در یک روز تصمیم گرفته اید چند ساعت کتاب بخوانید. 
پشت میزتان قرار می گیرید، کتاب را بازکرده و شروع به خواندن می کنید. هنوز 
چنددقیقه ای از شروع کارتان نگذشته که به این فکر می افتید آب بنوشید، از جای 
خود بلند می شوید و با لیوان آب  برمی گردید. حین خواندن صفحات اول ناگهان 
تلفن زنگ می خورد! یکی از دوستانتان است. دقایقی را به صحبت با او می پردازید 
سپس تلفن را قطع کرده و به مطالعه کتاب ادامه می دهید. ناگهان پیامکی برایتان 
می آید، شروع به خواندن آن می کنید و حتما هم باید پاسخ بدهید پس پاسخش 
را می دهید. بعدازآن همچنان که مشغول خواندن هستید یک دفعه انجام یک کار 

عقب افتاده یادتان می آید و ذهنتان را درگیر می کند.
نخوانده اید!  بیشتر  چند صفحه  هنوز  و  بازکرده اید  را  کتاب  که  است  ساعت  یک 
به جرات می توان گفت اغلب افراد طی روز کارهایشان را این گونه انجام می دهند.

یعنی وقتی کاری را شروع می کنند نه به طور کامل درگیر انجام کار می شوند و نه 
به طور کامل از کار جدا می شوند. به گفته ژان بقوسیان در کتاب «شکستن مرزهای 

عملکرد» به این مدل فعالیت «حوزه خاکستری» می گویند.
حالت دوم: ابتدا یک لیوان آب برمی دارید، دِر اتاق را می بندید و تلفن همراه خود 

برنده ها حواس خود را متمرکز می کنند و بازنده ها حواسشان را می افشانند. حتی 
مهارت های معمولی اگر با تمرکز همراه باشد اعجاز می کند.

«سیدنی جی هاریس نویسنده کتاب برنده ها و بازنده ها»
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را در حالت بی صدا و کمی دورتر از خود قرار می دهید. پشت میز خود می نشینید 
مطالعه  به  مزاحمت  کوچک ترین  بدون  متوالی  دقیقه   120 حداکثر  و   90 حداقل 
بازده شما  این روش  در  استراحت می کنید.  دقیقه  تا 30  بعدازآن 20  می پردازید. 
بسیار باالتر است. ژان بقوسیان ادامه می دهد؛ خود را با ساعات کار ممتد با عملکرد 
پایین فریب ندهید. به طورمعمول 7 تا 8 ساعت کار در حوزه خاکستری، معادل 90 

تا 120 دقیقه کار کامال متمرکز و بدون وقفه است.

• به خاطر بسپارید: وقتی کاری را شروع می کنید، قلم و کاغذی پیش خود داشته 	
باشید و اگر کاری یا مطلب مهمی )خارج از موضوع( به ذهنتان خطور کرد آن 

را یادداشت کرده تا درزمانی دیگر به آن رسیدگی کنید.

• نکته:	
هر کاری را فقط یک بار انجام دهید. هرگاه کاری را شروع کردید حتما آن را به 

نتیجه برسانید )حتی اگر نتایج کوچک بودند( سپس به سراغ کار دیگر بروید.

• نکته:	
یک اصل مهم این است که واقع بین باشید، وقت مناسب و کافی را برای انجام هر 

کار در نظر بگیرید.

جریمه هر بار حواس پرتی، از دست دادن 25 دقیقه وقت

   بر اساس مطالعه مجله U.S.E today هر بار که فرد از کاری سراغ کار دیگری 

هر موفقیت بزرگ در زندگی با تمرکز طوالنی و پایدار حاصل می شود.
«اِرل نایتینگل»
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می کند.          تلف  را  ذهنش  انرژی  از  مشخصی  مقدار  بازمی گردد،  دوباره  و  می رود 
از 10 سربرگ مختلف  بیشتر  که  زمانی  مثال  به طور  کنید  فکر  کامپیوتر خود  به 
در مرورگر اینترنتی خود داشته باشید، شروع می کند به کند کار کردن و هرکدام 
نشان  مطالعات  می کند. همچنین  اجرا  مدت زمان طوالنی تری  در  را  دستورات  از 
می دهد زمانی که حواس فرد پرت می شود، به طور میانگین 25 دقیقه طول می کشد 

تا تمرکزش دوباره به کاری که به آن مشغول بوده بازگردد.

• نکته:	
تمرکز مانند یک ماهیچه است که هر چه بیشتر روی آن کارکنید قوی تر می شود. 
اصل تمرکز یعنی هنگامی که شروع به انجام کاری می کنید، بدون حواس پرتی و 

باپشتکار، کار را تا به اتمام برسانید.

سیستم سازی عملکرد به روش استفان کاوی 
   استفان کاوی در کتاب «هفت عادت مردمان موثر» یک جدول اولویت بندی 
کارها به شرح زیر پیشنهاد می کند و عنوان می دارد: همه ما در زندگی با مسائل 
و بحران هایی روبرو هستیم. چه بسیارند افرادی که با تمرکز در بخش، «فوری و 
مهم» همیشه از زندگی عقب می مانند و اجازه می دهند مسائل و بحران ها بزرگ تر 

و بزرگ تر شوند تا جایی که زندگی شان را به ورطه تباهی کشاند.
موثر مدیریت  کانون  و مهم»  فوری  ادامه می دهد؛ قسمت «غیر  استفان کاوی 
فردی است. ازجمله کارهای غیر فوری و مهم می توان به نوشتن رسالت فردی، 
آن ها  اهمیت  به  که  تمام کارهایی  و  ورزش  بلندمدت،  برنامه ریزی  روابط،  ایجاد 
اشاره  می رویم(  طفره  انجامش  در  فوریت اند،  فاقد  اینکه  دلیل  به  )تنها  واقفیم 
کرد. همچنین افراد موفق قسمت «فوری و مهم» را کوچک می شمارند. ارزش 

و اهمیت چندانی برای این قسمت قائل نیستند.



فصل 3 - پنج راز میخکوب کردن موفقیت

68

در واقع بیشتر انرژی و زمانشان را در قسمت «غیر فوری و مهم» میگذرانند.

فوریغیر فوری
آمادگی

شناخت فرصت های تازه
توضیح انتظارات

برنامه ریزی و ایجاد 
رابطه

بازسازی مجدد، قدرت 
گرفتن

بحران ها
مشکالت اضطراری
طرح ها، تکالیف و 
جلسات ضرب االجلی

مهم

جزئیات بی اهمیت

برخی مکالمات تلفنی
کارهای پیش پاافتاده

اتالف وقت
افراط در استفاده از 

سرگرمی ها

مزاحمت برخی 
تماس های تلفنی

برخی نامه ها و گزارش ها 
و جلسات

بسیاری از مسائل فوری
بسیاری از فعالیت های 

موردعالقه
امور فشار آور و فوری

بی اهمیت

• نکته: 	
یشتر روی فرصت ها و راه حل ها تمرکز کنید به مسائل خوراک نرسانید و آن ها را 

دچار گرسنگی کنید. این عمل کاربردی ترین روش برای غلبه بر مشکالت است.
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• به دو بخش «فوری و بی اهمیت» و 	 افراد موفق هیچ گاه  به خاطر بسپارید: 
برایشان  هرگز  کارها  این  چراکه  نمی کنند،  توجهی  بی اهمیت»  فوری  «غیر 

مهم نیستند. 

• نکته:	
یاد  از روان شما می شود. پس  به هر چیزی برای مدت کافی فکر کنید، بخشی 
بگیرید از این قانون به سود خود استفاده کنید؛ یعنی وقتی به مشکلی برمی خورید 

بر یافتن راه حل تمرکز کنید.
به گفته پیتر دراکر: «افراد موفق و موثر هرگز مسائل را موردتوجه قرار نمیدهند 

بلکه ذهن را به فرصت ها و راه حل ها معطوف می کنند».

کار عملی:
تاثیرات  آن ها  مدام  اجرای  که  بنویسید  زندگی تان(  اهداف  )طبق  را  کارهایی 
«غیر  بخش  در  را  کارها  قبیل  این  می آورند.  پدید  زندگی تان  در  شگفت انگیزی 
فوری و مهم» قرار دهید. سپس برنامه ریزی خود را بر مبنای اجرای گام به گام این 

کارها در مقیاس های ساالنه، ماهانه و روزانه انجام دهید.

شفاف سازی کنید

با تصمیم گیری در مورد مهم ترین  آغاز می شود که  این دلیل  به     زندگی فقط 
اهدافمان، آن ها را به نتایجی فوق العاده تبدیل می کنیم. اولین قدم این است که 
بدانید برای رسیدن به چه چیزی تالش می کنید. بدون داشتن اولویت های شفاف 

مدیریت زمان معنا ندارد، شما فقط می توانید اولویت ها را مدیریت کنید.
« جان سی مکسول، نویسنده»
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واال  هدف های  تعیین  بدون  به عبارت دیگر  برسید.  اهدافتان  به  می توانید  به ندرت 
نمی توانید به اوج عملکرد خود برسید. پس ابتدا می بایست از اهداف بلندمدت خود 
آگاهی پیدا کنید. در ادامه یک برنامه رفتاری واقع بینانه برای چشم انداز بلندمدت 

خود بنویسید.
در حقیقت ابتدایی ترین کاری که باید انجام دهید این است که مهم ترین اولویت های 

زندگی تان را مشخص کنید.

• نکته:	
اولویت ها همان کارهای مهمی اند که برای رسیدن به اهدافتان باید انجام دهید. 

که معموال به هم وابسته اند.

• و 	 رسالت  از  شما  اولویت های  اگر  کاوی؛  استفان  قول  به  بسپارید:  خاطر  به 
اصول نشات گرفته باشد و از عمق قلب و ذهنتان برخیزد، قسمت «غیر فوری 
و مهم» را جایگاه طبیعی و پرشور زندگی تلقی کرده و بیشتر در آن متمرکز 

خواهید ماند.
راس جی در کتاب «مدیریت زمان» می نویسد: «هدف بلندمدت یعنی هدفی روشن 
و مشخص که می توان برای دست یافتن به آن کوشید. این هدف باید سنجش 
پذیر، چالش انگیز و دست یافتنی باشد. همچنین باید ضرب االجل داشته باشد که 

نشان دهد در نظر دارید در آن تاریخ به آن برسید».

کار عملی:
هدف بزرگتان را به اهداف کوتاه مدت تبدیل کنید.

مزایای این کار:
1. این اطمینان را به شما می دهد که وقتتان را صرف انجام دادن کارهای درست 
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می کنید و این اطمینان همواره انگیزه و اشتیاق شمارا زنده نگه می دارد.
تا رسیدن به چند  2. رسیدن به چندین هدف کوتاه مدت، به مراتب آسان تر است 

هدف بلندمدت.

• نکته:	
حتما برای هدف های کوتاه مدت خود چارچوب زمانی مشخص کنید و تاکید می کنم! 
در این رابطه، حتما واقع بینانه عمل کنید. مهلت را آن طوری که خودتان می پسندید 
تعیین نکنید، بلکه آن طوری در نظر بگیریدکه یقینا بتوانید کار را به نتیجه برسانید.
همیشه با این باور کاری را شروع کنید که می توانید به نحو احسن انجامش دهید.

کار عملی:
قبل از انجام هر کاری ارزش ها، عمیق ترین باورها و اهداف خود را که نوشته اید 
بررسی کنید. از خود سوال کنید که برای سازگاری بیشتر کارهای خود با اولویت های 

زندگی تان دست به چه تغییراتی باید بزنید.

 پیشنهاد می کنم برای خواندن نکات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید.
www.zendegienab.com/pointsbookone/

سنجش عقربه ها
   برایان تریسی نویسنده کتاب «قورباغه را ببوس» عنوان می دارد: «وقتی طوری 
از  دائم  نظر می رسد که جریانی  به  باارزش هایتان سازگار است،  زندگی کنید که 

انرژی، خالقیت و اشتیاق را تجربه می کنید».
پژوهشی که درباره  کارایی افراد در کارخانه ی هاثورن واقع در حومه  شیکاگو انجام 
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شد حاکی از آن بود: «وقتی افراد آگاهی از آن دارند که کارشان ارزیابی می شود، 
میزان عملکردشان نیز افزایش می یابد». در فیلم آموزشی کتاب بیشتر به این مورد 
می پردازم که ارزیابی اهداف درواقع تفاوتی بنیادین را در عملکرد انسان به وجود 
تا اهدافی ارزشمند  ارزیابی کردن درواقع به شما این توانایی را می دهد  می آورد. 
برای خود تعیین کنید. در حقیقت با ارزیابی عملکرد می توانید میزان پیشرفت خود را 
بسنجید. به قول دارن هاردی: «شمانمی توانید چیزی را مدیریت کنید یا در کاری 

پیشرفت کنید، مگر آنکه اول بتوانید آن را بسنجید».

کار عملی:
اگر می خواهید به فرآیند رشد و پیشرفتتان سرعت بخشید کارهایتان را در هر مرحله 
)مثال هر هفته( ارزیابی کنید. نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید. پیشرفت هایتان 
را بسنجید و یادداشت کنید. درعین حال اشتباهات خود را نیز ارزیابی کنید و به فکر 
بهبود آن ها باشید. درهرصورت تمرکز بر روی گسترش نقاط مثبت و پیشرفت هایتان 

داشته باشید.

رازی که اقتصاددان ایتالیایی در باغش کشف کرد
   ویلفردو پارتو، اقتصاددان ایتالیایی در اواخر قرن 19 اعالم کرد که 80 درصد از 
انگلستان به 20 درصد جمعیت آن کشور تعلق دارد. او به تحقیقاتش  زمین های 
ادامه داد و به این نتیجه رسید که قانون 20/80 در تمام جنبه های زندگی حاکم 
است. وقتی اهدافتان را می نویسید باید اولویت ها را از میان این موارد انتخاب کنید 
و بپذیرید که 20 درصد از موارد فهرستتان، تعیین کننده  80 درصد ارزش و اهمیت 
کارهایی است که انجام می دهید. درواقع 20 درصد زمان صرف شده در هر کاری 

موجب تولید 80 درصد نتیجه می شود.
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• نکته:	
به عبارت ساده تر 20 درصد از کارها هستند که 80 درصد نتایج مهم را به وجود 

می آورند.

ری کراک رئیس هیئت مدیره مک دونالد، کسی که از همبرگر ناچیز یک موفقیت 
جهانی ساخت، معتقد بود: «انسانی که توانایی تنظیم امور خود را دارد می تواند از 
خود بخواهد که ابتدا کارهای مهم تر را انجام دهد. در این شرایط اگر برای همه 
باشد کاری  قرار  و  باشد  نداشته  باید صورت گیرد وقت کافی وجود  کارهایی که 
نکرده باقی بماند، غیر الزم ترین کارها خواهد بود». ازآنجایی که هر یک از ما در 
ساعات خاصی از روز کارایی بهتری داریم، تنظیم برنامه روزانه مان بر اساس کارایی 

شخصی از اهمیت باالیی برخوردار است.

کار عملی:
پیشنهاد می کنم به سبک زندگی خود نگاهی منتقدانه بیندازید و به سواالت زیر 

پاسخ دهید. سپس تصمیم بگیرید که موارد اضافی را حذف یا کنترل کنید.
انجام داده  انجام می دهید که کاری  این  برای  را  از کارهای روزمره تان  1. چقدر 

باشید؟ آن هم بدون هیچ دستاورد خاصی؟
2. چقدر از زمان روزانه تان را صرف گفتگوهای بیهوده با همکارانتان می کنید؟

3. چند بار در روز و بدون هیچ هدفی تلفن همراه و ایمیل خود را چک می کنید؟
عموما افرادی که دچار کمبود زمان هستند، تصویر روشنی از اولویت بندی و تمرکز 
بر کارها ندارند. همچنین دلیل اینکه برخی از افراد کارهایشان را به تعویق می اندازند 

این است که نمی دانند کار بعدی شان چیست؟ 
کار عملی:

1. هرروز صبح قبل از شروع کار از خود بپرسید: کارم را باید از کجا شروع کنم؟ 
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اولویت مهم من، انجام چه کاری است؟ به نوشتن فهرست روزانه بپردازید، مرور 
کنید و در کل 20 درصد از مهم ترین کارها را انتخاب کنید و در ابتدای فهرست 

قرار دهید تا آن ها را در ابتدای روز انجام دهید.
در  را  آن ها  رادارند.  تاثیر  بیشترین  که  کردید  شناسایی  را  کارهایی  وقتی   .2
چارچوب های زمانی کوتاه و فشرده جای دهید. روی انجام کار کمتر و نتایج بیشتر 

تمرکز کنید. )قانون 20/80(

• نکته:	
نتایج به دست آمده، احساس فوق العاده  تسلط بر کارها را به شما می دهد. همچنین با 

این روش در ادامه روز با تمرکز بیشتری کارهای دیگر را انجام می دهید.

انبساط و انقباض عقربه ها
   قانون پارکینسون می گوید: «کارها به اندازه زمانی که به آن اختصاص می دهیم، 
منبسط یا منقبض می شوند». مشکل اینجاست، پیچیدگی و اهمیت کار به اندازه ای 
افزایش پیدا می کند که تمام وقت موجود را پر کند. به عنوان مثال، اگر دو ماه برای 
انجام یک پروژه زمان داشته باشید به احتمال بسیار زیاد بیشتر کار را درست قبل از 
پایان مهلت آن و طی چند جلسه بسیار فشرده انجام می دهید. درست شب قبل یا 
حداکثر چند روز قبل. اما راه حل این است که، انجام کار موردنظر را به زمان کمتری 
محدود کنیم. درواقع برای انجام آن کار، وقتی معادل نصف زمان همیشگی در نظر 

بگیریم و سریع تر انجامش دهیم.

• به خاطر بسپارید: اختصاص دادن زمان زیاد به یک کار، اهمیت آن را برایتان 	
بیشتر نمی کند. بلکه زمان و انرژی بیشتری از شما می گیرد. 
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• نکته:	
یک واقعیت دیگر این است: «هر چه بیشتر کار را در ذهن خود نگه دارید، انجام آن 

کار به نظرتان سخت تر خواهد آمد».

کار عملی:
آگاهی و سطح یادگیری خود را باال ببرید. بهترین راه برای تسریع در انجام هر 
کار، یادگرفتن فنون درست و اصولی آن کار است. همیشه روش هایی برای سریع تر 
و درعین حال صحیح تر انجام دادن کارها پیدا می شود. به طور مثال، برای اینکه 
کنید  کمتری صرف  زمان  درعین حال  و  کنید  مطالعه  بیشتری  کتاب های  بتوانید 

می توانید روش ها و متدهای درست تندخوانی را یاد بگیرید.

تبرت را تیز کن!
  جان، چوب بری بود که به مدت پنج سال برای یک شرکت کار می کرد.  طی 
این پنج سال هیچ ترفیع شغلی نداشت تا اینکه مردی به نام بیل به استخدام این 
شرکت درآمد. بیل در عرض یک سال در شغل خود ارتقای رتبه یافت. جان که از 
این موضوع سخت ناراحت شده بود نزد رئیسش رفت تا در مورد موضوع بیل با او 
صحبت کند. رئیس شرکت گفت: «تو هنوز همان تعداد درختانی را قطع می کنی 
که پنج سال پیش می کردی». اگر تولیدت باال برود تو هم ارتقای درجه خواهی 
یافت. جان نزد بیل رفت تا از او بپرسد چگونه می تواند درختان بیشتری را قطع 
کند. بیل در پاسخ گفت: «بعد از قطع هر درخت، طی زمان مشخصی تبرت را تیز 

کن تا تو هم مانند من بتوانی درختان بیشتری را قطع کنی».

• 	 90 یک زمان  در  را  کاری  هر  که  است  این  اصولی  کار  بسپارید:  خاطر  به 
دقیقه ای انجام دهید. طی روز حداکثر 6 زمان 90 دقیقه ای برای انجام کارها 
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در نظر بگیرید. بعد از هر 90 دقیقه، 20 تا 30 دقیقه به استراحت و بازیابی 
انرژی بپردازید.

• نکته:	
فقط به یاد داشته باشید کل یک ساعت و نیم را باید بر روی کارتان تمرکز کنید و 

اجازه ندهید موضوعی حواستان را پرت کند.

• نکته:	
در زمان استراحت به طور کامل )هم ازلحاظ فکری و هم ذهنی( از کار خود جدا 

شوید. 
                                                                                                      

به کارهای غیرضروری پشت پا بزنید!
   گفتن «نه» به کارهای غیرضروری و کم ارزش یکی از بزرگ ترین هدایایی است 
که به خودتان می دهید. معموال این قبیل کارها توقعات دیگران از شما برای انجام 
کاری است. وقتی می توانید از زمان بهترین بهره را ببرید که کارهای کم ارزش و 
خارج از برنامه را انجام ندهید. آیا می دانید چرا بعضی مواقع وقت کم می آورید؟ 
از  که  است  چیزی  آن  از  بیشتر  کارهایتان  معمول  زیرابه طور  است،  ساده  پاسخ 
عهده اش برآیید. شاید آن قدر مشغله دارید که بعضی مواقع به انجام اولویت های 
با  پس  دهید،  تن  دیگران  خواسته های  به  بخواهید  برسد  چه  نمی رسید،  پایین تر 
خودتان کامال روراست و قاطع باشید و به تمام کارهای غیرضروری پشت پا بزنید.

• به خاطر بسپارید: فقط تمرکز بر روی اولویت های اصلی خود داشته باشید. به 	
نظر من توقعات دیگران بیشترین وقت را از شما تلف می کند. وقتی از شما 
می خواهند کاری برایشان انجام دهید و شما می دانید انجام این کار خارج از 
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پاسخ  آن ها  به  قوی  اراده ای  و  احترام  با  لطفا  است،  اولویت هایتان  فهرست 
منفی بدهید.

درخواستشان  شدن  رد  یا  «نه»  پاسخ  شنیدن  از  افراد  از  بسیاری  باشید  مطمئن 
از شما درخواست کرده اند که می دانند  به این علت  اساسا شاید  نمی شوند.  ناراحت 
است  دشوار  کمی  برایتان  گفتن  «نه»  اگر  نمی گویید.  «نه»  کسی  به  هیچ وقت 
پیشنهاد می کنم، لحن «نه» گفتنتان را به صورت مثبت ادا کنید و حتی در شرایط 

دشوارتر نوعی عامل جبرانی در پاسختان بگنجانید.
به طور مثال: «متاسفانه فرصتی برای انجام کارتان ندارم ولی می توانم از همکارم 

بخواهم تا کارتان را انجام دهد».

• به خاطر بسپارید: هرگاه وقتی برای انجام کارهای «غیر فوری و بی اهمیت» 	
و «فوری و بی اهمیت» اختصاص ندهید، مطمئن باشید که در مسیر درست 

مدیریت زمان قرار دارید.

خب، اردک بخر!
   در کتابی، داستان مرد کشاورزی را می خواندم که مرغداری کوچکی راه اندازی 
کرده بود. محل مزرعه  او منطقه ای بارانی بود که هرسال خصوصا بهار، باران های 
سیل آسایی در آنجا می بارید. هرگاه باران می بارید و آب در سراسر مرغداری اش 
جمع می شد مجبور بود جوجه ها را به سطح باالتری انتقال دهد. گاهی اوقات او 
نمی توانست جوجه ها را به سرعت جابه جا کند و به همین خاطر تلفات زیادی می داد. 
سرانجام یک سال بهار، او سیل آساترین باران عمرش را پشت سر گذاشت و کل 
مرغداری اش را از دست داد. پس ازاین اتفاق او رو به همسرش کرد و گفت: من 
همه تالشم را کردم. نه می توانم مرغداری را به قیمت مناسب بفروشم و نه پول 
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کافی دارم تا محل مناسب تری بخرم. نمی دانم باید چه کار کنم؟
همسرش در پاسخ گفت: خب، اردک بخر!

مطمئنم برای تبدیل شدن به یک انسان فوق موفق باید یاد بگیرید که هرگاه در 
مشکلی ناگوار قرار می گیرید به جای ناامید شدن، خشمگین شدن و غرغر کردن 
بکوشید خالقیتتان را بیدار کنید. بیشتر روی راه حل تمرکز کنید تا خود مشکل.    

    
• به خاطر بسپارید: هر مشکلی فرصتی را در اختیارتان قرار می دهد تا خالقیت 	

خود را شکوفا کنید.

• نکته:	
اما  است.  برای هر فردی، گریزناپذیر  زندگی  در  با مشکالت  رویارویی  به هرحال 

استفاده از خالقیت برای غلبه بر مشکالت فقط به اراده  خود فرد بستگی دارد.

• نکته:	
تعریف  خود  برای  را  موفقیت  که  هستید  شما  «این  کنید:  درک  را  حقیقت  این 

می کنید و موفقیتتان تا آنجا که خودتان بخواهید پیشرفت خواهد کرد».

فست فود ذهن چیست؟
   مطمئنم هیچ یک از شما دوست ندارید روزی از عصا، ویلچر و یا واکر استفاده 
کنید. البته دچار شدن به چنین وضعیتی در اغلب اوقات اتفاقی نیست. آنچه مردم 
نمی دانند این است که یک تغییر کوچک در رویه های زندگی شان، تا حد زیادی 
می تواند مانع بروز مشکالت جسمی در کهن سالی شود. یکی از مخرب ترین کارها 
برای سالمتی، نشستن جلوی تلویزیون و باال و پایین کردن کانال ها با کنترل است.

آیا تابه حال فکر کرده اید در طول شبانه روز چند ساعت تلویزیون تماشا می کنید؟ 
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متوسط  به طور  بگذارید،  تلویزیون  برای  وقت  ساعت   2 هرروز  در طول  شما  اگر 
را  سال  از  ماه  یک  حدود  به عبارت دیگر  ازدست داده اید،  را  سال  در  ساعت   730

ازدست داده اید.
آیا این فاجعه نیست؟ شاید بعضی از شما در جواب بگویید من به عنوان تفریح این 

کار را انجام می دهم.

• اینترنت، 	 و  کامپیوتر  از  استفاده  و  تلویزیون  تماشای  بسپارید:  خاطر  به 
فعالیت هایی یک طرفه هستند. فعالیت های یک طرفه و غیرتعاملی تاثیر مثبت 

کافی بر احساسات ندارند.

کار عملی:
برای بهره برداری مفیدتر از وقتتان تصمیم بگیرید از همین امروز حداقل 2 ساعت 

از زمانی را که به اینترنت و تلویزیون اختصاص می دهید کم کنید. 

توصیه می کنم؛ این دو ساعت را به دو قسمت تقسیم کنید.
1. مطالعه  کتاب ها، مقاالت یا محصوالت آموزشی در جهت پیشرفت و بهبود فردی 

)یک ساعت در روز(
2. هر آنچه را که از این کتاب ها یا محصوالت یاد می گیرید تمرین کنید و حداقل 

یک ساعت در روز آموخته های خود را اجرایی کنید.
به شما قول می دهم که اگر همین کار کوچک را با مداومت و پشتکار انجام دهید، 

بعد از گذشت چند ماه به پیشرفت های بزرگ و قابل توجهی خواهید رسید.
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از قانون »70 درصد« استفاده کنید 

   دارن هاردی نویسنده  کتاب «اثر مرکب» عنوان می کند: «زمان یک عامل برابر 
کننده  عالی است». همه  ما زمان برابری داریم. همه  آن هایی که عکسشان را روی 
شما  که  رادارند  زمانی  مقدار  همان  می بینید،  موفقیت  کتاب های  و  مجالت  جلد 

دارید، پس چرا به نظر می رسد آن ها زمان بیشتری نسبت به شما دارند؟
به این دلیل است که آن ها زمان بیشتری تولید کرده اند. کمک گرفتن از دیگران 
و واگذاری کارها روشی مهم برای تولید زمان است. اگر کمی ریسک پذیر باشید، 

می توانید کارهای غیرضروری را باهم ترکیب کرده و به دیگران واگذار کنید..

فواید این کار:  
1. موجب آزاد شدن بخشی از زمان می شود که درنتیجه می توانید بر کارهای اصلی 

متمرکز شوید.
انسان را  نتایج دلخواه میزان رضایت شخصی  باشید که  یاد داشته  2. همواره به 
تعیین می کنند و یکی از فواید واگذاری کارها به افراد باقابلیت این است که نتایج 

به دست آمده عالی تر خواهد بود.
3. همچنین فرصت الزم برای خلق و پرورش مهارت های جدید اعضای گروه یا 

اطرافیانتان به وجود می آید، درنتیجه به توانایی های آن ها بیشتر پی می برید.

تمایل طبیعی ما این است که به کارهایی عادت می کنیم که از آن ها لذت می بریم، 
کارهایی که ما را به جایگاه امروز رسانده اند. درعین حال برای پیشرفت باید کارهایی 
که در آن مهارت دارید را واگذار کنید تا بتوانید به کارهایی بپردازید که به هوش، 
مهارت و توانایی بیشتری نیاز دارد، پس کمی صبور باشید و دست به این کار بزنید.
«برایان تریسی»
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• به خاطر بسپارید: سپردن کارها به دیگران بدان معنی نیست که شما باید از 	
خودتان سلب مسئولیت کنید، در حقیقت کل مسئولیت کار هنوز با شماست.

• به خاطر بسپارید: اگر شخص دیگری می تواند کاری را تا 70 درصد به خوبی 	
کارهایی  انجام  برای  را  وقتتان  و  کنید  واگذار  او  به  را  کار  دهد،  انجام  شما 
بگذارید که فقط از عهده  شما برمی آید.                                                                                   

نکاتی برای واگذاری کارها:
1. زمانی مناسب برای انجام کار تعیین کنید.

2. کیفیت انجام کار را تعیین کنید.
3. در مورد نحوه  انجام کار و نتایج مورد انتظارتان، آگاهی کامل بدهید.

4. از او در هر شرایطی پشتیبانی کنید.

نکات مهم فصل:
1. هر کاری را فقط یک بار انجام دهید. هرگاه کاری را شروع کردید حتما آن را 

به نتیجه برسانید )حتی اگر نتایج کوچک بودند( سپس به سراغ کار دیگر بروید.
2. یک اصل مهم این است که واقع بین باشید، وقت مناسب و کافی را برای انجام 

هر کار در نظر بگیرید.
3. تمرکز مانند یک ماهیچه است که هر چه بیشتر روی آن کارکنید قوی تر می شود. 
اصل تمرکز یعنی هنگامی که شروع به انجام کاری می کنید، بدون حواس پرتی و 

باپشتکار، کار را تا به اتمام برسانید.
4. بیشتر روی فرصت ها و راه حل ها تمرکز کنید، به مسائل خوراک نرسانید و آن ها 

را دچار گرسنگی کنید.
5. به هر چیزی برای مدت کافی فکر کنید بخشی از روان شما می شود، پس یاد 
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بگیرید از این قانون به سود خود استفاده کنید یعنی وقتی به مشکلی برمی خورید، 
بر یافتن راه حل تمرکز کنید.

6. اولویت ها، همان کارهای مهمی اند که برای رسیدن به اهدافتان باید انجام دهید. 
معموال به هم وابسته اند.

تأکید  و  زمانی مشخص کنید  برای هدف های کوتاه مدت خود چارچوب  7. حتما 
می دهم! در این موضوع حتما واقع بینانه عمل کنید! مهلت را آن طوری که خودتان 
می پسندید تعیین نکنید، بلکه آن طوری در نظر بگیرید که عمال بتوانید کار را به 

نتیجه برسانید.
8. به عبارت ساده تر 20 درصد از کارهای هستند که 80 درصد نتایج مهم را به 

وجود می آورند.
9. نتایج به دست آمده احساس فوق العاده  تسلط بر کارها را به شما می دهد. همچنین 

با این روش در ادامه روز با تمرکز بیشتری کارهای دیگر را انجام می دهید.
10. یک واقعیت دیگر این است: «هر چه بیشتر کار را در ذهن خود نگه دارید، انحام 

آن کار به نظرتان سخت تر خواهد آمد».
11. فقط به یاد داشته باشید کل یک ساعت و نیم را باید بر روی کارتان تمرکز 

کنید و اجازه ندهید موضوعی حواستان را پرت کند.
12. در زمان استراحت به طور کامل )هم ازلحاظ فکری و هم ذهنی( از کار خود 

جدا شوید. 
13. به هرحال رویارویی با مشکالت در زندگی برای هر فردی گریزناپذیر است، اما 
استفاده از خالقیت برای غلبه بر مشکالت فقط و فقط به اراده  خود فرد بستگی 

دارد.
را برای خود  این شما هستید که موفقیت  این حقیقت را درک کنید: «فقط   .14

تعریف می کنید و موفقیتتان تا آنجا که خودتان بخواهید پیشرفت خواهد کرد».


