ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی در ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد
اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻣﻌﻘﻮﻟﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ﺧﻮد ﻣﯽروﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن در ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮان ﻧﺸﻮد و ﺳﭙﺲ ﭘﺲ از ﺳﭙﺮی ﮐﺮدن ﯾﮏ روز
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت دﯾﮕﺮ ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺮدا ﮐﻪ ﻫﻤﺎن اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﮑﺮار
ﺷﻮد.

اﻣﺎ ﭼﺮا ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﻢ؟
ﺑﯿﺎﻴﻳﺪ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪی از زﻧﺪﮔﯽ را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﺎدی و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﺪهﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﻪﮐﺎر ﮔﯿﺮﯾﺪ،
ﻫﺮ روز اﺣﺴﺎس ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن دارﯾﺪ و ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه و اﻧﺮژی ﻓﺮاوان از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم
ﺧﻮاﺑﯿﺪن در ﺷﺐ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﯽ از روزﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ وﻟﯽ

اﻏﻠﺐ روزﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎدیآور و ﻣﻔﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

راز ﻟﺬت ﺑﺮدن از روز ﮐﺎری ﭼﯿﺴﺖ!؟
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﺎ درﺣﺪ اﻧﺮژی در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
دوﻧﺪه ﻣﺎراﺗﻦ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ!

دوﻧﺪه دوی ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ!

در ﺣﻮزه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﺸﻮﯾﺪ!
ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ درﮔﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ از ﮐﺎر ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ!

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی راﯾﺞ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﯾﺪار و در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت.

ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن:
ﻣﺪت اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ ﻣﻨﻘﺒﺾ ﯾﺎ ﻣﻨﺒﺴﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن اﺳﺖ.

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺘﻨﺎوﺑﯽ ﺑﺪن:
ﺑﺪن اﻧﺴﺎن وﻗﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ را از ﺧﻮدش ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻨﺎوﺑﯽ اﻧﺮژی ﺷﺪﯾﺪ را

ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺮژی ﺑﭙﺮدازد.

 ٩٠دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻼﯾﯽ:
روز ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزه ای  ۹۰دﻗﯿﻘﻪ ای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ اﺿﻄﺮاب و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ:
اﮔﺮ در روز ﮐﺎری ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ اﺿﻄﺮاب ﺷﺪﯾﺪ دارﯾﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ رﯾﺸﻪ آن ﻧﺒﻮد
ﺗﻌﺎدل در ﻣﺼﺮف و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺮژی اﺳﺖ.

ﺷﺎرژ اﻧﺮژی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ:
 . 1ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻨﯿﻢ!
 . 2آب ﺑﺨﻮرﯾﺪ!
 . 3اوﻟﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺪار ﺷﺪن :ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﺑﺰرگ آب وﻟﺮم ﺑﺨﻮرﯾﻢ!
 . 4ﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺨﻮرﯾﺪ!

ﮔﻼﯾﺴﻤﯿﮏ اﯾﻨﺪﮐﺲ  GIﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ  GIﺧﻮراﮐﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺪﻧﯽ  glycemicindex.comﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻧﺮژی ﺑﺪن را ﺑﺎ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﮑﻨﯿﺪ!
دﮐﺘﺮ ﺗﺎﯾﻠﺮ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزی اﯾﻨﺪﯾﺎﻧﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻗﻬﻮه را ﺑﻪ دو ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮه دم
ﮐﺮده ﯾﺎ ﺳﻪ ﻓﻨﺠﺎن ﻗﻬﻮه ﻓﻮری در روز ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﻨﺪ وﻋﺪه ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﻢ؟
در روز  ۵ﺗﺎ  ۶وﻋﺪه ﮐﻮﭼﮏ ﻏﺬا ﺑﺨﻮرﯾﻢ )ﻫﺮ  ۹۶دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر(

ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻏﺬا را ﺑﺠﻮﯾﺪ!
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻏﺬا را  ۲۵ﺗﺎ  ۳۹ﺑﺎر ﺑﺠﻮﯾﻢ.

ﻋﺎدت ﻫﺎی ﻣﻀﺮ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻏﺬا:
 -۱ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن

 -۲ﺻﺮف ﭼﺎی

 -۳ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن

 -۴ﺧﻮاﺑﯿﺪن

ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﻬﺘﺮ:
 -۱ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﯿﺶ از دو ﺧﻮراﮐﯽ در ﺑﺸﻘﺎب ﺧﻮد ﻧﮕﺬارﯾﺪ.
 -۲ﭘﺎﻧﺼﺪ ﮐﺎﻟﺮی از رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
 -۳ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا ﺳﺎﻻد ﺑﺨﻮرﯾﺪ.
 -۴ﻇﺮف ﻏﺬای ﺧﻮد را ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
 -۵در رﺳﺘﻮران درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺮای ﺑﺮدن ﻏﺬا ﮐﻨﯿﺪ.
 -٦ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ

ﭼﻨﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ:
 -۱اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮد را دورﺗﺮ از ﻣﻘﺼﺪ ﭘﺎرک ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻘﯿﻪ راه را ﭘﯿﺎده ﺑﺮوﯾﺪ.
 -۲در زﻣﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺎده روی ﮐﻨﯿﺪ.
 -۳ﺑﻪ ﺟﺎی ﺻﺤﺒﺖ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ،ﺑﻪ اﺗﺎﻗﺸﺎن ﺑﺮوﯾﺪ.
 -۴وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ راه ﺑﺮوﯾﺪ.
 -۵ﺑﻪ ﺟﺎی آﺳﺎﻧﺴﻮر از ﭘﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 -۶ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن از ﺗﺮدﻣﯿﻞ ﯾﺎ دوﭼﺮﺧﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 -۷اﮔﺮ از ﻣﺘﺮو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﭘﻠﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﻮب ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ!
اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﺎن در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻪ  ۷ﺗﺎ  ۸ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﺷﺎرژ اﻧﺮژی اﺣﺴﺎﺳﯽ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺴﯿﺎر اﺣﺴﺎﺳﯽ و دل ﺳﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺘﻦ
ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻢ ﺑﻮدن اﻧﺮژی اﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ .اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺎ از
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺣﺴﺎس ﺷﻤﺎ دﺳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ!
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ:
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺷﻤﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺖ.

 ۵ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻨﻔﯽ:
 -۱ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﺮدن

 -۲ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻦ

 -۴ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدن

 -۵ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺒﯽ

 -۳ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ

دﻧﯿﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ  ۲ﻧﻮع ﺷﺨﺼﯿﺖ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده:
 -۱رو ﺑﻪ رو ﺷﻮﻧﺪه
 -۲ﮔﺮﯾﺰﻧﺪه
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻠﯿﺪی ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎرژ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژی اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺣﯿﻦ رواﺑﻂ ﺧﻮب و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ.

ﺧﻮش ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ
 ۹۸درﺻﺪ ﻣﻮارد ﺑﺪی ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮش ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻫﺮﮔﺰ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽ اﻓﺘﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ واﻗﻌﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ! ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻼش و ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎرﻣﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻓﮑﺮی ﻣﺎ
واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

از ﻓﺮﻣﻮل دوان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ:
 -۱اوﻟﯿﻦ ﺣﺮف "د" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دور رﯾﺨﺘﻦ
 -۲ﺣﺮف دوم "و" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ واﮔﺬاری
 -۳ﺣﺮف ﺳﻮم "ا" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻗﺪام
 -۴آﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮف "ن" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﺮدن

روﺣﯿﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﻪ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺎ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی درﺳﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و دﻧﺒﺎل ﭼﯿﺰی
ﻓﺮاﺗﺮ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺳﺎﺧﺖ ﻋﺎدت ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ
اﻓﺮاد ﻓﻮق ﻣﻮﻓﻖ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﻋﺎدت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ .وﻗﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﺎدت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد

دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎمآن ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﺎدت:
ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ دوره ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺎدت  ۱۰روز اول اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺪن ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﭼﺮﺧﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻋﺎدت ﻫﺎ:
 -۱ﻧﺸﺎﻧﻪ :ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -۲ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ :ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.
 -۳ﭘﺎداش :ﭘﺎداﺷﯽ ﻣﻠﻤﻮس ﯾﺎ اﺣﺴﺎﺳﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﮐﻠﯿﺪ ﻃﻼﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﺎدت:
ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﭘﺎداش را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﮐﺎرﺑﺮدی:
ﻋﺪد :۱۴۴۰
ﻫﺮ روز  ۱۴۴۰دﻗﯿﻘﻪ اﺳﺖ

ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻪ ﺑﮕﻮﻴﻳﺪ
در ﻃﻮل زﻣﺎن "ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ" ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ آﺳﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ،ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ

ﮐﺎری دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.

ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﻠﻞ:
ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻬﻢ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺮ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ.

راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﻠﻞ:
 -۱ﺑﺮرﺳﯽ درد و ﻟﺬت
 -۲ﯾﺎﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﺮﯾﮏ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد
 -۳ﭘﺎداش و ﺗﻨﺒﯿﻪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
 -۴ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ

ﺷﺶ ﮔﺎم ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮ زﻣﺎن:
 -۱دوﺑﺎره ﮐﺎری را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ!
 -۲ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ را ﮐﻮﺗﺎه ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ.
 -۳زﻣﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎر را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ.
 -۴روز ﺧﻮد را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ.
 -۵اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ.
 -۶دور ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ  ۲۰درﺻﺪ ﺗﻼش ﻫﺎی ﻣﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ۸۰درﺻﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺳﻮاﻻت زﯾﺮ را از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ!
 - 1آﯾﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ واﻗﻌﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ؟
 - 2ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر را در ﮐﺪام ﺑﺨﺶ روز اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ! اﺑﺘﺪای روز؟ اواﺳﻂ آن؟ ﯾﺎ اﻧﺘﻬﺎ؟
 - 3آﯾﺎ ﺑﯿﻦ دو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻧﺮژی وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ؟
 - 4آﯾﺎ در ﻃﻮل روز ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﮐﺎر ﻣﻬﻢ و ﻏﯿﺮ ﻓﻮری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ دراز ﻣﺪت ﺷﻤﺎ ﺷﻮد؟

اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ
 -۱ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

 -۲ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻢ ارزش را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﻢ.

 -۳ﮐﺎرﻫﺎ را واﮔﺬار ﮐﻨﯿﺪ.

 -۴از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی راﯾﺞ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮوﯾﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﮐﺎری را ﮐﻪ در آن ﻣﻬﺎرت دارﯾﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و آﺳﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ را واﮔﺬار ﮐﻨﯿﺪ! )ﻗﺎﻧﻮن ۷۰
درﺻﺪ(
 -۵ﻣﻬﺎرت ﺗﺮﻏﯿﺐ دﯾﮕﺮان را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ.

 -۶ﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﺪا ﺗﻌﻠﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

 -۷ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

 -۸ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ

 ۵ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺰرگ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ
 - 1ﮐﺎش ﺟﺮات داﺷﺘﻢ ﺗﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﻮدم رو راﺳﺖ ﺑﺎﺷﻢ و آن ﻃﻮر ﮐﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ﻧﻪ آن
ﻃﻮر ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﻨﺪ.
 - 2ﮐﺎش اﯾﻦ ﻗﺪر ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﺮدم.
 - 3ﮐﺎش ﺟﺮات داﺷﺘﻢ ﺗﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻢ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﮕﻮﯾﻢ.
 - 4ﮐﺎش ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻢ وﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﺮدم.

 - 5ﮐﺎش ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎدﺗﺮی داﺷﺘﻢ.

ﺣﺎل ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻃﻮری زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺴﻮس ﻧﺨﻮرﯾﻢ!

