 ۵ﻧﮑﺘﻪ ی ﺳﺎده ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف وﻗﺖ و
اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
رﺿﺎ ﻣﻘﺪری | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۶ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۳
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ  ۳ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﺑﺮﺳﺪ و اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ در ﻃﻮل روز ﻫﯿﭽﮑﺪام از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎﻣﺸﺎن را داﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ از آن ﺑﺪﺗﺮ روزﺗﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ دﺳﺘﺎوردی
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﻣﺴﺌﻠﻪ ی ﯾﺎد ﺷﺪه ﯾﮑﯽ از راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﺮای رﻓﻊ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،

اﻣﺎ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی از درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺑﺤﺚ از دﺳﺖ
رﻓﺘﻦ زﻣﺎن ﺑﺪون ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻄﻠﻮب رﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
در اداﻣﻪ ی ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد از اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﭙﺮدازﯾﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 -۱ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ

اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎﯾﯽ را در آن ﮐﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺸﺘﻪ

اﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دل ﺑﻪ درﯾﺎ زده و رﯾﺴﮏ ﺷﺮوع ﯾﮏ ﺗﺠﺎرت ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻗﺒﻼ ﺳﺒﺐ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﮐﻪ
ً
دﺳﺖ آوردﻧﺶ ﺗﻼش ﻧﻤﻮده و در ﻧﻘﻄﻪ ی ﻓﻌﻠﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺬر زﻣﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﻫﺎ و ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ در ﺷﻐﻠﺶ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﻣﺮور ﮐﺮده و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ
ﻗﺒﻼ ﺷﻐﻞ ﺗﺎن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﺬاب ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ را ﺑﻪ ﯾﺎدآورﯾﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ از ﮐﺎر
ً
ﮐﺮدن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ از ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ و اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ اﻣﻮر
ﻣﯽ ﺷﻮد.

 -۲ﺑﺮای ﻫﺮ روز ﺧﻮد ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ از ﮐﺎرﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﻗﺒﻼ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻋﺎدت را داﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﺮک دﻓﺘﺮ ﮐﺎرم در ﭘﺎﯾﺎن روز ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از اﻣﻮری ﮐﻪ ﻣﯽ
ً
ﺑﺎﯾﺴﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدم و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر اﮐﺜﺮ آﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ را در ﺗﻘﻮﯾﻢ
آﻧﻼﯾﻨﯽ وارد ﮐﺮده و زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﻧﻤﻮدم.
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺷﺮوع روز ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﺎری را داراﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ً
ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎﻻی ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه ی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در اﺑﺘﺪای

ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮوﯾﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﺗﻬﯿﻪ ی ﻓﻬﺮﺳﺖ روزﻣﺮه ی ﮐﺎرﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻌﯽ

ﻣﻌﻘﻮل از ﺧﻮد در ﻃﻮل ﯾﮏ روز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺤﺪودی را ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن در اﺧﺘﯿﺎر
دارﯾﺪ و در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺨﺼﯽ از اﻣﻮر را ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﺮد .ﺗﻬﯿﻪ ی ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ ﺑﻠﻨﺪ از
ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮان اﻧﺠﺎﻣﺸﺎن را در ﯾﮏ روز ﻧﺪارﯾﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﯿﻬﻮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ
ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن از ﺑﺎزدﻫﯽ ﺧﻮد ﻧﺎ اﻣﯿﺪ و دﻟﺴﺮد ﺷﻮﯾﺪ.

 -۳ﻣﯿﺎﻧﺒﺮی را ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮدن ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ

ﻗﺒﻼ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺳﺮ زدن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﺳﺘﮕﺎه آب ﺧﻮری ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ وﻗﺖ
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﻣﺤﻞ و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﯽ ﺷﺪ
ً
ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ذﻫﻦ ﻓﺮد را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن روز از
اﻣﻮر ﺷﻐﻠﯿﺶ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﺼﺪاق ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﯾﺪ ﺳﺮ زدن داﺋﻤﯽ ﺑﻪ

ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﭘﺴﺖ ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ ﺷﻤﺎ و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ
وﻗﺘﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﻮری ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ HootSuite

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺷﺘﺮاک ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ روی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺘﺮ دﭼﺎر ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻞ اﻃﻼﻋﺎت
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺎن را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﺪ را از ﻗﺒﻞ
ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﺑﺰارﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎرﺷﺎن را زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﺪ.

 -۴ﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ی ﺧﺎص را ﺑﻪ ﭼﮏ ﮐﺮدن اﯾﻤﯿﻞ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ

ﭼﮏ ﮐﺮدن اﯾﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ زﻣﺎن در ﻃﻮل روز ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ
دﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ و ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ از روز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﭘﺎﺳﺦ
داد اﯾﻤﯿﻞ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ و وﻗﺘﯽ ﺑﺎزه ی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر

را رﻫﺎ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﻣﻮر اﺻﻠﯽ روزﻣﺮه ی ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ.

اﺧﺘﺼﺎص دادن اﺑﺘﺪای روز و اﻧﺘﻬﺎی روز ﮐﺎری ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺑﺮای
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺎداﺑﯽ ذﻫﻦ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،در اﺑﺘﺪای روز
ً
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن و ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﭘﺎﯾﺎن روز ﮐﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ

ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎری را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻤﯿﻞ ﻫﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ
ﺑﯿﻬﻮده ی وﻗﺘﺘﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎس ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺪاق دﻫﯿﺪ ،اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎس
ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری زﯾﺎدی را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺣﻮاس ﭘﺮﺗﯽ ﺷﻤﺎ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ وﻗﺘﺘﺎن ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮور اﻓﺮاد ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪه ی اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ را ﻋﺎدت دﻫﯿﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎن ﻫﺎی
ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ زﻧﮓ ﺑﺰﻧﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﻓﻘﻂ درزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺗﻠﻔﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﺪ.

 -۵از ﺿﺮورت ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎی ﮐﺎری اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﺪ
ﻣﻼﻗﺎت ﻫﺎی ﮐﺎری ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ زﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﻮر ﺑﺴﯿﺎری را ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت
ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﯾﮏ ﺧﻼ ﺟﺪی در ﭘﯿﺶNB/L;/D9%
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