ﺑﺎ اﯾﻦ راه ﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن در ﺳﺎل
ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻈﻢ دﻫﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻟﯿﻼ ﺣﯿﺪری | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۶
ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن ﯾﮏ ﻣﻬﺎرت اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ذاﺗﺎ ﻣﻨﻈﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ آن را در ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺎدات ﺑﻪ آراﻣﯽ در اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ رو در ﻣﻨﻈﻢ ﺷﺪن ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل دوره ﺻﺒﻮر
و ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺎن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ اﯾﻦ در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﯿﺪی راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ی اﯾﺠﺎد
ﻋﺎدات ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮ ﺷﺪن ﺳﺎل ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮﺗﺎن در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺑﺎﺷﺪ.
در زﯾﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ آورده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﺷﺪن ﺷﻤﺎ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ﻫﺮ روزﺗﺎن را ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺴﺎزﯾﺪ

ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ )ﭘﺪر ،ﻣﺎدر ،ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ ،دوﺳﺖ ﯾﺎ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ( .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ ی آﻧﻬﺎ را درﯾﺎﺑﯿﺪ .اﮐﺜﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ
ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ :روزﺷﺎن را ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ روزﺗﺎن ﺑﻬﺘﺮ از دﯾﺮوز ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﺎدت ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﺗﻐﺮ را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺮار و ﮔﺬر زﻣﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻓﻬﻤﯿﺪ.

ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻫﺴﺘﯿﺪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﺧﻮب ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ
ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮب ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ .اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاب ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﻣﻐﺰ ﻧﺪارد درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ آﻧﻘﺪر ﮐﻠﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ روز در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﯿﺪار ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب

ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ آراﻣﺶ دﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﺻﺤﯿﺤﯽ از وﻇﺎﯾﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ .ﻫﺮ روز ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن را اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪJake Gibson .
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ:

»ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ در رﺷﺪﺗﺎن اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ«.
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎرﻫﺎ را در
اول روز اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﺎر ﺑﻌﺪی ﻧﺮوﯾﺪ.
ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ
ﻣﻬﺎرت »ﻧﻪ« ﮔﻔﺘﻦ ﻣﻮدﺑﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ
ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ آن درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،اﮔﺮ در راﺳﺘﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
اﻫﺪاف ﺗﺎن ﺑﻮد ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﮏ »ﻧﻪ« ﺑﮕﻮﺪ و ﻋﻤﺮﺗﺎن را از ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻧﺠﺎت
دﻫﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯿﺪ.
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ

ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺪام ﺧﻮدﺗﺎن را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﯿﺪ .ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ از آن ﻋﺒﺮت ﮔﺮﻓﺘﻪ و

دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮارش ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از آن ﺑﮕﺬرﯾﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻫﻤﻪ ی ﺟﻮاﻧﺐ زﻧﺪﮔﯽ
ﺗﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮدش ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺧﻮدﺗﺎن و دﯾﮕﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺗﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ را ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺎن
ﭘﯿﺶ روﯾﺪ.
ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﺣﺘﻤﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ اﺟﺘﻨﺎب
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻈﺮ  Tasha Eurichﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و رواﻧﺸﻨﺎس ﻣﻮﻓﻖ درﺑﺎره ی ﺗﻤﺤﻞ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ:

»ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ،ﺗﻐﺮ و آﻣﻮزش ﺷﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰ ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﺎ ﺷﺪه و ﺣﺎﻓﻈﻪ ی ﻣﺎ را ﻗﻮی ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ«.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺎن را ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ
 Matthew Torenﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻖ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ:

»ﺑﺎ ﺗﺼﻮر آﯾﻨﺪه ی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰﺗﺎن ،راﺣﺖ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﻪ آن ﻣﯽ رﺳﯿﺪ«.
ﺑﺎ ﺗﺼﻮر آﯾﻨﺪه ،ﻣﻐﺰ و ﺑﺪن ﺗﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ اﻧﮕﯿﺰه
ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

