ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﯾﻦ دو ﻗﺪم ﺳﺎده ﺑﻬﺮه وری ﺗﺎن را
ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻟﯿﻼ ﺣﯿﺪری | ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ در ﻃﻮل روز دو ﮐﺎر ﻣﻬﻢ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺮه وری
ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﺷﺎن ﺑﺮﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺎن ﻣﯽ رﺳﻨﺪ.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ذاﺗﺎ ﭘﺮﺗﻼش و ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻨﺒﻞ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻘﯽ
ﮐﻪ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ دو ﻣﻮرد زﯾﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﮐﻤﺘﺮ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﺧﻮد را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺑﯿﺶ از  80ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر در روز ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ رود ﺑﻪ زودی از ﮐﺎر ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
از اﯾﻦ رو آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ از ﻫﻔﺘﻪ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﻮﺛﺮ در ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮاب اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد اﺛﺮ ﺧﻮاب ﺷﺐ ﺑﺮ روان،
ذﻫﻦ و ﺟﺴﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺧﻮاب ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻮت ﻣﻐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺧﻮب ﻧﺨﻮاﺑﯿﺪ ﻣﻐﺰ ﻧﯿﺰ ﺧﻮب ﮐﺎر
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮه وری ﺗﺎن ﭘﺎﻦ ﻣﯽ آﯾﺪ.
دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ورزش روزاﻧﻪ ی ﻣﺪاوم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی اﺛﺮ آن را ﺑﺮ ﭘﺎﻦ آوردن ﺳﻄﺢ
اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺛﺮ ورزش ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ دارﻧﺪ ورزش را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﻨﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم دوری از دﻧﯿﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﻻزم اﺳﺖ از ﺗﺒﻠﺖ ،ﺗﻠﻔﻦ و ﻟﭗ ﺗﺎپ ﺗﺎن دور
ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺎ ﻓﺎﻣﯿﻞ و دوﺳﺘﺎن وﻗﺖ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺗﺎن ﺑﺮﺳﺪ.
ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ از روز ﯾﺎ ﻫﻔﺘﻪ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده و ذﻫﻦ ﺗﺎن را
ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﻨﺪ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ

ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ی ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﺎﻫﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮور زﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان دو ﮐﺎر را ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺠﺎم داد .زﯾﺮا ﻣﻐﺰ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ از

ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﭘﺮوژه ای دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ،از ﮔﻠﻮﮐﺰﻫﺎی اﮐﺴﯿﮋﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﻣﻐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن رخ ﻣﯽ دﻫﺪ زﯾﺮا ﻣﻐﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ.
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﺪﮐﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﺮس را ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن
وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ روز از ﯾﮏ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﻟﯿﺴﺖ وﻇﺎﯾﻒ
ﺷﺎن را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
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