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هوشمندانه کار کنید!
جک کالیس- میکل لوبایف تهیه مطلب: تیم مدیرسبز

همه ما درباره کار، ایده ها، ارزش ها، نظریات گرایش هایی داریم. برای ساده تر شدن 

موضوع اجازه دهید آن را »نوار کار« بنامیم: پیام های ضبط شده درباره کار که در 

چین های مغز ما قرار گرفته اند. ما از وجود برخی از این »نوارها« آگاه هستیم؛ در 

این  این، همه  با وجود  نوارهای دیگر در سطح ناخودآگاه ما قرار دارند؛  حالی که 

گوناگون،  منابع  از  را  کاری  نوارهای  ما  می کنند.  برنامه ریزی  را  ما  رفتارهای  نوارها 

والدین، آموزگاران، روسا، همکاران، تجربه، مذهب و رسانه ها به دست می آوریم.

مشکل این است که در بسیاری از وضعیت ها، این نوارها در بهترین حالت، ناکامل و 

در بدترین حالت، خیال پردازانه هستند؛ با وجود این، بسیاری از ما، این نوارها را به 

جریان می اندازیم و رهنمودهای خشک و دستورهای آن ها را به کار می بریم؛ نتیجه، 

کار بیشتر با موفقیت کمتر و سرانجام از پا درآمدن است.
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در ادامه مطلب، 9 نوار کاری رایج و بسیار افسانه ای را مورد بررسی قرار می دهیم؛ در 

حالی  که هر یک از این نوارها را می خوانید، سعی کنید به شخصی که می شناسید 

و دستورهای نوار را به کار می برد، فکر کنید. آیا شما آن شخص هستید؟ اگر کامال 

با خود صادق باشید، احتماال خود را دست کم در یکی از این نوارها می بینید.

1. سخت کار کردن و دود چراغ خوردن
در  زمان صرف شده  با  مناسب  را  نتایج  که  تقویت می کند  را  باوری  افسانه،  این 

پیگیری یک هدف می داند. افراد معتاد به کار، قربانیان رایج این افسانه هستند. 

آن ها شب ها و حتی روزهای تعطیل در دفتر خود هستند و هر لحظه را به شغل 

خود و کار اختصاص  داده اند. سایر امور زندگی مانند خواب، خانواده و دیگر مسائل 

شخصی با فاصله خیلی زیاد در درجه دوم اهمیت قرار گرفته اند.

2. فعالیت یعنی سازندگی
بسیاری از ما، فعالیت را- بنا به عادت- با نتایج اشتباه می گیریم. این امر را می توان 

در کار مشاهده کرد. اغلب سازمان ها، ارزیابی کارکنان خود را دشوار می یابند؛ در 

نتیجه، فعالیت را به عنوان خط کش سنجش، جایگزین نتایج می کنند. پرکارترین 

فرد، بهترین کارگر می شود!

عامل زمان یکی دیگر از عوامل ایجادکننده پرکاری است. بسیاری از ما، کارهای نه 

تا پنج داریم و برخی روزها کاری برای انجام دادن نداریم. هنوز در بسیاری از موارد 

باید در محل کار بمانیم و خود را نشان دهیم؛ 

صرف  نظر از میزان کاری که داریم نتیجه آن، ایجاد شرایطی است که زاییده رفتار 

مبتنی بر اتالف وقت و انرژی است. در کل اگر به نظر پرکار نرسیم، ممکن است 

رئیس تصمیم بگیرد ما را اخراج کند.

مورد  در  که  حالی  در  بمانیم؛  پرکار  باید  که  می کنیم  اجبار  احساس  ما  اصل،  در 
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کاری که باید بکنیم، اطمینان نداریم. اغلب هنگامی  که بینش روشنی درباره هدف 

نداریم، میزان کوشش های خود را دو برابر می کنیم.

بهترین شکل مبارزه با دام فعالیت، تعیین اهداف و حفظ تمرکز روی آن ها است. 

می شویم.  انحراف  دچار  ما  از  بسیاری  کنیم،  حفظ  را  هدف  بر  تمرکز  نتوانیم  اگر 

نتیجه  است.  آسان  زیاد،   فعالیت های  در  شدن  گم   هدف،  کردن  دنبال  روند  در 

ناخوشایندش این است که به عوض اینکه فعالیت، وسیله ای برای دست یافتن 

به هدف شود، خود به هدف تبدیل می شود. کافی نیست که مشغول باشیم؛ بلکه 

سوال این است: مشغول چه چیزی هستیم؟

3. بهترین راه انجام کار این است که خودتان آن را انجام دهید
به جای اینکه از کسی بخواهید کاری را برایتان انجام دهد، خودتان انجامش دهید. 

بدین ترتیب دیگر الزم نیست که صحت انجام کار را هم بررسی کنید. همچنین در 

وقتی که صرف شرح دادن کار برای دیگری می کنید، صرفه جویی می شود.

برخی  اوقات، راه حل این است که خودتان کار را انجام دهید؛ اما به هر حال، به دو 

علت همیشه این طور نیست:

الف. علی رغم احساس قدرتمندی، دارای محدودیت هستید

یا  آموزش  وقت،  شوید  متوجه  تا  کنید  غرق  پروژه  یک  در  را  خود  است  ممکن 

ابزارهای کامل  کردن آن را ندارید حتی ممکن است مشکل را پیچیده تر و وضعیت 

گذاشته  وقت  منزل  پیچیده  تعمیرات  برای  که  تقریبا هر کسی  کنید.  دشوارتر  را 

باشد، در این دام گرفتار شده است. شما وقت و انرژی خود را در چاهی بی انتها 

می ریزید و در ازای آن چیزی به دست نمی آورید.
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ب. انجام همه کارها توسط خودتان، کارآمدی شما را کاهش می دهد

اگر کمی از خود را به هر کاری اختصاص دهید، یعنی به هیچ کاری به مقدار الزم 

بها نداده اید. این نگرش موجب می شود نتوانید بر چند پروژه پرسود در رابطه با 

وقت و انرژی سرمایه گذاری شده تمرکز کنید. چرا انرژی و تالش خود را با رویکرد 

تفنگ ساچمه ای پراکنده می کنید؛  در حالی  که می توانید همه این انرژی را بدرقه 

یک گلوله بکنید؟

4. آسان ترین راه بهترین راه است
افرادی که در زندگی به دنبال راه آسان می روند،  از تئوری سرمایه گذاری کار آگاه 

که  نهایت می فهمند  در  آن ها  نادیده می گیرند. متاسفانه  را  آن  یا عمدا  نیستند. 

دنبال کردن راه آسان،  بهای زیادی در پی دارد. به نظر می رسد آن ها هرگز بزرگ ترین 

حقیقت زندگی را در نمی یابند: زندگی دشوار است.

از هنگام تولد تا مرگ، زندگی، حل مساله یا مشکالت است. هر اندازه منضبط تر 

باشیم، توانایی ما برای حل مشکالت بیشتر است. هرقدر بیشتر مشکالت را حل 

کنیم، زندگی آسان تر می شود و شانس دست یافتن به اهدافی که برای ما اهمیت 

را  زندگی  هستند،  آسان  راه  جست وجوی  در  که  آن ها  می شود.  دارند،  بیشتر 

وصله وپینه می کنند و در انتظار فرداها می مانند.

واقعیت این است که هیچ چیزی آسان نیست. راه آسان و کم زحمت، راه بازنده ها 

است.

5. کار تفریح نیست
هنگامی که ابراهام لینکلن گفت که »پدرم به من یاد داد کار کنم؛ اما آن را دوست 

نداشته باشم. هرگز دوست نداشتم کار کنم؛ من این را انکار نمی کنم. بیشتر دوست 
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داشتم بخوانم، قصه بگویم،  شوخی کنم،  بخندم و هر کاری بکنم؛ اما کار نکنم«. در 

واقع این ایده را بیان می کرد.

مشکل پیروی کردن از این نوار این است که اگر اعتقاد داشته باشید کار ناخوشایند 

است، آن را ناخوشایند خواهید یافت و این احتمال وجود دارد که خود را از برخی 

نعمات زندگی محروم کنید.

6. تنها یک راه بهترین است؟
بسیاری از تحصیالت رسمی، ما را با این عقیده شرطی می کند. در مدرسه و دانشگاه ، 

بسیاری از وقت خود را صرف آموختن راه حل مسائل یا پاسخ دادن به سواالت 

را  پاسخ  بهترین  که  و شخصی  هستند  نادرست  دیگر  پاسخ های  همه  می کنیم. 

راه  آموختن  سال ها  از  پس  می آید.  شمار  به  خوبی  دانشجوی  معموال  می دهد، 

درست، این نوع تفکر را به شغل و سایر جنبه های زندگی خود می کشانیم. هنگامی 

تبدیل  کار  انجام  به شیوه  این روش  انجام دهیم،  را چگونه  کاری  که می آموزیم 

می شود و هیچ نوع رویکرد دیگری مورد توجه قرار نمی گیرد. اگر شخص دیگری کار 

را به صورتی متفاوت انجام دهد، احتماال آن را به طرزی نادرست انجام داده است.

اگر راه انجام کاری را پیدا کردید،  از کجا می فهمید که راه حل را یافته اید؟ واقعیت 

این است که متوجه نمی شوید. راه حل مسائل، مطلق نیستند. جارو کردن کف اتاق 

با جاروی دستی، راه حل خوبی است. اما اگر جارو برقی داشته باشید، چطور؟ قانون 

طالیی این است که همیشه دو راه خوب برای انجام هر کاری وجود دارد.

7. انضباط بیشتر یعنی آزادی کمتر
کودک  یک  که  هنگامی  شناخته ایم.  را  انضباط  متفاوت  اشکال  رشد،   جریان  در 

بودید، روی میزی می نشستید که در یک ردیف با میزهای دیگر چیده شده بود. 

گفته  شما  به  اینکه  مگر  می نشستید؛  می بایست  کنید.  صحبت  نداشتید  اجازه 

https://modiresabz.com/


6

می شد برخیزید. می بایست در ساعتی مشخص به خانه می آمدید و سر ساعت به 

رختخواب می رفتید )ممکن بود اصال خسته نباشید(. شاید در معرض نوعی دیگر 

از انضباط هم بوده اید.

با داشتن تجاربی از این نوع، جای شگفتی نیست اگر واژه »انضباط« اغلب باری 

منفی در ذهن تان تداعی کند. اگرچه ممکن است فکر کنیم این تجارب به سود ما 

بوده است. احساسی درونی، انضباط را با نداشتن آزادی فردی هم سان می پندارد. 

پس به این نتیجه می رسیم که برای منضبط کردن خود باید آزادی ها را محدود 

کنیم. عادت کرده ایم انضباط و آزادی را دو قطب میله ترازو و مخالف هم بدانیم: 

هرقدر یکی از آن ها بیشتر باشد، دیگری کمتر می شود. اگر به عقب برگردیم و آزادی 

مخالف  دو قطب  آن ها  که  روشن می شود  کنیم،  بررسی  واقع بینانه  را  انضباط  و 

نیستند. آزادی و انضباط، جانشین یکدیگر نمی شوند. آن ها می توانند در ترکیباتی 

گوناگون در کنار یکدیگر باشند.

8. عدالت برای همه
زندگی منصفانه نیست و هرگز نخواهد بود. بیشتر اوقات،  زندگی روی خوش نشان 

به ثبت می رسد.  نام شخص دیگری  به  اما  داده اید؛  انجام  را شما  کار  نمی دهد. 

این منصفانه نیست. شخص دیگری ترفیع می یابد؛ زیرا با رئیس آشنایی بیشتری 

دارد. این منصفانه نیست. رئیس، خشم خود را بر سر شما می ریزد و شما را اخراج 

از  بیشتر  و  می کنید  کار  برابر همکار خود  دو  نیست. شما  منصفانه  این  می کند. 

او باهوش و با استعداد هستید؛ اما درآمد شما نصف درآمد او است. منصفانه 

نیست. نمونه های بی عدالتی،  بی شمار هستند.

زندگی به ما بدهکار نیست. با وجود این،  طوری توقع داریم که گویی پیش از تولد 

با زندگی قرارداد بسته ایم تا خیلی چیزها برای ما تامین شود. وقتی کارها بروفق 

مراد ما نباشد، وقت و انرژی خود را در اعتراض به بی عدالتی ای تلف می کنیم که به 
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ما روا داشته شده است: »این عادالنه نیست!« و »مگر من با تو چه کار کرده ام؟«؛ 

»هر چه بال بود،  بر من نازل شد«.

برای غلبه بر افسانه بی عدالتی باید دانست که عدالت اصال وجود خارجی ندارد. 

عدالت، تنها از دید ما وجود دارد. وقتی سرنوشت با شما مهربان نیست،  سعی 

کنید چیزی از بدشانسی ها بیاموزید تا در آینده به شما کمک کند. سپس آن را 

فراموش کنید. بی حرکت شدن و تاسف خوردن به حال خود، راه چاره نیست؛ بلکه 

گزینه ای غیر منطقی است که برخی از ما گاهی آن را انتخاب می کنیم.

کنید،   کوشش  اگر  که  ندارد  وجود  قطعی  تضمین  و  است  بی نظمی  دنیای  دنیا، 

نتیجه می گیرید. در هر صورت،  یک چیز قطعی است: اگر تالش نکنید، چیزی به 

دست نمی آورید.

9. ما زیر فشار، خوب کار می کنیم
کار  بهتر  باشیم،   زیر فشار  اگر  که  کنیم  فکر  داریم چنین  ما دوست  از  زیادی  عده 

برای  تفکر  نوع  این  که  می دهد  نشان  دقیق تر  نگاهی  صورت،  هر  در  می کنیم. 

توجیه تنبلی است. توجیه چنین است: »چون زیر فشار و اجبار بهتر کار می کنم، تا 

آخرین دقیقه کار را به تعویق می اندازم. با این کار، موتورها را روشن می کنم، از جا 

برمی خیزم و کارم را انجام می دهم«.

این بهترین نوع خود فریبی است.

عده ای از ما،  زیر فشار بهتر کار می کنند. می خواهید باور کنید با نکنید. در آینده 

بدون اینکه خود را زیر فشار قرار دهید، باید عواقب احتمالی ذیل را مورد توجه 

قرار دهید:
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الف. اگر مجبور هستید با سرعت کار کنید، احتمال ارتکاب اشتباه بیشتر می شود

اگر در مسئله حیاتی اشتباه کنید، ممکن است وقتی برای جبران آن نداشته باشید.

ب. شرایط تحت فشار راه را برای قانون مورفی باز می کند

هیچ چیز آن طور که به نظر می  رسد ساده نیست. همه چیز بیشتر از حد انتظار 

شما طول می کشد و اگر اشتباهی رخ دهد،  در بدترین لحظه ممکن خواهد بود!
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