
1

مهمترینواژهایکهزندگیشمارامتحولمیکند!
کتاب مدیریت زمان 2.0 نوشته هنک ریردان - ترجمه ژان بقوسیان

افراد  از  بسیاری  برای  راز  این  در  یافتن  مهارت  اجتماعی  فشارهای  دلیل وجود  به 

دشوار است. اما استادان زمان و بهره وری می دانند باید به درخواست های بی شمار 

»نه« بگویند، مگر اینکه با یک اولویت ارزشمند مواجه شوند.

شاید برای بعضی ماهیت درخواست ها، اجتماعی یا شخصی باشد. میای امشب 

بریم بیرون؟ می خواهی اوقات خوشی را با هم بگذرانیم؟ میای ناهار بریم بیرون؟

و افرادی که به درجه ای از موفقیت رسیده اند، روزانه سیلی از ایمیل ها  با درخواست های 

گوناگون دریافت می کنند:

• من دارم شغلم را عوض می کنم، آیا می شود تلفنی صحبت کنیم تا ببینیم کسی 

هست که بخواهد از استعدادهای من استفاده کند؟

• من دارم شرکت جدیدی تاسیس می کنم تا شرکت فعلی را گسترش دهم و می خواهم 
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از دانش شما هم استفاده کنم، آیا می شود ناهار را با هم بخوریم تا از اطالعات شما 

استفاده کنم؟

مشاوره  شما  از  تا  بخوریم  هم  با  را  ناهار  می شود  بنویسم،  کتابی  می خواهم   •

دریافت کنم؟

• من به دنبال چند سرمایه گذار می گردم، می شود قراری بگذاریم تا از اطالعات شما 

استفاده کنم؟

روش  تا  بخوریم  هم  با  را  ناهار  دارم.  همکاری  برای  عالی  پیشنهاد  یک  من   •

همکاری  مان را تشریح کنم.

• شرکت من در حال تولید یک محصول جدید است و فکر می کنم شما عاشقش 

شوید. آیا می شود زمانی را برای معرفی سریع محصول تعیین کنیم؟

به یاد داشته باشید که فقط 1440 دقیقه در روز دارید. حتی هدر دادن 30 دقیقه ، به 

معنی انجام ندادن کاری دیگر است. شاید همین 30 دقیقه ها باعث شود هیچ گاه 

نوشتن کتاب خود را به پایان نرسانید، یا یک مشتری  ارزشمند از دست برود. شاید 

اگر این 30 دقیقه ها را صرف پیاده روی کنید پس از مدتی سالمتی و شادابی بسیار 

بیشتری داشته باشید و هنوز هم نه گفتن بسیار سخت است. دالیل زیادی برای 

این موضوع وجود دارد.

درست است که طوری پرورش یافته و اجتماعی شده ایم که می خواهیم به افراد 

نیازمند کمک کنیم و برای کمک به دیگران ارزش قائلیم. اما پاسخ خارج از کنترل به 

درخواست ها در درازمدت، مانع انجام همه کارهای دیگری می شود که برای آن ها 

هم ارزش قائلیم و باعث موفقیت ما می شوند. وقتی نه می گوییم، احساس فشار 

و گناه می کنیم.

 

گذاشتنپیغامبراییکبازیگرمعروف
این مثال را در نظر بگیرید. به یکی از بازیگران معروف سینما یا نویسنده ای سرشناس 

یا هر فرد معروف دیگری زنگ بزنید و پیغامی برای او بگذارید که مایلید نظرش 

https://modiresabz.com


3

را درباره ایده ای که در ذهن دارید، بدانید و بگویید که واقعا از این بابت ممنون 

هستید.

آیا فکر می کنید هیچ یک از آن ها به پیغام شما جواب می دهند؟ حتی اگر دستیاری 

برای پاسخ گویی به تماس ها داشته باشند، آیا هیچ یک از آن ها با درخواست شما 

موافقت می کنند؟ البته که نه.

اما نکته اینجاست: آیا از اینکه زمانی را برای پاسخگویی به درخواست شما اختصاص 

نداده اند، متعجب یا عصبانی می شوید؟ البته که نه. فقط حدس می زنید که آن قدر 

که  مزاحمشان می شوند  نفر  میلیون ها  و  کارهای مهمشان هستند  انجام  سرگرم 

نمی توانند به همه درخواست ها پاسخ دهند.

باید  درخواست کننده  فرد  می کنید،  رد  را  موجود  درخواست های  وقتی  بنابراین 

همین واکنش را داشته باشد: آه فکر می کنم او خیلی پرمشغله است، اما ارزش 

تالش کردن را داشت یا ممکن است فکر کنند که: فالنی مهم شده است و دیگر 

حتی با تلفن هم صحبت نمی کند.

ازخودراضی است که وقت  و  او چقدر مغرور  که  باشد  این  نظر عده ای  اگر  البته 

خود را در اختیارم قرار نمی دهد، خیلی نگران نباشید. این مشکل شما نیست. شما 

هیچ گاه نمی توانید همه را راضی و خوشحال نگه دارید.

 

فیلهاازدورکوچکهستند!
هنگامی که درخواست های دریافت شده را بررسی می کنید، مراقب فیل های دور 

باشید. به عبارت دیگر، حتی فیل ها هم از دور کوچک به  نظر می آیند.

یک استاد دانشگاه از من دعوت کرد که رایگان در کالسش صحبت کنم. رفتن به 

آنجا، ایراد سخنرانی و بازگشتن، یک روز کامل طول کشید. اگر از من می خواست 

هفته آینده این کار را انجام دهم، به سادگی به او جواب منفی می دادم و می گفتم 

که برنامه ام پر است. اما وقتی چهار ماه پیش از من درخواست کرد، نگاهی به 

خیلی  گفتم  بنابراین  ندارم.  خاصی  کار  هفته،  آن  در  که  دیدم  و  انداختم  تقویم 

خوشحال می شوم که برای دانشجویان صحبت کنم.
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ناگهان دیدم که از آن چهار ماه، یک ماه و سپس فقط یک هفته باقی مانده است 

و تعداد زیادی کار دیگر هم در تقویمم ظاهر شده است. پروژه هایی که قبال وجود 

نداشتند، فرصت  های جدید سخنرانی،  تعمیرات خانه و بسیاری کارهای دیگر. در 

نتیجه تمام روز را غر می زدم که یک روز با ارزشم را هدر داده ام.

البته نمی گوییم که باید به هر چیزی نه بگویید، اما به یاد داشته باشید که برنامه 

آینده تان هم به اندازه برنامه امروزتان فشرده خواهد بود، اما هنوز برایش برنامه ریزی 

و زمان بندی نکرده اید.

در طول زمان، »نه« گفتن با تمرین آسان تر می شود. فقط به یاد داشته باشید که 

هر پاسخ مثبت، یک پاسخ منفی به کاری دیگر است.
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