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6اصلسادهبهرهوری
نویسنده: ژان بقوسیان - مجله موفقیت 254

راننده های  از  نفر  دفعه بعد که پشت چراغ قرمز توقف می کنید، توجه کنید که چند 
پیرامون شما در حال صحبت کردن با موبایل یا ارسال پیامک هستند. آیا همکاران 
و  پرمشغله  بسیار  گرچه  انجام می دهند؛  و سراسیمه  باسرعت  را  کارها  این  شما هم 
گرفتار هستند، اغلب برای صحبت کردن با موبایل، مکالمه با شما را متوقف می کنند؟ 
به نظر می رسد که اکثریت مردم به زندگی در خط سرعت تن داده اند، جایی که استرس 

و چند عملکردی بودن، واقعیت هایی غیرقابل اجتناب به نظر می رسند.

اما لئو بابوتا نویسنده کتاب »قدرت گزینه های کم تر« این کار را نکرده، بااینکه پدر 6 
را متوقف کرد.  با ساده کردن زندگی، جنون  او عقیده دارد که می توان  فرزند است. 
محدودیت ها  ایجاد  با  که  است  بهره وری  اصل   6 شامل  نظم دهی  برای  او  استراتژی 
بابوتا  است.  غیر ممکن  مورد عالقه  کارهای  همه   دادن  انجام  چرا که  می شود،  شروع 
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معتقد است که اگر باورهای اصلی، ارزش ها و اهداف خود را بررسی کنید، می توانید 
چیزهایی که زندگی  را پیچیده می کنند، مرتب کرده و بر مسائلی که واقعا مهم هستند 

تمرکز کنید.

بسیاری از افراد بر مدیریت زمان تمرکز می کنند تا با سرعت گیج کننده زندگی مدرن 
هماهنگ شوند. این طرز فکر که می توانید در 24 ساعت روز، کارهای بیشتری را انجام 
دهید، معموال نتایج رضایت بخشی را به دنبال ندارد و باعث استرس بیش ازاندازه 
زندگی  می کنید.  بی اهمیت  مسائل  انجام  صرف  را  زیادی  زمان  همچنین  می شود. 
معقوالنه به معنی محدودیت قائل شدن و تمرکز بر مسائل مهم است. از 6 اصل 

»بهره وری ساده« پیروی کنید:

1. ایجاد محدودیت
درهم شکستگی  و  شدن  محاصره  احساس  درمان  باعث  محدودیت ها  گذاشتن 
مسئولیت ها  یا  وظایف  اهداف،  کدام  کنید  مشخص  که  است  آن  کلید  می شود. 
بیشترین اثر را بر زندگی شما دارند و سپس بر آن ها تمرکز کنید. آیا فعالیتی خاص 
اثر  زندگی شما  بر  آینده  ماه  یا دو  در یک  یا  تاثیر می گذارد  یا حرفه شما  بر شغل 
خواهد گذاشت؟ زندگی بدون محدودیت ممکن است جذاب به نظر برسد؛ اما در 
واقع باعث ایجاد هرج و مرج می شود. انتخاب بین 5 طعم مختلف بستنی آسان تر 
از انتخاب در بین پنجاه مورد است. محدودیت ها این امکان را به شما می دهند که 
گزینه های خود را کم تر کرده و انرژی تان را متمرکز کنید. ایجاد مرز می تواند در هر یک 
از جنبه های زندگی شما موثر واقع شود؛ اما اثر آن در محیط کار بیشتر است. بسیاری 
ایجاد  اشباع شده اند.  و مسئولیت ها  پروژه ها، جلسات  موبایل،  ایمیل،  از  افراد  از 
ابتدا ممکن  روز، در  بار در  بار به جای چهل  ایمیل دو  محدودیت، مثل چک کردن 
است نا مناسب به نظر برسد اما وقتی که به عادت تبدیل شد، می بینید که مدیریت 

یک جنبه از زندگی تان آسان تر شده است.
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2. انتخاب موارد ضروری
در خصوص  دقیق  خود آزمایی  یک  نیازمند  زندگی  در  اصلی  مسائل  کردن  مشخص 

موارد زیر است:

اصول
ارزش ها، معیارها و اخالقیات خود را در نظر بگیرید. اغلب مردم بر اساس یک سری 

از باورهای پایه ای و خاص زندگی می کنند.

اهداف
شروع کردن از صفر برای دستیابی به اهداف کوتاه و بلندمدت، این امکان را می دهد 

که دریابید اعمال خاص باعث حرکت شما در مسیر صحیح می شوند یا نه.

اولویت ها
اصلی ترین نگرانی های شخصی و حرفه ای شما کدامند؟ چه چیزی واقعا مهم است؟

نتایج
به بررسی اثرات رفتارها و تصمیماتتان در خانه و محل کار بپردازید. اثر برخی موارد 

از سایرین بیشترین است.

آرزوها در مقابل الزامات
آیا واقعا به آن کفش های گران احتیاج دارید؟ بسیاری از چیزهایی را که می خواهید، 

غیر ضروری هستند.

3. ساده کردن
بسیاری از افراد می توانند بیش از 10 هدف را نام ببرند که می خواهند در چند سال 
آینده به آن ها دست یابند؛ اما با پرداختن یک باره به همه آن ها، شکست خود را 
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است؛  تالش  و  تمرکز  تعهد،  نیازمند  ارزشمند  اهداف  به  رسیدن  می کنند.  تضمین 
بنابراین آرزویی را که می توانید در 6 تا 12 ماه به آن دست یابید، انتخاب کنید و آن را 
به اهداف کوچک تر تقسیم کنید؛ برای مثال اگر می خواهید به دانشگاه بروید، اول 
باید رشته موردعالقه خود را انتخاب کنید. مشخص کنید که کدام دانشگاه دروس 
روند  تا  کنید  طراحی  قدم  به  قدم  برنامه  یک  می کند. سپس  ارائه  را  مورد نظر  رشته 

دستیابی به هدف را کنترل کنید.

یا کوتاه مدت استفاده کنید.  روزانه  اداره وظایف  برای  پروژه ها«  از »فهرست ساده 
فهرست همه پروژه هایی که در زندگی دنبال آن ها هستید را بنویسید. سه مورد مهم 
را انتخاب کنید. بقیه موارد را در فهرست انتظار قرار دهید. بر کامل کردن این سه 
مورد تمرکز کنید؛ بنابراین به جای اینکه در کارهای زیاد غرق شوید، همه آن ها را انجام 
خواهید داد. حواس پرتی ها را تحمل نکنید. اگر همکاران شما مانع انجام یک پروژه 
می شوند یا منتظر مطالبی هستید که مدیرتان باید به شما ارائه دهد، به یک پروژه 
دیگر در فهرست بپردازید. پروژه ها را به فعالیت های کوچک تر تقسیم کنید. با انجام 

روزانه این فعالیت ها کارتان سریع تر تمام می شود.

شما  مدیر  اغلب  اما  کنید؛  کنترل  را  پروژه ها  خودتان  که  است  آن  حالت  بهترین 
تصمیم گیرنده است. استراتژی خود را با او در میان گذاشته و فواید آن را شرح دهید. 
در بسیاری از موارد، رئیس، به شما اجازه می دهد که برنامه خودتان را اجرا کنید. در 
غیر این  صورت از او بخواهید که پروژه ای را که باید بر آن تمرکز کنید، انتخاب کند، 
چراکه شما هم محدودیت زمانی دارید. اگر رئیس شما واقعیت را نپذیرفت، زمان آن 

رسیده که دنبال شغل دیگری باشید.

4. تمرکز
برای موفق شدن در کار و داشتن یک زندگی پرمعنی، باید توانایی تمرکز کردن را در 
خود به وجود آورید. اراده بسیار مهم است اما اگر نتوانید بر فعالیتی تمرکز کنید، 
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این نیرو کافی نیست. تاسف از گذشته و نگرانی درباره آینده، توانایی شما را برای 
تمرکز بر حال، تنها چیزی که می توانید بر آن کنترل داشته باشید، از بین می برد. دید 
مثبت خود را حفظ کنید؛ افکار منفی می توانند بر شما غلبه کنند و شما را از ادامه 

کار بازدارند.

سرعت غیرقابل  کنترل جامعه مدرن امروز، باعث شده است که انجام هم زمان چندین 
کار، به روشی برای زندگی تبدیل شود. مردم در حال رانندگی با تلفن همراه صحبت 
می کنند. رئیستان دو پروژه جدید به شما واگذار می کند، درحالی  که در حال انجام 
دادن پروژه دیگری هستید. ممکن است که امروزه شعبده بازی با سه یا چهار توپ 
درآنِ واحد متداول باشد؛ اما سالم و مفید نیست. در یک زمان خاص، تنها بر یک 
موضوع تمرکز کنید. هر روز صبح، مهم ترین وظیفه خود را در کار مشخص کنید و 
از انجام دادن کامل آن مطمئن شوید. در صورت امکان به تلفن جواب ندهید، در 
از  باشید.  بگیرید منظم  یاد  نخوانید.  را  ایمیل هایتان  و  نکنید  اینترنت جست وجو 
از دست دادن تمرکز و  اگر می دانید که در حال  آگاه باشید.  الگوهای ذهنی خود، 
سست شدن هستید برخیزید، قدم بزنید و یک خوراک مختصر سالم بخورید. سپس 

با تمرکز و توان مجدد، به کار بازگردید. موفقیت های خود را جشن بگیرید.

5. ایجاد عادت
تغییرات در زندگی ناشی از گسترش عادت های جدید است. با پیروی از گام های زیر، 

در عرض 30 روز عادات خوب را در خود ایجاد کنید:

عادتی را انتخاب کنید
هرماه یک عادت خوب را انتخاب کنید. عادتی را انتخاب کنید که اثرات مشهود و 
مشخصی داشته باشد. با یک عادت ساده شروع کنید، مثل تمیز کردن میزتان. 10 
دقیقه تمرین روزانه داشته باشید. مطمئن شوید که روند پیشرفت قابل اندازه گیری 

است.
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برنامه خود را روی کاغذ بیاورید
گام های الزم روزانه و زمان بندی انجام آن ها را بنویسید. اجبار به انجام کارها، شما را 

به انجام دادن آن تشویق می کند.

تصمیم خود را به دیگران بگویید
آغاز کار جدید خود را به مردم بگویید. به دوستان و همکاران خود ایمیل بزنید یا 

وبالگی را برای به اشتراک گذاشتن این اطالعات با دیگران طراحی کنید.

پیشرفت خود را گزارش دهید
اگر موفق  روزانه خود رسیده اید.  تا چه حد به هدف های  بدانند که  بگذارید همه 
شوید، از پیام های تبریک آن ها لذت خواهید برد. تشویق ها و بازخورد های ارزشمند 

آن ها هنگام مبارزه به شما کمک می کند. از موفقیت هایتان شاد شوید.

6. با چیزهای کوچک شروع کنید
برای انجام دادن این 6 اصل، گام های منظمی بردارید. نگذارید وظایف تکراری، شما 
را از رسیدن به اهداف و پروژه های اصلی بازدارد. صبح ها ابتدا به کارهای اداری و 
اگرچه  باشید.  داشته  پربازده ای  روز  تا  بردارید  راه  سر  از  را  آن ها  بپردازید.  تلفن ها 
تکنولوژی باعث بهبود ارتباطات شده است، ایمیل و اینترنت بسیاری از افراد را اسیر 
خود کرده است. بازدید دائم از وب سایت موردعالقه تان می تواند یک روز پرمشغله 
کاری را خراب کند. نگرش خود را برای کاهش وقفه ها و افزایش کارایی ساده کنید. 

از نکات زیر برای استفاده موثرتر از ایمیل، استفاده کنید.

کم تر بهتر است
از  دریافت سفارش  برای  مثال  ندارید،  نیازی  ایمیل ها  هر ساعته  کردن  به چک  اگر 
مشتریان، ایمیل های خود را تنها دو بار در روز و در ساعات 10 صبح و 4 بعدازظهر 

چک کنید.
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اولویت بندی کنید
کردن  چک  به  سریعا  و  می کنند  روشن  را  خود  کامپیوتر   صبح  هر  نفر  میلیون ها 
ایمیل هایشان می پردازند. این کار باعث می شود که ایمیل، برنامه روزانه را به آن ها 

دیکته کند. توجه به پروژه ها، اهداف و وظایف بسیار مهم تر است.

خاموش کنید و متمرکز شوید
عالمت هایی را که خبر دریافت ایمیل جدید را به شما می دهند، خاموش کنید، همه 

این ها باعث ایجاد اختالل در کار می شود.

با تمایالت خود مبارزه کنید
ترک کردن عادت چک کردن ایمیل مستلزم این است که بیشترین تالش خود را برای 
یک یا دو هفته به این کار معطوف کنید. عالمتی برای خود بگذارید تا این موضوع 
را به شما یادآوری کند. در برابر اشتیاق برای چک کردن ایمیل از سر عادت، مقاومت 

کنید.

فیلتر کنید، فیلتر کنید، فیلتر کنید
یک برنامه قابل اطمینان را برای خارج کردن ایمیل های هرزنامه از اینباکس خود پیدا 
کنید. به دوستان و اعضای خانواده بگویید که عالقه ای به دریافت لطیفه ها و سایر 

ایمیل های بی مصرف ندارید.

پاسخ دهید، به پوشه خاص بفرستید یا پاک کنید
تصمیم بگیرید که می خواهید با هر پیام چه کنید. هم اکنون به آن پاسخ دهید، آن 
را به یک پوشه خاص انتقال دهید یا آن را پاک کنید. نگذارید که این ایمیل ها در 

اینباکس شما باقی بمانند.
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کوتاه پاسخ دهید
سعی کنید پاسخ شما به ایمیل ها کم تر از 5 جمله باشد.

همچنین می توانید عادت گشت و گذار در اینترنت را ترک کنید. ممکن است در ابتدا 
این عقیده ترسناک به نظر برسد اما سعی کنید که برای یک ساعت هم که شده 
کنید.  کارتان معطوف  به  را  کامل خود  توجه  کنید.  اینترنت قطع  با  را  ارتباط خود 
تحقیقات آنالین را قبل از شروع کارتان انجام دهید. قطع ارتباط با اینترنت، ممکن 
است به شما احساس ناامنی و آسیب پذیری بدهد اما با ادامه دادن این تمرین، 

راحت تر و خالق تر خواهید شد.
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