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داشتن هفته ای سرشار از انرژی 
نویسنده: مجله خالقیت - سارا هاسلکورن

بازگشت به محل کار هیچ گاه کار آسانی نبوده است؛ درحالی که بسیاری از ما در روزهای 
آخر هفته هم مشغول کار هستیم اما همیشه صبح های شنبه طاقت فرساترین ساعات 
هفته هستند؛ اما شنبه روز شانس و موقعیت های خوب نیز هست؛ روزی که می توان 
پیشرفت حاصل از هفته گذشته را خالصه وار مرور کرد و برای موفقیت در روزهای آتی 

برنامه ای نوشت.

توصیه های زیر را دنبال کنید تا میزان اشتباه هات را کاهش دهید و بیشترین استفاده 
را از روزهای هفته ببرید.
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1. برنامه ریزی کنید
زمان کوتاه اما مفیدی را به ایجاد راهکار و تقسیم بندی کارهای مهم اختصاص دهید. 
هرکدام از اعضای تیم باید درک روشنی از این تقسیم بندی های کاری داشته باشند. 
بپردازید.  انجام آن ها  اولویت بندی کنید و به ترتیب به  را  بر آن، تمام کارها  عالوه 
کارها را جابه جا نکنید. از کارهای مهم شروع کنید و به ترتیب همه چیز را انجام دهید. 
حفظ تمرکز باعث افزایش کارایی می شود درحالی که انجام چند کار به طور هم زمان 

باعث کاهش ناگهانی کارایی شما خواهد شد.

2. زمان را در نظر داشته باشید
به یاد داشته باشید که شنبه برای همه شنبه است. مردم بی حوصله، خسته و بداخالق 
هستند و احتماال می خواهند در آن روز برای کل هفته شان برنامه ریزی کنند. شنبه ها 
دریافت  زیادی  ایمیل های  و  پیدا می شود  مراجعان هم  و  بالقوه  سروکله مشتریان 
خواهید کرد. به یاد داشته باشید صبح های شنبه ایمیلی ارسال نکنید وگرنه چیزی 
جز بی توجهی عایدتان نخواهد شد. همه ایمیل هایی را که باید ارسال کنید، برای 
واپسین ساعات اداری روز شنبه یا در صورت امکان، صبح یکشنبه زمان بندی کنید. 
می توانید از برنامه هایی نظیر بومرنگ G-Mail استفاده کنید تا این برنامه ریزی های 

زمانی ایمیلی را انجام دهد.

3. آرام باشید
بازگشت از تعطیالت شوک بزرگی به بدن و مغز انسان وارد می کند. روزتان را به درستی 
آغاز کنید و برای قرار گرفتن در جریان کار به انجام چند کار روزمره بپردازید. قبل از 
شروع کار کمی ورزش کنید تا خونتان به جریان بیفتد یا حداقل چای بنوشید و خبری 
گوش کنید تا عملکرد مغزی تان آغاز شود. کمی در اطراف خانه تان پیاده روی کنید تا 
ویتامین دی جذب بدنتان شود، حتی می توانید یکی از جلساتی که باید در ابتدای 
به جلسه تان  تا هم  برگزار کنید  باز و قدم زنان  را در فضای  برگزار شوند  صبح شنبه 

رسیدگی کرده باشید و هم به بدنتان!
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4. یک کار بزرگ را انجام دهید
سعی کنید یکی از کارهای بزرگی را که در فهرست برنامه هایتان دارید، انجام دهید با 
این کار زمانی که دیگران نیز به محل کار می آیند شما حواس پرتی کم تری دارید و در 
طول هفته احساس موفقیت و کارایی بیشتری خواهید داشت. می توانید یکی از 
کارهایی را به این منظور انتخاب کنید که مدت ها است به تعویق انداخته اید یا به 
انجام کاری بپردازید که تاثیری کلیدی بر عملکرد آن هفته شما می گذارد. به این ترتیب 
زمانی که دیگران تمام روز شنبه شان را به ناله و شکایت می گذرانند شما می توانید 

بخش اعظمی از کارتان را پیش ببرید.

شاید شنبه روز آسان و لذت بخشی نباشد، اما اگر کمی تالش کنید می توانید این 
روزها را مدیریت کنید و کارایی زیادی در آن روزها به دست آورید. این نکات به شما 
کمک خواهد کرد تا کارایی روزهای شنبه تان را به حداکثر برسانید و برای هفته ای 

موفقیت آمیز آماده شوید.
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