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10 نکته برای مدیریت خود
نویسنده: آذر جوزی

1. یک مدیر زمان منضبط شوید
هر هفته تقریبا شامل 168 ساعت می شود. این تعداد ساعت بدون تردید زمان زیادی را 
برای دستیابی به هر نوع هدف یا تحقق هر نوع آرزویی فراهم می کند. هر روز صبح چند 
دقیقه را به برنامه ریزی روزتان اختصاص دهید. برنامه ریزی تان را حول اولویت هایتان 
شکل دهید و ذهن خود را نه تنها بر کارهای فوری و مهم، بلکه بر کارهایی که چندان 
فوری نیستند اما درعین حال مهم هستند )کارهایی که منافع بلندمدت و پایداری به بار 
آورده و مستلزم ممارست، طراحی استراتژیک، توسعه روابط و آموزش حرفه ای است( 
متمرکز کنید چرا که این قبیل کارها بیشترین فرصت را برای پیشرفت فردی و حرفه ای 
به دست می دهند. هرگز اجازه ندهید اموری که حائز بیشترین اهمیت ممکن هستند 

قربانی امور کم اهمیت شوند.
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2. روزتان را به خوبی شروع کنید
خداوند  از  و  بخوانید  دعا  بیایید،  بیرون  رختخواب  از  صبح  روز  هر  اینکه  از  قبل 
برای روزتان و همه  چیزهای مثبتی که خواهید دید و به دست خواهید آورد تشکر 
کنید. برای ساختن بهترین روز زندگی تان آگاهانه تصمیم بگیرید و با انواع لذت ها، 
موفقیت ها و سرگرمی ها با آن مواجه شوید. اگر شما به این چیزهای خوب اعتماد 
داشته باشید، مطمئنا اتفاق خواهد افتاد. یک راز بی انتها و همیشگی برای موفقیت 
در زندگی این است که هر روز به گونه ای زندگی کنید که گویا آخرین روز زندگی شما 

است.

3. سعی کنید در طول روز شوخ طبع باشید
تنش  رفتن  بین  از  بلکه سبب  است.  مفید  نقطه نظر جسمی  از  نه تنها  شوخ طبعی 
حاصل از اوضاع سخت گشته و هر جا که باشید جو فوق العاده ای را در اطرافتان به 

وجود می آورد.

4. با افراد متمرکز و مثبت اندیش نشست وبرخاست کنید
و  با شکوه  را  ارزشمند شما  انرژی  هرگز  و  بوده  آموزنده  برایتان  همواره  که  کسانی 
شکایت یا نگرش های بی روح و ماللت آور به تحلیل نمی برند. در اثر توسعه  روابطمان 
با افراد مصمم به پیشرفت فردی و با روحیه، انرژی، انگیزه و سطح توقعات ما باالتر 

رفته و به بیش ازآنچه لیاقتش را داریم دست می یابیم.

5. در روابطتان با افراد بیشتر گوش کنید و کم تر صحبت کنید
از قانون 40/60 استفاده کنید. 60 درصد گوش دهید و 40 درصد صحبت کنید. این 
به حرف های طرف مقابل  )وقتی  افزایش محبوبیت شما می شود  نه تنها سبب  کار 
بودن می کند  ارزشمند  اشتیاق گوش می کنید آن شخص احساس  با  و  در سکوت 
و شما را بیشتر دوست خواهد داشت(، بلکه با گوش دادن، هر روز نکته ای جدید 
از دیگران یاد می گیرید هراندازه که متخصص و باهوش باشید باز هم ممکن است 
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دیگری چیزی را بداند که شما آن را بلد نیستید. نشانه  حقیقی یک انسان مطمئن و 
بالغ مانند کسی است که تمام فرصت ها را شانسی برای یادگیری می پندارد حتی برای 

آموزگاران نیز معلمانی وجود دارد.

6. هرگز شکایت نکنید
کسی که شکایت می کند بدبین بوده و در هر کار و ایده جدیدی دنبال نکات منفی 
از یک  کاری موفق می شود.  در  کم تر  و  آن منصرف ساخته  از  را  مردم  آن می گردد، 
نقطه نظر کامال روان شناختی، همه  چیز دو بار ساخته می شود: یک بار در ذهن و یک بار 
در واقعیت. پس روی نکات مثبت تکیه کنید. وقتی اندیشه ای منفی به ذهنتان رو 
می آورد، فورا آن را با یک اندیشه  مثبت جایگزین کنید. همواره مثبت بر منفی غالب 
است و همواره باید ذهنتان را به گونه ای عادت دهید که تنها به بهترین ها فکر کند.

آنچنان محکم باشید که هیچ  چیز نتواند شما را از مسیر طراحی شده تان به سمت 
موفقیت بازدارد. آنچه خواهان آنید را مجسم کرده و از هر نظر باورش کنید. بدون 

شک محقق خواهد گشت.

7. ضعف های دوستان یا همکارانتان را نادیده بگیرید
اگر در پی نقص ها باشید، بدون شک نقص ها را خواهید یافت. آن قدر پخته باشید 
از ناکامی های کوچک دیگران چشم پوشیده و خوبی های ذاتی آن ها را  که بتوانید 

ببینید. می توانیم از همه درس بگیریم.
برای داشتن یک زندگی شاد، وجود دوستان ضروری است، به خصوص دوستانی که 
تجربه ها و خنده های مشترکی با شما داشته اند. به دوستانتان زنگ بزنید، برای آن ها 
»قانون  دارند.  دوست  می دانید  که  بخرید  هدیه  دیگری  کوچک  چیزهای  یا  کتاب 
کشت و زرع« نه تنها در مورد روابطمان با دیگران، بلکه در سایر زمینه های زندگی نیز 
به کار می آید، هر چه بکارید درو می کنید؛ برای اینکه دوستان خوبی داشته باشید 

باید اول خودتان دوست خوبی باشید.
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به  عمل  در  و  کنید  مشخص  هفتگی تان  برنامه   در  را  استراحت  اوقات   .8
آن ها به هیچ  چیز رحم نکنید

بدون شک درزمانی که برای یک مالقات مهم با رئیس شرکتتان یا بهترین مشتری تان 
تعیین کرده اید کار دیگری را نخواهید گنجاند، پس چه دلیلی دارد وقتی را که جهت 
باید  ما  می کنید؟  موکول  دیگری  زمان  به  کرده اید  تعیین  خود  روی  سرمایه گذاری 

وقتی هم برای استراحت و شارژ باطری هایمان برای خود در نظر بگیریم.
کتاب های  و  تازه  مطالب  دهید،  اختصاص  خودتان  به  را  جمعه  بعدازظهر  تمام 
الهام بخش بخوانید، موسیقی گوش کنید، کارهای موردعالقه تان را انجام دهید و 
در یک کالم استراحت کنید. این عادت همچون لنگری شما را طی هفته  باانگیزه و 

اثربخش نگاه می دارد.

9. کمی کناره گیر و درون گرا باشید
مورد سالمتی،  در  هرگز  بداند.  موردتان  در  را  همه چیز  همه کس،  که  ندهید  اجازه 
ثروت و امور شخصی تان با هیچ کس خارج از خانواده درجه یکتان صحبت نکنید. در 

این ارتباط همیشه منضبط باشید.

10. فهرستی از تمام ضعف هایتان تهیه کنید
کرده  توجه  ضعف هایش  به  اعتمادبه نفس،  دارای  و  روشن ضمیر  حقیقتا  فرد  یک 
برمی آید. در خاطرتان بسپارید که حتی  بهبود آن ها  و به صورتی هوشمند درصدد 
قوی ترین و بزرگ ترین افراد نیز ضعف هایی دارند. منتها برخی در پنهان کردن آن ها 

ماهرترند. همچنین صفات خوبتان را نیز بشناسید و آن ها را تقویت کنید.

برخی از مردم چیزهایی که هستند را می بینند و می پرسند »چرا؟«
اما من به چیزهایی که تابه حال نبوده اند می اندیشم و می پرسم: »چرا که نه؟«  

)جورج برناردشلو(

https://modiresabz.com

