
  تلفن همراه يا مايه آزار و اذيت ديگران؟
بلند صحبت كردن با تلفن همراه در اماكن عمومي، پخش 
موزيك با صداي بلند، تصويرب��رداري از هر رويدادي چه 
تلخ و چه شيرين بدون توجه به اهميت موضوع و مديريت 
اوضاع، ش��ايعه پراكني در گروه هاي مختلف ش��بكه هاي 
اجتماعي، استفاده از تلفن همراه حين رانندگي كه عامل 
اصلي تصادفات مي باشد و... همه از معايب استفاده نادرست 

از اين وسيله پر كاربرد مي باشد. 
  فرار از تنهايي و اعتياد به تلفن همراه

گاهي اوقات انسان ها براي فرار از تنهايي به نگهداري حيوانات 
خانگ��ي روي آورده و با اين كار به ش��كلي اوق��ات خود را با 
همراهي حيوانات اهلي نظير سگ و گربه و... مي گذرانند اما 
در دنياي امروز و با ظهور ابزار ارتباطي خاصي مثل تلفن همراه 
و گرايش افراد به گش��ت و گذار در اينترنت و دنياي مجازي 
مي توان گفت اين ابزار توانسته تا حدودي تنهايي انسان ها را پر 
كند. جذابيت تلفن همراه به حدي است كه به نوعي اعتياد به 
استفاده از آن در ميان مردم شكل گرفته و به عنوان يك وسيله 

جدا نشدني و محبوب در دست مردم خودنمايي مي كند. 
  ضرورت آموزش قبل از استفاده

 بايد توجه كنيم قبل از اينكه وسيله اي به عنوان تكنولوژي 
جديد وارد بازار مصرف شود، بهتر است فرهنگ استفاده 
صحيح و كاربردي از آن نيز در ميان عموم جا بيفتد و شيوه 
درست بهره گيري از آن وس��يله آموزش داده شود تا افراد 

دچار سردرگمي و استفاده افراطي نشوند. 
فراموش نكنيم تلفن همراه وس��يله برقراري ارتباط و به 

جهت انجام اموري است كه از طريق نرم افزارهاي موجود 
فعاليت افراد را سهولت و سرعت بخشيده است. 

  به ديگران بي احترامي نكنيم
گاهي اوقات اس��تفاده از تلفن همراه س��بب بي احترامي و 
بي توجهي به همراهان و مخاطباني كه كنار ما حضور دارند 
مي ش��ود. هنگام ديدار و هم نشيني با دوس��تان و نزديكان، 
سرگرم شدن در فضاي مجازي به مدت طوالني يا استفاده 
از گوش��ي، در حقيقت بي توجهي و نوعي اهانت به مخاطب 
تلقي مي شود. وقتي كسي با ما حرف مي زند از سرگرم شدن 
با موبايل خود به هر دليلي همچون ارس��ال پيام، گشتن در 
صفحات مجازي و... خودداري كنيد و توجهتان را به مخاطب 
خود بدهيد، با اين كار به او بي احترامي نكرده بلكه نش��ان 

مي دهيد كه آن شخص براي شما مهم و قابل احترام است. 
  صداي خود را بلند نكنيد

هنگام صحبت با تلفن همراه با صداي بلند خود ديگران را 
ناراحت مي كنيد. به طور متوس��ط افراد در هنگام مكالمه 
تلفني با موبايل صداي خود را سه برابر بلندتر از حدي كه در 

مكالمات حضوري دارند مي كنند. 
صداي بلند سبب آزار ديگران و تجاوز به حقوق آنها مي شود. 
بعضي مكان ها وجود دارندكه بايد س��كوت در آنها حفظ 
شود. مثل كتابخانه ها، مساجد، بيمارستان ها و... كه رعايت 
سكوت و آرامش در آنها از شرايط الزم براي حضور مي باشد. 
پس بايد هنگام حضور در اين اماكن تلفن همراه خود را در 
حالت سكوت قرار دهيد.  در هنگام رانندگي تلفن همراه 
خود را به بهانه ارسال پيام و جواب و... در دست نگيريد، اين 
كار عالوه بر نقض قوانين رانندگي كار خطرناكي اس��ت و 

سبب حواس پرتي و وقوع تصادف مي گردد. 
  درست صحبت كنيد

 هنگامي كه كسي با شما كار دارد يا منتظر اتمام مكالمه 
تلفني ش��ما مي باش��د، او را منتظر نگذاريد، اگر مي دانيد 
مكالمه شما با ش��خص آن طرف تلفن همراهتان طوالني 
مي شود بهتر است تماس خود را پايان داده، بعد از صحبت 

با آن شخص مجدداً به مكالمه تلفني خود بپردازيد. 
هنگام صحبت با تلفن همراه، به ادبيات گفتاري خود توجه 
نماييد به خصوص در مواقعي كه ديگران صداي ش��ما را 
مي ش��نوند. با گفتار صحيح و ب��ه دور از توهين و بي ادبي 
صحبت كنيد، چراكه نوع صحبت و ادبيات گفتاري شما 

نشان دهنده فرهنگ و شخصيت شماست. 
  مراقب استفاده بچه ها باشيد

در حال حاضر بس��ياري از خانواده ها ب��راي فرزندان خود 
گوشي هاي هوشمند تهيه كرده و در سنين پايين در اختيار 
آنها قرار مي دهند تا به نوعي آنها را سرگرم و مشغول كنند، 
غافل از اينكه دادِن تلفن همراه به كودكان و نوجوانان بدون 
آموزش هاي الزم جهت اس��تفاده و درك چگونگي ورود 
به شبكه هاي اجتماعي و س��ايت هاي مختلف با توجه به 
محتواي گوناگوني كه دارند آسيب جدي به كانون خانواده 
و تربيت فرزندان وارد مي كند. آسيب هايي كه گاهي خود 
خانواده ها از روي بي اطالعي و عدم سواد كافي در اين زمينه 
در بروز و افزايش آن نقش بس��ياري دارن��د. هم خطرات 
فضاي مجازي گريبانگير فرزندان مي شود و هم ارتباطات 

خانوادگي را تحت الشعاع قرار مي دهد. 
  براي خود قوانيني وضع و اجرا كنيم

بايد توجه داش��ت كه اگر افراد فرهنگ صحيح استفاده از 
تلفن همراه را بياموزند و در جامع��ه آن را به كار گيرند آن 
زمان است كه شاهد تغيير رفتارهاي جمعي اجتماعي در 

استفاده مفيد و معقول از اين ابزار خواهيم بود. 
بهتر است براي استفاده مفيد از تلفن همراه تعريف داشته 
باشيم، اوقات خاصي را به استفاده از آن بپردازيم. قوانيني 
را براي خود ايجاد كني��م. مثاًل هنگام حض��ور در جمع، 
موبايل  خود را در حالت بي صدا بگذاريم يا هنگام حضور در 
مهماني  ها گوشي همراهمان نبريم تا بتوانيم از بودن در كنار 

هم بيشتر لذت ببريم. 
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قصه زندگي

پارك ممنوع!
با تلفن همراه خود درست رفتار كنيم

مشترك گرامي، صدايت را باال نبر!

هنگام صحبت با تلفن همراه، به ادبيات 
گفتاري خود توج�ه نماييد به خصوص 
در مواقع�ي كه ديگران صداي ش�ما را 
مي ش�نوند. با گفتار صحيح و به دور از 
توهين و بي ادبي صحبت كنيد، چراكه 
نوع صحبت و ادبيات گفتاري شما نشان 
دهنده فرهنگ و شخصيت شماست. 

براي استفاده مفيد از تلفن همراه قوانيني 
را براي خود ايجاد كنيم. مثالً هنگام حضور 
در جمع، موبايل  خود را در حالت بي صدا 
بگذاريم يا در هنگام حضور در مهماني  ها 
گوشي خود را همراهمان نبريم تا بتوانيم 
از بودن در كنار هم بيش�تر لذت ببريم

منزل پدري من يه خونه دو نبش هس��ت. از 
در اصلي رو به خيابون و از در پاركينگ رو به 
كوچه باز ميشه. درست روبه روي در پاركينگ، 
سال هاس��ت كه ميوه فروشي باز ش��ده و به 
خاطر همين اغلب ممكنه ترافيك يا مشكالت 

اينچنيني داشته باشيم.
 اما در پاركين��گ بزرگي داري��م و با عالمت 
بزرگ »پارك ممنوع« مش��خص كرديم كه 
ساختمان به اين بزرگي هر چند دقيقه يكبار، 
ساكنينش تردد خواهند داشت و نبايد جلوي 
در پارك كنين. اما كو توجه؟ مدت هاست با باز 
شدن اين ميوه فروشي ما بارها دچار اين اتفاق 

شديم. با تعجب به دوروبرم نگاه كردم. 
جاي پارك فراوان بود اما چرا صاحب ماشين 
درست روي پل ما ايست كرده بود ؟ گهگاهي 
بوق مي زدم تا صاحب ماشين متوجه حضور 
من و اشتباه خودش بش��ه. اما دريغ از توجه. 
نه تنها صاحب ميوه فروش��ي به روي خودش 
نمي آورد كه تذكري به مش��تري هاي داخل 
مغازش بده بلكه كسي هم اون داخل، سرشو 
بر نمي گردوند كه بگه اين كي��ه بوق مي زنه. 
حدود 20 دقيقه اي طول كشيد و من همچنان 

بين در و ماشين ايستاده بودم.
 وقتي ديدم واقعاً اهميتي براي ديگران نداره 
و كس��ي توجهي نميكنه باور ك��ردم صاحب 
ماش��ين در مي��وه فروش��ي نيس��ت و بايد از 
مغازه هاي اطراف پ��رس و جو كن��م. اونقدر 
خس��ته و كالفه بودم كه واقعاً نمي دونس��تم 
بايد چه كار كنم. هيچ وقت برام پيش نيومده 
بود بيشتر از يه بوق به نشانه اعتراض در حين 
رانندگي بزن��م يا با راننده اي ي��ا حتي عابري 
درگيري لفظي يا هر نوع پرخاشي داشته باشم. 

اما اينبار احساس كردم واقعاً بايد تذكر بدم. 
از ماشين پياده ش��دم و در ماش��ين رو قفل 
كردم و ابتدا از ميوه فروش��ي كه اولين مغازه 
بود ش��روع كردم و پرس��يدم اين ماشين كه 
روي پل پارك شده مال شماست؟ اولين نفر 
گفت نه و از افراد داخل مغازه پرسيد. با نهايت 
تعجب ديدم دو نفر سر تكون دادن كه بله مال 
ماست! طوري سر تكون دادن كه مال ماست 
كه انگار من قصد خريد خودروشونو داشتم يا 
از زيبايي ماشينشون به وجد اومده بودم كه با 
خونسردي و حق به جانبي تمام، گفتن »بله 

مال ماست«!!! خونم به جوش اومده بود. 
پرسيدم صداي بوق رو نشنيدين كه 20 دقيقه  
داره زده ميش��ه؟ م��ردي كه فك��ر مي كردم 
فروشنده هس��ت و داره به خانوم در انتخاب 
ميوه و خريد كمك مي كنه گفت ببخشيد االن 

ميايم خب. باشه چشم! 
هيچ سرعت و عجله اي در رفتار و حركاتشون 
نديدم. خيلي عصباني شدم. گفتم: »به همين 
راحتي ببخشيد. من خيلي وقته منتظرم! كار 
شما خيلي زشته. ميدونين دارين حق الناس 
مي كنين؟ »اينجا ب��ود كه خانوم ش��روع به 
صحبت كرد كه بابا چه خبرته؟ حاال مگه چي 

ش��ده؟ خيلي خب ميايم ديگه!« واقعاً داشتم 
فكر مي كردم انگار به جاي اينكه اونا براي من 
مزاحمتي ايجاد كرده باشن، اين منم كه براي 

اونها مزاحمت و آشفتگي ايجاد كردم! 
نگاه خي��ره ام رو راهي اون خان��وم كردم. اون 
آقا همچنان در مغازه ايس��تاده بود و من هم 
همچنان فكر مي كردم ربطي ب��ه اون خانوم 
نداره، در نتيجه به دنبال خانوم رفتم و گفتم 
لطفاً س��ريع تر ماش��ين رو بردار م��ن خيلي 
عصباني هس��تم. اينجا بود كه خانوم با كمال 
خونسردي و قدم هاي آهسته رو كرد به من و 
گفت »اصال برندارم مي خواي چيكار كني؟« 

واي! اين قسمت بد ماجرا بود. باور نمي كردم 
كسي اينقدر وقيح و راحت و خونسرد جلوي 
چش��م اينهم��ه آدم، حقي رو پايم��ال كنه و 
باز هم مصرانه و با اعتماد بنفس، در اش��تباه 
خودش بمونه. جالب تر اين بود هيچ كدوم از 
افرادي كه شاهد اين ماجرا بودن، تذكري به 
اين خانوم و آقا نمي دادن، حتي صاحب ميوه 
فروشي. چون امكان داشت ازش خريد نكنن 
و مشتريشو از دست بده. يا مشتري هاي ديگه 
خودش��ونو نمي خواس��تن به دردسر بندازن، 
حتي به اندازه يه تذكر يا طرفداري س��اده كه 
مثاًل: اين خانوم حق داره. شما نبايد ماشينت 
رو روي پل اين س��اختمون ب��ذاري و اينقدر 

راحت برخورد كني... 
گفتم برنمي داري؟ االن كه با ماش��ين زدم به 
ماشينت متوجه ميش��ي. فكرم كار نمي كرد 
كه مي تونم همون موقع ي��ا قبلترش با پليس 
تماس بگيرم و شماره ماشين اين فرد مزاحم 
رو بدم و ازش شكايت كنم. اصاًل برام همچين 
اتفاقي با اين حجم وقاحت اتفاق نيفتاده بود. 
به سرعت و با خش��م رفتم سوار ماشين بشم. 
در همين حين داشتم فكر مي كردم آيا اينقدر 
حق دارم با ماشين به ماشينش بزنم؟ اينقدر 
عصباني باش��م؟ اصاًل آيا كاري از دس��تم بر 

مياد يا نه؟ 
اون خانوم به نش��انه اعتراض راسته كوچه رو 
گرفته بود و قدم آهس��ته مي رف��ت. و اون آقا 
ميوه به دست به سمت ماشين اومد و صندوق 
رو باز كرد و ميوه ها رو گذاشت و سوار ماشين 
شد. اينجا بود كه فهميدم زن و شوهر هستن و 
به جاي اينكه همديگه رو متذكر بشن، در حال 
همكاري و يكدلي در كاري زش��ت و ناپسند 
هس��تند. ماش��ين رو برداش��ت و دنده عقب 
گرفت و من با عصبانيت و سرعت از كنارشون 
رد شدم. با حرف زشتي منو بدرقه كرد و منم 
به نشانه اعتراض شيشه رو باال دادم كه يعني 

نشنيدم و اهميتي نداري و رد شدم... 
تا چند لحظه بعد من بودم و دس��ت هايي كه 
مي لرزيد و فكري كه به ش��دت خ��راب بود. 
خستگي كل يك روز يك طرف، و طرز برخورد 
زشت و بي مس��ئوالنه اين دو شهروند هم يك 
طرف. توهيني كه به من شده اونهم بي دليل 
رو باور نمي كردم. اما چيزي كه منو به شدت 
به فكر فروبرده بود، هجمه اي از بي مسئوليتي 

و بي فكري نسبت به همنوع بود.
 اونهم در ش��رايطي مثل اي��ن روزها كه همه 
دنيا خس��ته از بيكاري و بي پول��ي، تنهايي و 
انزوا، مريض��ي و مرگ و مير هس��تن. چطور 
مي توني��م وقتي درد مش��تركي داريم، وقتي 
اتفاق ناگواري براي همه ما به صورت يكسان 
افتاده و همه دنيا رو درگير كرده، اينقدر راحت 

همديگر رو ناراحت كنيم؟ 
اگر اين روزها نمي تونيم دل��ي رو آروم كنيم، 
كسي رو از تنهايي در بياريم، دستي بگيريم، 
كمكي كنيم، قدم��ي برداريم يا باري از دوش 
همنوع خودمون كم كنيم، الاق��ل بار اضافه 
نش��يم، دلي نش��كنيم، دردي و غمي اضافه 

نكنيم و در يك كالم، همديگر رو آزار نديم. 

  سلما سلطاني
بعد از يه روز سخت كاري، براي مامان خريد كرده بودم و رفتم تا خريدها رو بهشون برسونم و كمك كنم 
تا همه چيز شست وشو و ضدعفوني بشه و هر كدوم سر جاش قرار بگيره. كارها كه تموم شد حتي وقت 
و حوصله خوردن چاي نداشتم، هوا تاريك شده بود و بايد سريع تر مي رفتم خونه تا غذايي درست و 
كمي استراحت كنم. طبق معمول وارد پاركينگ شدم و ماشين رو برداشتم تا راهي بشم. وقتي ريموت 
در پاركينگ رو زدم، ديدم درست جلوي در روي پل، يه ماشين پارك شده و هيچ سرنشيني هم نداره. 

در ش�رايطي مثل اين روزها كه همه 
دني�ا خس�ته از بي�كاري و بي پولي، 
تنهايي و ان�زوا، مريضي و مرگ و مير 
هس�تن. چطور مي تونيم وقتي درد 
مشتركي داريم، وقتي اتفاق ناگواري 
براي همه ما بصورت يكس�ان افتاده 
و همه دني�ا رو درگير ك�رده، اينقدر 
راحت همديگ�ر رو ناراح�ت كنيم؟

  تلخيص: حسين گل محمدي
اي�ن روزها اكثر ما از فش�ار و ش�دت كارها خس�ته و 
فرسوده ايم و آرزو مي كنيم باالخره روزي برسد كه ديگر 
هيچ كار زمين مانده اي وجود نداشته باشد، همه چيز سر 
جايش باش�د و بتوانيم ل�ذت زندگي را بچش�يم. راز 
جذابيِت تكنيك ها و تمرين هاي »مديريت زمان« هم در 
همين است. آنها به ما وعده رسيدن به همه كارهايمان 
را مي دهند، اما يك چيز را به ما نمي گويند: اينكه »كار« 
در نظام س�رمايه داري امروز، ماهيتاً بي پايان اس�ت. 

      
 با توجه به اينكه عمر متوسط انس��ان فقط حدود ۴ هزار 
هفته اس��ت، ش��ايد نوعي نگراني درباره استفاده درست 
از زمان اجتناب ناپذير به نظر برس��د: ما به قابليتي ذهني 
مجهز شده ايم تا نقشه هاي بي نهايت بلندپروازانه بكشيم، 
اما تقريباً هيچ زماني براي عملي كردن آنها نداريم. مشكل 
نحوه مديريت زمان حداقل به قرن اول ميالدي برمي گردد، 
زماني  كه سنكا، فيلسوف رومي »در باب كوتاهي عمر« را 
نوشت. او هموطنانش را سرزنش مي كند كه روزهايشان 
را با مش��غوليت هاي بيهوده هدر مي دهند و »بدنشان را 
در آفتاب مي پزند.« او گفت: »اين فضاي��ي كه به ما عطا 
شده با چنان سرعت و ش��تابي به پيش مي رود كه به جز 
افراد معدودي، بقيه همگي وقتي تازه دارند آمادۀ زندگي 

مي شوند، عمرشان به پايان مي رسد.«
پس مشخص اس��ت كه چالش چگونگي داشتن زندگي 
خوب چيز جديدي نيس��ت. ام��ا با اين ح��ال مي توان با 
اطمين��ان گفت كه ش��هروندان رومي ق��رن اول حداقل 
وحش��ت بهره وري امروزي را تجربه نمي كردند. )پاس��خ 
سنكا هم به سؤال چگونه زندگي كردن هيچ ربطي به ايجاد 
بهره وري بيش��تر نداش��ت، بلكه مربوط به كنار گذاشتن 
ثروت ان��دوزي و مقام جويي و گذراندن ايام با فلس��فيدن 
بود.( ويژگي منحصراً مدرن سرنوشت ما اين است كه خود 
را ملزم مي بينيم تا حد ممكن بهره وري داشته باشيم حتي 
با وجودي كه اين كار نويد رهاي��ي از اضطراب را متحقق 
نمي كند. قباًل باور بر اين بود كه پيشرفت جامعه مشكل 

محدوديت زمان را بهتر مي كند، نه بدتر. در سال ۱۹۳0، 
جان مينارد كينز پيش بيني مشهور خود را انجام داد كه 
در قرن آينده، پيش��رفت اقتصادي چنان خواهد بود كه 
بيشتر از ۱۵ ساعت در هفته كار نخواهيم كرد. آنگاه انسان 
با بزرگ ترين چالش خود روبه رو خواهد شد: اينكه چطور 
بايد از آن همه ساعات خالي اس��تفاده كند. اقتصاددانان 
هنوز هم بحث مي كنند كه چرا اوضاع تا اين حد متفاوت 
رقم خورد، اما پاسخ ساده همين است: »كاپيتاليسم.« كينز 
ظاهراً فرض مي كرده كه وقتي نيازهاي اساسي مان به عالوه 
چند ميل اضافه تحقق يابند، آنگاه به طور طبيعي مقدار كار 
را كاهش خواهيم داد. اما واقعيت اين است كه ما همواره 
نيازهاي جديدي مي يابيم. بسته به جايگاه تان در نردبان 
اقتصاد يا غيرممكن است يا حداقل گاهي غيرممكن به نظر 
مي رسد كه كارتان را به خاطر داشتن زمان بيشتر كاهش 
دهيد. شايد بتوان گفت كه اولين مرشد مديريت )پيشگام 
اين تفكر كه بهره وري شخصي راهكار مشكل محدوديت 
زمان است( فردريك وينسلو تيلور است. تيلور تخمين زده 

بود كه كارگران بتلهم هر يك به طور متوسط در روز ۱2/۵ 
تن آهن را جابه جا مي كنند. اما او به گروهي »مجاري تبار 
درشت و تنومند« پيش��نهاد داد تا در ازاي مقداري پول 
بيشتر، يك ساعت با تمام سرعتي كه مي توانند كار كنند. 
مطابق انتظار، آنها عملكرد خيلي بهتري داش��تند. تيلور 
اين يك ساعت را به يك روز كاري تعميم داد و زمان هايي 
را هم براي استراحت در نظر گرفت. او با اعتماد به نفس و 
رياضيات عجيب مخصوص به خود به اين نتيجه رسيد كه 
هر فرد بايد در روز ۵0 ت��ن جابه جا كند، يعني چهار برابر 
بيشتر از ميزان معمول. درك چرايي جذابيت اين مفهوم 
دشوار نيست: بهره وري به معناي انجام همان كاري بود كه 
خودتان قبالً هم انجام مي داديد، اما بهتر، ارزان تر و در زمان 
كمتر. مگر اين چه مشكلي دارد؟ اگر قرباني تالش هايي 
نشده باشيد كه انسان را مثل ماشين مي كند )چيزي كه 
براي كارگران فوالد بتلهم رخ داد(، مشكلي بديهي در اين 

موضوع وجود نداشت. 
اما با گذشت س��ال هايي از قرن بيس��تم، همۀ ما به تيلور 

تبديل شديم و آمرانه و بي رحمانه باالسر زندگي هايمان 
ايستاديم. با نهادينه شدن مفهوم بهره وري )و با گسترش 
روحيۀ بازاري به ابعاد بيشتر و بيشتري از جامعه و فردي 
ش��دن بيش��تر زندگي(، ما هم آن را پذيرفتي��م و دروني 
كرديم. در روزگار تيلور، بهره وري عمدتاً روشي بود براي 
مجاب كردن )و مجبور كردن( ديگران به انجام كار بيشتر 
در همان مقدار زمان؛ اما امروزه خودمان اين سيستم را بر 

خودمان تحميل مي كنيم. 
عطش انسان هاي مدرن براي بهره وري كه ريشه در فلسفه 
بازدهي تيلور دارد، همه چيز را چندين گام مهم به پيش 
مي برد. بنابه اين فلسفه، اگر بتوانيم تكنيك هاي درست را 
بيابيم و تأديب نفس كافي داشته باشيم، مي توانيم مطمئن 
ش��ويم همۀ چيزهاي مهم را در زندگيمان گنجانده ايم و 
باالخره احساس خوش��بختي می كنيم. پس بستگي به 
خودمان دارد  كه بازدهيمان را به حداكثر برس��انيم. اين 
يك ايدئولوژي بسيار مناسب از منظر كساني است كه از 
كار كردن بيش��تر ما و افزايش توانمان براي خرج كردن 
براي مصرفي ها سود مي برند. اما اين حكم نوعي اجتناب 
روانش��ناختي را نيز دارد.   آيا زندگي انتخابيتان زندگي 

درستي است؟
بهره وري ش��خصي در ظاهر پادزهري براي مش��غوليت 
است، اما بهتر است آن را به عنوان نوع ديگري از مشغوليت 
درك كنيم. پس بهره وري ش��خصي هم همان عملكرد 
روانشناختي را دارد كه مش��غوليت همواره داشته است: 
ما را آنقدر سرگرم نگه مي دارد كه مجبور نشويم سؤاالتي 
احتماالً مخوف در مورد نحوۀ گذران ايام عمر خود بپرسيم. 
فريدريش نيچه در س��خناني كه گويا پيش بيني شرايط 
كنوني مان است مي گويد: »چقدر در كارهاي روزانه مان 
بيش از آنچه براي گذران زندگي نياز اس��ت مش��تاقانه و 
بي فكرانه زحمت مي كشيم. عجله به اين خاطر همگاني 

است كه همه در حال گريز از خود هستند.«
نقل و تلخيص از:وب سايت ترجمان
 نوشته: اليور بركمن/ ترجمه: عليرضا شفيعي نسب
/ مرجع: گاردين

مرز معقول مديريت زمان و بهره وري كجاست؟

كارفرماي بي رحم زندگي خودمان شده ايم!

سبك نگرش

   سيد اميرحسين حسيني
جذابيت و همه گيري تلفن همراه در چند سال اخير آنقدر زياد شده كه مي توان گفت اين ابزار ارتباطي به راحتي در 
دسترس هر كودك، نوجوان و بزرگسالي قرار گرفته است. زماني كه مارتين كوپر )سازنده اولين تلفن همراه( آن را 
اختراع كرد هيچ كسي تصور  نمي كرد دوراني فرا برسد اين ابزار بتواند تا اين حد مورد استقبال و اهميت قرار گيرد. 
وسيله اي كه امروزه هر فردي به عنوان يك ابزار شخصي و گنجينه اطالعاتش هميشه و در همه جا آن را با خود به 

همراه دارد. فعاليت هاي ارتباطي كه در گذشته غير ممكن بود حتي كسي به ذهنش هم خطور نمي كرد، همانند تماس 
گرفتن با افراد در دور دست ترين نقاط جهان، ارسال نامه و متن هاي الكترونيكي، تنظيم اطالعات كاري و برنامه ريزي 
روزانه، فعاليت و حضور در ش�بكه هاي اجتماعي و برقراري ارتباط با افرادي كه چند س�الي از آنها بي خبر بوديم و 
همچنين پيگيري اخبار و دنبال كردن رويدادها را مي توان به راحتي و با خيال آس�وده انجام داد. با اين حال گاهي 
اوقات همين وسيله مفيد و پر كاربرد مي تواند مايه اذيت و آزار ديگران يا عقب افتادن از كارهاي مهم و اساسي شود. 

سبك ارتباط


