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هل �شعر بانخفاض إنتاجيتك �� آخر يوم عمل باألسبوع؟ وهل �شعر بالكسل ألداء المهام المعتادة وأنك استنفدت طاقتك؟ 

ساعدهم ع�� يبدو أنك لست وحدك من �شعر بذلك، فغالًبا ما ي�جأ األ�خاص أ�حاب 
ُ
األداء العا�� �� وظائفهم إ�� حيل �

 .تجنب الشعور بنفاد طاق��م �� ��اية األسبوع

يقول بي�� رو�ر�س، الطبيب النف��ي الُمقيم �� �ولومبوس بوالية أوهايو، "استنفاد الطاقة وانخفاض اإلنتاجية ي�ونان �� 

وُ�ضيف "قد ي�ون استعداد ا�جسد لبداية عطلة ��اية األسبوع أغلب األحيان نتيجة لضغوط العمل الُمتكررة طوال األسبوع"، 

 ."هو السبب وراء ذلك أيًضا

ساهم �� استنفاد الطاقة خالل آخر يوم 
ُ
و�رى رو�ر�س أنھ ُيمكن التحايل ع�� هذا الشعور من خالل تحديد األسباب ال�ي �

 .عمل باألسبوع، وهو ما سيجعلك �ستطيع تحس�ن طاقتك وترك��ك

 

 اأسبوعيً  اتماعً عقد اجأ

و�عد أن طلبنا آراء المعلق�ن من األ�خاص العامل�ن �� كيفية �عاملهم مع انخفاض اإلنتاجية بآخر يوم عمل باألسبوع، تو�ح 

"بلوم��غ" إن المئات يتجهون إ�� عقد اجتماعات لفر�ق العمل، وتجنب إجراء األعمال ال�ي تحتاج إ�� ترك�� عميق أو �عامل مع 

 .مهام معقدة

ا 
ً

جري نقاش
ُ
و�قول بن هين�ل، الشر�ك المؤسس لمنصة التجارة اإللك��ونية "فوتوسلرب"، "أنا أعقد اجتماع ل�ل العامل�ن ون

نفذها �ش�ل أفضل، وما �� العقبات ال�ي تواجهنا �� األسبوع 
ُ
عما نفذناه خالل األسبوع، وما �� األشياء ال�ي �ان ُيمكن أن ن

ع هو أمر ُمهم للغاية وُيسهم �� س�� األعمال �سالسة و�منع متالزمة الطاقة المنخفضة �� آخر القادم"، وُ�ضيف "هذا االجتما

 ."أيام العمل باألسبوع

 

 تحقق من رسائل ال��يد اإللك��و�يأ

من جانبھ، ُ�ش�� ديف ماك�ن، الرئيس التنفيذي لشركة ش��با �شاي، إ�� أن "إحدى ا�حيل ال�ي وجد��ا �� تأخ�� التحقق من 

��يد اإللك��و�ي إ�� ف��ة ما �عد الظه��ة، ما �سمح �� بال��ك�� �� الصباح ع�� األمور الهامة فقط ... كما أن الرد ع�� رسائل ال

 ."ال��ي اإللك��و�ي �� ف��ة �عد الظه��ة ُ�ساعد�ي أيًضا �� التخطيط �ش�ل أفضل لمهام أول أيام األسبوع التا��



التنفيذي لشركة "هوست ستيدج"، "أتجنب ذلك من خالل المشاركة �� مهمة متكررة  بدوره، يقول فيسنت رو�انت، الرئيس

 ."بحيث ت�ون عملية تنفيذها وا�حة وسهلة، ما يجعل�ي أشعر بأن�ي أنجزت شيًئا حقيقًيا �� يومي

 

جري 
ُ
 م�المات هاتفيةأ

جر��ا �� ف��ة � يقول إر�ك في�جراند، مؤسس فيشتانك، و�� شركة عالقات عامة و�سو�ق "أترك عدًدا
ُ
عد من الم�المات ل�ي أ

جري �عض الم�المات االخلة أو 
ُ
الظه��ة ... ففي ظل انخفاض ترك��ي و�نتاجي�ي، أعرف جيًدا أن�ي لن أكتب �ش�ل فعال، لذا أ

 أحاول ا�حصول ع�� عميل جيد لشرك�ي ... وأحياًنا ما أتلقى العديد من هذه الم�المات خالل تمشي�ي ل�ل�ي".

 

خطط
ُ
 لألسبوع المقبل أ

تقول �ارول تومبكين�، مستشارة تطو�ر األعمال �� "أ�ونتس بورتال"، و�� مزود برمجيات للمحاس�ن: "أكتب قائمة بالمهام ال�ي 

يتع�ن ع�� تنفيذها األسبوع الُمقبل، بما ف ذلك المشاريع ا�جديدة ال�ي يجب تنفيذها، واأل�خاص الذين يجب أن أتواصل 

ضيف "أ
ُ
 نا أتجنب البدء �� مشاريع جديدة، لكن�ي أخطط لكيفية التعامل معها".معهم"، وت

 

 أضع جدول مهام فر�قي

دير فر� اإذ“اإلن��نت: يقول إليا فالتشانوف، مدرس علوم البيانات �� "أودي�ي"، وهو تطبيق ُيقدم دورات ع�� 
ُ
ًقا، فأنا أعد كنت أ

ر 
ُ
عد رسائل إلك��ونية ت

ُ
 سل ذاتًيا �� صباح أول يوم عمل باألسبوع الُمقبل ح�ى يتمكنوا من رؤ���ا ��مهامهم لألسبوع الُمقبل، وأ

 بداية أول يوم عمل لهم باألسبوع".

 

 أتخطي العمل تماًما

يقول بورديب سا�غا، مدرب رجال: "أنا أفصل نف��ي عن العمل تماًما، حيث أقوم بتنظيم أيام عم�� األسبوعية، بحيث أترك 

�� األسبوع ُمخصصة ��، وأبدأ �� ممارسة جلس�ي األسبوعية من التمر�نات والتأمل، ما يجعل�ي أدخل �عد ظه��ة آخر يوم عمل 

 �� حال�ي اإلبداعية"، وُ�ضيف "أحصل ع�� أفضل أف�اري من هذه ا�جلسة األسبوعية".

 

عيد تنظيم مكت�ي
ُ
 أ



حب فرز المستندات، لذا أترك ف��ة �عد ات "�و�و دوك": "أنيتقول ألينا كالرك، المؤسس المشارك لشركة تطو�ر ال��مج
ُ
ا أ

عيد ترتي��ا".
ُ
 الظهرة ل�ي أفرز المستندات وأ


