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 مديريت زمان  
    ، امـا سرنوشـت   زمان تنها منبعي است كه به تمام انسانها به شكل مسـاوي داده مـي شـود

اين منبع بي نظير دقيقا به نحوه ي استفاده از زندگي شخصي و حرفه اي همه ي انسان ها 
 .متاثر مي شود 

 
" كارهاي مهم تشخيص :موفقيت در مديريت زمان وابسته به» 

 
  و مديريت زمان يكي از مهمترين مهارتهايي كه نقش كليدي در موفقيت دارد 
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 تعريف
 زمان در  كارا و مؤثر براي كنترل و استفاده ي سيستمي :مديريت زمان

 جهت رسيدن به اهداف
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 با ارزش ترين سرمايه اي است كه در اختيار ماست زمان : اولين قدم در راه استفاده بهتر زمان

. 
 
 به حساب شما واريز ميشود و شما فقط در همان روز اجازه تومان 86400فرض كنيد هر روز

خرج كردن اين مبلغ را داريد، و اگر اين را خرج نكنيد در روز بعد موجـودي حسـاب شـما    
چنـين   "تومان به حسـاب شـما واريـز ميشـود؛ زمـان هـم دقيقـا        86400صفر ميشود و دوباره 

 . زمان در اختيار داريدثانيه 86400روزانهوضعيتي را دارد؛ يعني شما 
 براي پيشرفت شخصي و خيلي كارهاي ( توانيد از اين زمان براي رسيدن به هدف هايتان مي

 استفاده كنيد؛ ) ديگر 
 بلعكس مي توانيد اين زمان را تلف كنيد و هيچ استفاده مفيدي از آن نكنيد و 
 ثانيه كه 86400هر دو حالت، روز شما تمام مي شود و يك روز جديد شروع مي شود با ودر

 . در اختيار شما قرار داده مي شود



بنابراين افراد موفق، از اين زمان خيلي خوب استفاده مي كنند و براي خودشان برنامه ريزي 
؛دارند  

افراد ناموفق هم همين زمان را در اختيار دارند و حتي شايد توانايي  و امكانات زيادي هم در  
براي رسيدن به هدف هايشان استفاده نمي كنند، روزها  زمانشان اختيار داشته باشند، ولي چون از 

. مي گذرد و به هيچ نتيجه اي نمي رسند  
 

هر ثانيه آن، به بهترين از تنها سرمايه اي است كه قابل ذخيره كردن نيست؛ لذا سعي كنيد زمان 
 .استفاده كنيدها به هدف رسيدن نحو، براي 
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 نقش زمان را در موفقيت و بهره وري
 

 بين كارهاي مهم و   انتخابموفقيت در مديريت صحيح زمان وابسته به
 :غير مهم است، پس براي موفقيت

1- از كارهاي غير مهم صرف نظر كنيد 
2- كارها را اولويت بندي كنيد. 
3-  وقت را بشناسيدراه هاي اتالف. 
4- راههاي ايجاد وقت را ياد بگيريد. 
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 راه هاي اتالف وقت
 كم اهميتصحبتهاي 
 ميهمانان ناخوانده 
 مطالعه مطالب كم اهميت و غيرضروري 
تلفنهاي مزاحم و غير ضروري 
 نداشتن انضباط كاري 
 و بي ارادگي در تصميم گيري سستي 
 كاري دوباره 
 گفتن به خواسته هاي نابجا  "نه  "ناتواني 
  نداشتن تمركز حواس 
 امروز و فردا كردنعادت 
 از شكست ترس 
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 :  ايجاد وقتراههاي 
مثل زمانهايي كه درانتظار هستيم، زماني كه (زنده كردن وقت مرده  -1

 ... )  مي گذرد و درسرويس 
 انجام كارها به طور همزمان  -2
 تنظيم كردن وقت خواب   -3
 كنترل بيشتر روي وقت تفريح -4
 نه گفتن به درخواست هاي غير مهم  -5
 عقب انداختن كارهاي غير مهم -6
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 نقش زمان در مديريت وبهره وري  
 20%است، يعني از  80 - 20از اصول مهم مديريت زمان اصل يكي 

 .  كنيماستفاده كارها  80%زمان براي انجام 
 در مديريت صحيح زمان موفقيت 

 به تشخيص كارهاي مهم وابسته 

9/5/2015 12:09 PM 



فرمـول  يـك   1906سـال  در )اقتصـاددان ايتاليـايي   (ويلفردو پـارتو : اصل پارتو
 . رياضي براي توصيف توزيع نابرابر ثروت در كشور خود ابداع كرد

 را در اختيار دارندثروت % 80مردم بيش از از %20مشاهده كرده بود كه او. 
 درصد چيزهاي مهم تمركز كند 20بر : اصل پارتو براي يك مدير ارزش . 
 درصـد داراي   20ميان كارهـايي كـه در طـول روز انجـام مـي دهـيم، تنهـا        از

بايـد  . درصد نتايج را توليـد مـي كننـد    80درصد،  20اهميت واقعي هستند آن 
 . را شناسايي نموده و بر آنها تمركز كردموارد مهم اين 

 اگر بتوان از موردي طرفنظر كرد، اگر . كاري روزانه خود را مرور كنيدبرنامه
 .درصد امور مهم تعلق ندارد 20چيزي از قلم افتاده است، بدانيد كه به آن
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 رهنمودهايي از اصل پارتو در مديريت و رهبري
  

 
    استصرف وقت درصد  20درصد دستاوردها حاصل  80: وقت. 

 
    گيرنددرصد كاركنان مي  20درصد وقت ما را  80: مشورت. 

 
       استدرصد كار  20درصد رضايت شغلي ناشي از  80: كار. 

 
 
    درصد كاركنان مي گيرند 20درصد تصميم ها را  80: رهبري. 
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 : 20-80جمله كليدي قانون 
 

 
80%  هاستاز فعاليت  %20به مربوط موفقيت. 

 
 
 مي تواند به عنوان يك يادآوري روزانه در خدمت   80/20قاعده كلي

آنچه  %20زمان و انرژي خود را بر  %80باشد و به ما يادآور شود كه ما 
 .واقعا مهم است متمركز كنيم

 
آيا اين كار در  « : بدين منظور قبل از شروع هر كاري از خود بپرسيم

 »كم اهميت  %80مهم است يا  %20زمره 
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 فردي مديريت
     هرچند وقت يكبار براي انجام كارهايتان زمان كم مي آوريـد؟ هـر هفتـه، هـر

 ؟روز، هر ساعت
      براي بسياري از افراد اينگونه به نظر مي رسد كه هيچ گـاه زمـان كـافي بـراي

 .انجام كارهاي روزانه ندارند
      وقتي بدانيد چگونه زمان خود را مديريت كنيـد، كنتـرل همـه چيـز در دسـت

 شماست
 جاي اينكه خود را به كارهاي مختلف مشغول كنيد، بـدون اينكـه در انجـام    به

حتي يكي از آن ها پيشرفتي داشته باشيد، زمان خودرا به طـور مـوثر مـديريت    
 .كنيد تا بدانيدچه كاري را در چه زماني انجام دهيد

  دست يابي به هر چيزي با هـر درجـه از ارزش ضـروري    براي      اين موضوع
 . است
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 برنامه ريزي روزانه 
  ريــزي روزانــه بــه شــما كمــك مــي كنــد تــا در طــول روز برنامــه

كارهاي بيشتري را به پايان برسـانيد و روي زنـدگي خـود كنتـرل     
 . بيشتري داشته باشيد

 
 از كارهايي كه بايد انجام دهيد را تهيه كنيدفهرستي. 
   مهــم تــرين كارهــا را در رديفهــاي بــااليي بنويســيد و بعــد زمــان

به اين ترتيب زمان بـراي  . مشخصي را به هر كدام اختصاص دهيد
 .شما ارزش بيشتري پيدا مي كند و كارهايتان به تأخير نمي افتد
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 مدیریت فردی



 بندي كارهااولويت 
 

 
 اتالف وقت نوع يك :وقت گذاشتن براي انجام كارهايي كه ضرورت ندارد               

اولويت بندي را فراموش نكنيد و مطمئن شويد كه وقت و انرژي تان را روي كار مهمي پس 
 .  صرف مي كنيد كه براي شما اهميت دارد

 كنيد كجاها وقتتان را هدر مي دهيدكشف . 
 بايد دور و برمان را خوب جستجو كنيم و ببينيم سارقان زمان كجاها پنهان شده اندپس  . 
 اوقات دزدان زمان ما ال به الي گوشي تلفن، صندوق پست الكترونيك يا شبكه گاهي

 :پنهان شده اند و باعث مي شوند ساعت هاي ارزشمندي از زندگي مان را در قالب اينترنت 
 ضروريهاي تلفني غير صحبت 
   خواندن ايميل هاي مختلف 
 وقت گذراني در سايت هاي اينترنتي به هدر دهيميا . 

 .دهد محدوديت هايي ايجاد كنيدمي روي عاداتي كه وقت شما را به هدر پس 
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  افزايش تمركز
  خودتان را كاهش ميزان زمان هاي تلف شده ابتدا بهتر است در

 . را باال ببريدتا تمركزتان دهيد 
 
كار به خودتان بگوييد وقتي مشغول انجام : مثالX   هستم، سراغ

 .تلفن، اينترنت يا كارهاي ديگري نمي روم تا كارم تمام شود
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 مشاركت با ديگران 
  را هـم در  اطرافيانتـان  اين كه زمان را به طـور مـؤثري مـديريت كنيـد، بايـد      براي

 .انجام امور شركت دهيد و بعضي از مسووليتها را برعهده ديگران بگذاريد
 
  با يك دست نمي شود چند هندوانه بلند كرد: يك ضرب المثل قديمي . 
 خودتان يك تنه به ميدان نرويدپس. 
      به فهرست كارهايي كه بايد انجام دهيد نگاهي بيندازيـد و از ديگـران بـر اسـاس

 . كمك بگيريدهايشان قابليت 
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 زندگي سالم  
 بخوابيداندازه كافي به 
  باشيدرژيم غذايي سالمي داشته 
 ورزش كنيدمرتب. 

دهد و مسيرهاي موفقيت بيشتري مي شما را افزايش  تمركزداشتن يك زندگي سالم  
 .را برايتان هموار مي كند

       شما  كارآيي       وقتي سالم باشيد  
 .  را به پايان مي رسانيدبيشتري  در نتيجه طي يك زمان كوتاه كارهاي  
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 استراحت كافي 
 
 اوقات مشغله زياد و كار بيش از حد، شما را خسته و فرسوده مـي كنـد و   گاهي

 . براي زمان بندي ناكام مي ماندتالشتان سعي و 
 كار دست بكشيد و به خودتان استراحت بدهيد،از هر وقت الزم بود پس . 
 قدم بزنيد و حركات كششي انجام دهيدكمي. 
  اگر كارمند هستيد چند روز به مرخصي برويد تا انرژي شما دوباره احيا شود و

 .فعاليت هاي روزانه تان را با انرژي بيشتري از سر بگيريد
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 ثبت فعاليت هاي يك روز 
 
 دفترچه شبيه دفترچه خاطرات روزانه داشته باشيد و براي چند روز هر كاري يك

 .  وقت شما چه طور مي گذردكه انجام مي دهيد يادداشت كنيد تا ببينيد 
 
 خودتان صادقانه قضاوت كنيد و به دنبال زمان هايي باشيد كه مي توانيد از  درباره

 . آنها عقالني تر استفاده كنيد
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 منتظر نمانيد
  مـديران  خيلي از ما پيش آمده كه ساعت ها پشـت در اتـاق هـاي انتظـار     براي

. معطل شده ايم يا براي يك قرار مالقات ساده ساعت هـا انتظـار كشـيده ايـم     
غير ممكن است كه از اين انتظارها خالص شـويم ولـي نيـاز نيسـت كـه يـك       

 . گوشه بنشينيم و با انگشتان دست مان بازي كنيم
 كنيماست چنين شرايطي را از قبل پيش بيني بهتر: 
 كتاب كوچك يك 
 باشيمبخشي از يك گزارش كاري خوانده نشده را همراه خودمان داشته يا 
   يا حداقل روي يك كاغذ كوچك درباره كارهاي باقي مانده تا پايـان روز و

 . برنامه ريزي براي روز بعد نكاتي را يادداشت كنيم
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 "نه"گاهي بگوييد 
 

 اگر فردي از شـما كـاري   . غير ضروري و اضافي را قبول نكنيدكارهاي
خواسته كه برنامه زماني تـان را كـامًال بـر هـم مـي ريـزد مؤدبانـه عـذر         

 . بگوييد "نه"خواهي كنيد و به سادگي 
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 مديريت فردي



 تقسيم كار بزرگ 
 
 بزرگ را قسمت بندي كنيدكارهاي. 

 
   براي انجام هر بخشي از كار، زمان ويژه اي را در نظر بگيريد 
 بزرگ و وقت گير را يك جا انجام ندهيدكارهاي  . 
 شودبيشتر مي شما كارايي اين صورت در. 
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 اصول دهگانه مديريت زمان

1-  ريزيبرنامه 
 
 
  نخستين و مهم ترين اصل براي استفاده صحيح از زمان ، داشتن برنامه اي حساب شده

 دقيقو 
 
 محور اصلي  كه با توجه به مقتضيات روحي افراد تنظيم مي شود ، برنامه اي

 مديريت زمان  
 
 شرايط و راهكارهاي  فنون برنامه ريزي به موضوع : عمده مباحث مديريت زمان ،

 آن
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 اصول دهگانه مديريت زمان
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 اصول دهگانه مديريت زمان

         داشتن برنامه جـامع كـه همـه زوايـاي زنـدگي را پوشـش دهـد ماننـد در
اختيار داشتن نقشه اي است كه يك راننده در يك مسير پر پيچ و خم از 

 آن بهره مي گيرد 
 ،بـراي دسـتيابي بـه اهـدافش اسـت كـه دربرگيرنـده        فرد استراتژي برنامه

 . كوتاه ترين و كم هزينه ترين مسير براي رسيدن به هدف است 
 موجببرنامه مناسب 
  انرژيجلوگيري از هدر رفتن وقت و 
 بردن اعتماد به نفس باال 
      پيگيري و قدرت نظارت و كنترل بر اعمال توان 
 . نشان از هوش و خالقيت فرد دارد و 
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 هر چه «زندگي مي كنند و از قاعده كلّي بدون برنامه بيشتر مردم ، با آن كه
را افـراد بـا برنامـه و مـنظم     پيروي مي كنند ، اما » پيش آيد ، خوش آيد

زندگي كردن هماننـد آنـان را در    آرزويتحسين مي نمايند و چه بسا خود ، 
 . سر مي پرورانند 

 وجود اين ، افراد بسياري نيز هسـتند كـه بـه اصـل برنامـه ريـزي در زنـدگي        با
وقتي بـراي برنامـه   كه مشغولند اعتقادي ندارند و فكر مي كنند آن قدر به كار 

 .ريزي ندارند 
  َثِلَثِل اينان ، متصميم به ساختن كلبه اي گرفت و بدين است  مزرعه داري م ،

 .منظور به قطع درختان پرداخت 
        نجاري او را ديد كه عرق ريزان و بـه زحمـت زيـاد، مشـغول كنـدن درختـان

: به او نصيحت كرد كه ابتدا بايد تبرت را تيز كني؛ اما او جواب داد كه. است 
 .»!چون سخت مشغول بريدن درختان هستم ، وقتي براي اين كار ندارم«
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 نكته بسيار مهم دو  : 
1-  برنامه بايـد توسـط خـودش    دليل شناختي كه هر فرد از خود دارد ، به

ايـن انگيـزه را بـه    ، اين كار ، عالوه بر پربارتر نمودن برنامه . تنظيم گردد 
 . يشتري بنمايد تالش ببرنامه ،  اجرايفرد مي دهد كه در 

2-  باشد تا انتظاري را كه از آن داريم ، برآورده  مكتوببايد برنامه
 .نمايد 

 تجارب مكتوب ما را در اختيارمان مي گذارد هميشه 
 تمركز ، اعتماد به نفس ، تسلّط بر كار ، پشتكار ، نظم ، پيگيري و قدرت

 . كنترل را نيز به ارمغان مي آورد 
 



 فعاليت هاهدف گذاري .  2
  براي برنامه ريزي هدفگذاري استمهم ترين و مؤثرترين گام 

 
 مانند قطب نماي هواپيما در هر لحظه جهت را براي رسيدن بـه مقصـد ،   هدف ،

 . نشان مي دهد 
 كه هدف خود را به روشني و با اطمينان مي شناسند ، راه رسـيدن بـه آن   كساني

را هم مي دانند؛ زيرا كسي كه مي داند به كجا مي رود ، هيچ مانعي جلوي او را 
 .نخواهد گرفت 

 
 راننده اي كه در روز روشن رانندگي كند و بـه وضـوح ، جـاده و اطـراف     مانند

آن را مي بيند و در صورت آشنايي با مسير ، اگر درست رانندگي كنـد ، حتمـا   
 . به مقصد خواهد رسيد 
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 هدف گذاري فعاليت ها.  2
 رضايت از عملكرد فعلي : از داليلي كه افراد براي توجيه عدم تعيين هدف يكي

و تصور مي كنند چون حداكثر تالش خـود را انجـام مـي دهنـد ،     خودشان است 
 . تعيين هدف ندارند به نيازي 

 توجه ندارند كه افراد اين ، 
 داشتخود نخواهند  ارزيابيداشتن هدف ، مالكي براي بدون 
  توانند درباره چگونگي استفاده از توانايي هايشان قضاوت كنند نمي. 
    داليل اين چنيني مانند داستان خلباني است كه به مسافرانش اعالم مي كنـد رعـد و

برق ، سيستم هاي هواپيما را از كار انداخته اسـت و هـم اكنـون در توفـان و در بـين      
كوه ها گُم شده ايم؛ اما يك خبر خوب هست و آن اين كه مـا بـا تمـام سـرعت بـه      

 !پيش مي رويم
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 تعيـين نكـرده انـد، بـه     هـدف درسـتي   از مردم كه براي خود، بسياري
جاي اين كه كنترل كار را در دست بگيرند ، تحت كنتـرل كـار قـرار    

 .گيرندمي 
  
 و نمـي داننـد   هدفي از زندگي ندارند هاي بسيار ديگري ، اصالً گروه

. كشـاند  روزگار ، آنها را از اين سو به آن سـو مـي   . به كجا مي روند 
 .شوند مجبور  شوند كهكار مي اين افراد ، زماني مشغول به 

 
 بزرگ ترين جهل، جهل انسان اسـت بـه   «: مي فرمايد ) ع(امير مؤمنان

 )3.(» كار خويش
 



 هدف گذاري فعاليت ها.  2

 هدف ،  تعيين منظور از هدفگذاري ، چيزي باالتر از تعيين اهداف است
 .مقدمه اي است براي هدفگذاري 

  مختلف روزارتباط دادن اهداف با وظايف : منظور از هدفگذاري 
  بينانه و به  واقع  اما براي رسيدن به اين منظور ، ابتدا بايد اهداف را

تعيين نمود ، آن گونه كه قابل اندازه گيري و به دور از اوهام  روشني
و خياالت باشند؛ زيرا با رؤيا زندگي كردن ، به معناي با هدف بودن 

 . نيست 
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 شرايط تعيين اهداف
  

1-  باشـد؛ يعنـي بايـد بتوانيـد در ذهـن خودتـان       واضح و دقيـق  بايد هدف
 ؛آن را تصور كنيد "دقيقا

 ثروتمند شدن يك هدف واضح و دقيقي نيست "مثال، 
 است، يك هدف واضح و مشخص بزرگترين كتابفروشي آنالين دنياداشتن. 
  
 هدفي است كه آقايي به نام جف بيزاس براي خودش انتخاب كرد و بعـد  اين

از چند سال بـه آن هـدفش رسـيد؛ و اآلن او صـاحب بزرگتـرين كتابفروشـي       
 آنالين دنيا يعني سايت آمازون است
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2-  باشدقابل اندازه گيري بايد. 
        اگر بتوانيم مقدار پيشرفتمان را اندازه گيـري كنـيم و ببينـيم چقـدر بـه هـدفمان

نزديك تر شديم؛ لذا براي ما انگيزه بيشتري ايجاد مي كند كه تالش كنـيم و بـه   
 . هدف مان برسيم

صـفحه از آن   50صفحه اي را بنويسـيد و   200اگر مي خواهيد يك كتاب  "مثال
نوشتن كتاب %25كتاب را نوشته ايد، به طور خيلي تقريبي مي توانيد بگوئيد كه 

 .را انجام داده ايد
  به ما انگيزه مي دهند كه سريعتر پيشـرفت  گيري، بنابراين هدف هاي قابل اندازه

 .كنيم
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3-   باشنددست يافتني هدف ها بايد . 
 
 ايجاد مي كنديأس و نااميدي كه دست يافتني نباشد، فقط هدفي . 
بزرگترين فروشگاه هاي زنجيره اي آينده،داشتن سال تا : هدف  "مثال

 جهان 
 و افتتاحامكانپذير نيست، چون بايد روزي ده ها ساختمان تأسيس اين 
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 :باشندمدت دار اهداف بايد  -4
 
          هدفي كه سر رسيد نداشته باشـد، يعنـي زمـاني كـه بايـد بـه آن برسـيم را انتخـاب

 . تواند داشته باشدنمي  نكرده باشيم، هيچ ارزشي 
 
 هـم هـدف هـايي را در ذهنشـان دارنـد،      افراد ناموفق جالب اين است كه اكثر نكته

را، براي اين هدف ها مشخص نكرده اند؛ بنابراين هيچوقت هم بـه  هيچ زماني ولي 
 .آن هدف ها نمي رسند



 برنامه ريزي روزانه.  3
 نيست كارهاي روزمره و تكراري برنامه ريزي روزانه، از منظور . 
 تعيين كرده ايـد و مايليـد بـه    قبالً اهدافي كه به            فعاليت هايي است بلكه

 ،مربوط مي شودآنها دست يابيد 
 كارهاي روزانه ، ناشي از روزمّرگـي اسـت و كمكـي بـراي رسـيدن بـه       بيشتر

 كننداهداف نمي 
 ؛استروزمرگي از بازي هاي زمان ، افتادن در دام يكي 
  اگر كاري براي خود تعريف نكنيد ، باز هم احساس بيكاري يعني :روزمرگي

نخواهيد كرد و حتي بعضي اوقـات ، وقـت خـالي بـراي انجـام دادن كارهـاي       
 داشتاصلي هم نخواهيد 
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  را بـه عنـوان   اهـداف  حال كه مي دانيد اهداف امروزتان چيست ، ايـن
 . به كار ببريد شالوده برنامه روزانه 

 
 در برنامه روزانه كارهـايي كـه بـه اجبـار بايـد هـر روز انجـام دهيـد         البته

 .شودنيز اضافه ...) هاي شخصي ، ارتباطات اجتماعي و فعاليت (
 
 بايد همه اينها حول محـور اهـداف اصـلي قـرار گيرنـد و هـيچ گـاه        ولي

 . اهداف شما قرباني انجام اين امور نشوند 
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 بايد فهرست واقع بينانه اي از كارهايي است كه : برنامه ريز ي روزانه
در طول روز انجام دهيد و الزم است آنها را در جـدولي كـه حـداقل    

زمان هـر  عنوان فعاليت ها، شامل ستون هايي براي درج ساعات روز ، 
فعاليــت ، نــوع اولويــت ، ثبــت عملكــرد و نيــز ســتوني بــراي ارزيــابي 

 .كنيدفعاليت ها مي شود ، تنظيم 
 
 تنظيم برنامه ها مراقب باشيد وقت خود را بـه چيزهـايي اختصـاص    در

 . آن را داشته باشند  ارزشدهيد كه 
 گونه كه براي خرج كـردن پـول خـود وسـواس داريـد و دقـت       همان  

 . خود را هم مد نظر داشته باشيد  ارزش زمانكنيد ، مي 
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 برنامه ریزی روزانه
زمان انجام   فعاليت ساعت

 فعاليت
ارزيابي  ثبت عملكرد  اولويت

 فعاليت 



 اولويت بندي.  4
 تعيـين اولويـت   : برنامـه روزانـه   كـارآيي      يكي از مهارت هايي كه موجب

 شدهفعاليت هايي است كه در برنامه مشخص 
 
 كارهابه حق تقدم دادن تصميم براي :اولويت بندي 
 اگر شما ارزش كارها را بسنجيد و اولويت آنها را تعيين كنيد: 
1-متمركـز مـي كنيـد و در صـورت     كارهاي مهم تر خود را روي  توان

 . كنيد مواجهه با مشكل در برنامه ، براساس اولويت تعيين شده حركت 
2-  ي خود را بهتر بشناسيد و بـه طـور مـؤثرتري بـا آنهـا      فعاليت هاارزش

 . برخورد كنيد 
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 :دسته تقسيم مي شوند3براي اولويت بندي فعاليت ها به 
1-  دستيابي به هدف بزرگ تـر ،  براي هستند و هم هم داراي اهميت كارهايي هستند كه

 . است  فوريانجام دادن آن در اين مقطع ، 
 
محسـوب          گونه وظايف ، بايـد حتمـا توسـط خودتـان انجـام گيرنـد و مـالك عملكـرد شـما          اين 

براي مشخص نمودن اين وظايف در برنامه روزانـه ، از يـك عالمـت مربـع اسـتفاده      . مي گردند 
 .كنيد 
 
2- هستند كه يا از اهميت برخوردارند و يا از فوريت و در بعضي مواقـع ، پـيش نيـاز    كارهايي

 . كارهاي مهم اند 
اين وظايف را در . امور را مي توان گاهي اوقات به ديگران واگذار نمود يا به تأخير انداخت اين 

 . مشخص كنيد مثلث برنامه با يك عالمت 
3-  روز وقت كارهايي هستند كه نه از اهميت برخوردارند و نه از فوريت؛ اما معموالً بيشترين

اين امـور ، بيشـتر بـر حسـب عـادت      . را مي گيرند ، مانند روابط اجتماعي و كارهاي روزمره 
متأسـفانه اغلـب افـراد ،    . انجام مي گيرند و نقشي در ارتقاي فرد و رسـيدن بـه هـدف ندارنـد     

 .ناخواسته بيشترين زمان خود را صرف اين امور مي كنند 
  اين نكته را درك خواهيد كرد بيشتر نتايج عملكرد برنامه روزانه با بررسي ارزيابي در . 
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 انرژي روزانه منحني .  5
، آن با روحيات رواني و تناسب  يكي از ويژگي هاي برنامه مناسب

 .  شرايط جسماني فرد است 
 روحي و جسمي افراد براي انجام دادن كارها هميشه يكسان باقي توان

و سطح فعاليت و برانگيختگي در ساعات متفاوت روز تغيير  ماند نمي 
 .مي كند 

   اين تغييرات ، بسته به عادات تغذيه ، خواب ، حاالت روحي و شـرايط
به همـين دليـل نمـي تـوان     . جسمي از فردي به فرد ديگر تغيير مي كند 

 . براي آن تعريف نمود معيني قانون 
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  اطالعـات كـافي بـه دسـت     خـود  سـاعات بيولوژيـك   براي برنامه ريزي الزم اسـت از ،
 . آوريد و نتايج آن را در برنامه ريزي تان تأثير دهيد

 
 وضــعيت برانگيختگــي و بــه دقــت، چنــد روز : بــه دســت آوردن ايــن اطالعــات بــراي

 ثبت كنيد و بعد از به دست آمدن نتايج ساعات مختلف افسردگي خود را در 
 تـوان بـاالتر و انـرژي بيشـتري    خود را كه احتياج به اصلي و مهم هاي فعاليت 

 دارند ، براي ساعات برانگيختگي قرار داده 
 را كه احتياج به تمركز ندارند ، به ساعاتي موكول كنيد كـه  روزانه و غير مهم امور و

 . برخورداريد كمتري از انرژي 
 صورتي كه بيشتر مردم ، خالف اين كار را انجام مي دهند؛ يعني بين صبح و ظهر را در

اهميـت مـي گذراننـد و    بي   به كارهايي ) كه معموالً بيشترين برانگيختگي وجود دارد(
 . كارهاي اصلي خود را بعد از ناهار يا شب انجام مي دهند 
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 :براي به دست آوردن توازن جسمي و روحي 
 تعادل در خوابيدن و غذا خوردن 

 عمل كردن به توصيه هاي پزشكي و بهداشتي
 پيروي از يك نظم دائمي 

  
  



 تعيين مهلت پاياني.  6
 اگر  . كار ، شما را مقيد مي كند تا ظرف زمان تعيين شده ، كار را انجام دهيد اين

احتمال طوالني شدن و  براي يك فعاليت ، محدوده زماني تعريف نكنيد ، 
 كارانجام نشدن 

  ، از نظر رواني ، ذهن ، مراحل انجام دادن كار را در مدت زماني كه در اختيار دارد
 تنظيم مي كند  

 اگر مدت زمان ، بيشتر از حد معمول باشد ، كار ، آن قدر كش پيدا مي كند تا  و
زمان آن به پايان برسد؛ يعني اگر وقت زيادي داشته باشيد ، كار نيز زمان بيشتري 

 .  مي برد ، اما اگر زمان كم باشد، كار ، زودتر به پايان مي رسد 
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 بـا  ) كـه روي هـم انباشـته شـده    (در شب امتحـان ، مطالـب يـك تـرم     معموالً :مثال
حال اگر درس خواندن با اين تـوان در طـول سـال انجـام     . سرعت خوانده مي شود 

 . گيرد ، مي تواند نتايج بزرگي به همراه داشته باشد 
 اين امر تعيين مهلتي است كه براي مطالعه درس داده شده اسـت كـه موجـب    علت

 .مي شود در سررسيد آن ، كار به اتمام برسد 
 ، پس دو نكته بايد رعايت شود 
 اين كه حتما مهلت پاياني تعيين شود نخست ، 
 باشد واقع بينانه و حقيقي اين كه تا جاي ممكن اين مهلت ، دوم. 
  درست زمان ، خود ، يك مهارت است كه اگر در برنامـه ريـزي   تخمين زدن البته

مداومت داشته باشيد و نتايج برنامه هر روز را بررسي كرده و از آن استفاده كنيـد ،  
 . آن را به دست خواهيد آورد 

 



 انعطاف پذيري.  7
 اتفاق نمي افتد در عمل شما بوده و در برنامه منعكس شده ، در ذهن هميشه آنچه  . 
 درصد برنامه مطابق آنچه شما پيش بيني  70تا  60بهترين حالت ، ممكن است در

 .  كرده ايد ، جلو برود
 از حوادث پيش بيني نشده  بسياري 
 ناخواستههاي مزاحمت 
   مشكالت غيرمنتظره 
 حاالت روحي نامطلوب  و 

 .  كمين هستد تا نظام برنامه شما را بر هم بزنند در 
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 اصول مديريت زمان

 ، انعطاف پذيري  آنچه موجب مي شود شما از مسير برنامه منحرف نشويد
برنامه و روش اتخاذي شما در مقابل اين گونه حوادث است كه شاخص هوش و  

 .خالقيت شما نيز هست 
 ، د در برنامه است كه از آن براي جبران تعيين وقتي آزانخستين راه دراين موارد

 .  وقت استفاده مي شود 
  ، راه ديگر ، توانايي خود شما در مديريت وقتتان است؛ مثالً اگر براي اين ساعت

برنامه مطالعه در نظر گرفته ايد اما به داليلي نمي توانيد تمركز كنيد ، بهتر است  
به جاي مطالعه ، فعاليت ديگري كه نياز به تمركز ندارد انجام دهيد و مطالعه را به  
ساعت ديگري كه براي آن كار در نظر گرفته بوديد منتقل كنيد و يا با تمرينات  

به هر حال بايد مرز بين  . ورزشي ساده سعي كنيد تعادل خود را به دست آوريد 
در اجراي برنامه را درك كنيد و فقط به فكر انجام  نظم داشتن و خشك بودن 
 .  نيز فكر كنيد  درست انجام دادن كاردادن كار نباشيد ، بلكه به 

 



 مديريت فردي.  8
  اداره كردن ، خود يكي از بزرگ ترين توانايي هايي است كه يك انسان مي توانـد

الزمـه چنـين   . به دست آورد و فقط با اين نيرو مي تـوان برنامـه را بـه اجـرا رسـاند      
 توانايي اي كسب صفاتي از قبيل 

 به نفس اعتماد 
 اراده 
 پشتكار 
 در زندگي است نظم 
 آنچه موجب مي شود تا فرد بتواند به اين صفات دست يابد ، قبـول ايـن واقعيـت    و

است كه مسئوليت هر كس با خود اوست و شخص ديگـري نمـي توانـد او را اداره    
 . كند 
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 اصول مديريت زمان
 



 اجراي برنامه.  9
 اگر چند نكته را در مورد نحوه اجراي برنامه رعايت كنيد ، مي توانيد اميدوار

باشيد تا در مديريت زمان به موفقيت خوبي دست يابيد و از علم خود در عمل  
 .  بهره گيريد 

 
 است شروع كردن روز درست نكته، نخستين. 
  بسياري در شروع كار با مشكل مواجه هستند و روز را خوب آغاز نمي كنند .

توقع  خود را با خستگي ، خواب آلودگي و عجله شروع كنيد نبايد روز اگر 
.  باشيد كه در طول روز ، بدون فشار و با آرامش به كارهاي خود برسيد داشته 

 .  » سالي كه نكوست ، از بهارش پيداست«: از قديم گفته اند 
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  براي اين كه بتوانيد روز خوبي را آغاز كنيد ، شب به موقع بخوابيد تا صبح به راحتـي از
كه شب قبل آماده كرده (كمي ورزش كنيد ، و برنامه روزانه خود را . خواب بلند شويد 

مرور كنيد و وظايف خود را به خاطر بسپاريد و اولويت كارها را در نظـر بگيريـد ،   ) ايد
 . سپس همراه خانواده صبحانه كاملي ميل كنيد و سراغ كارهايتان برويد 

 
      مرور كارها در ابتداي روز موجب مي شـود راه هـاي انجـام دادن آن در ضـمير و ذهـن

شما مهيا گردد و در طول روز در مواجهه با كارها با سردرگمي مواجـه نشـويد و كـاري    
 . از قلم نيفتد 
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 ببريـد؛ زيـرا احسـاس و فكـر     لذت سعي كنيد از زندگي و كار خود
براي اين منظـور ، هـر   . شما مستقيما در عملكردتان تأثير مي گذارد 

از جملـه  (روز برخي كارها را كـه بـه نـوعي از آن لـذت مـي بريـد       
 . را در برنامه قرار دهيد ) تفريحات سالم و ورزش

 
 
 ياد داشته باشـيد اگـر كـاري را بـه خـوبي و كامـل انجـام دهيـد ،         به

احساس رضايت و موفقيت ناشي از آن ، كمك بزرگـي بـراي شـما    
 .بودخواهد 
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. مـي دهـد   هدر  شما را به يروي، ننيمه تمام انجام دادن كارها به صورت 
افتاد و همين كـه كـار بـه قـدر كـافي انجـام       كمال طلبي البته نبايد در دام 

 . گرفت ، كفايت مي كند و نبايد آن را كش داد 
 

همچنين كاري كه آغاز نشده، نوعي ترس و اضطراب به همـراه دارد؛ در  
 .حالي كه اگر خود را با آن درگير نماييد ، ترس شما خواهد ريخت 

بدين منظور ، سعي كنيد وظايفي را كه به نوعي از آن واهمه داريـد ، در   
اول روز انجام دهيد؛ زيرا تأخير در اين امـور ، موجـب نگرانـي در طـول     

 . روز شده ، روي كارهاي ديگر نيز اثر نامطلوب مي گذارد 



كاري و يا انجام دادن كارهايي كوچك و آسان تميز به خاطر داشته باشيد 
قبل از يك كار مهم ، راه هايي است كه براي به تأخير انداختن كار از آن 

 . استفاده مي شود و مي تواند موجب انجام نشدن كار شود 
اگر تصميم گرفته ايد كاري را انجام دهيد ، فورا آن را آغاز كنيد و پس 

درگير آن شويد و آن گاه پس از نيم ساعت ، اگر خواستيد ، اطراف خود 
 .  را تميز و مرتب كنيد و به اموري از اين دست رسيدگي كنيد 

 
هميشه از برنامه خود جلو باشيد تا افزون بر به دست آوردن اعتماد به نفس ، 

 .از نظر فكري دچار تشويش نشويد 
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در اجراي برنامه و صرف كردن وقـت خـود ، بسـيارجدي، مصـمم و مـنظم      
باشيد و همان گونه كه در پول خرج كردن دقت مي كنيد ، در صرف وقت 
خود خسيس باشيد و همان طور كه زمان با شما بي رحمانه عمل مـي كنـد ،   
شما نيز با آن بي رحمانه عمل كنيـد و نگذاريـد سسـتي و تنبلـي ، وقتتـان را      

 . ضايع كند و مانع پيشرفتتان شود 
 

نسبت به برنامه خود متعهد باشيد و هر شب و صبح ، زمان كوتـاهي را بـراي   
برنامه ريزي و نحوه اجراي برنامه اختصاص دهيد و نتايج آن را بعد از مدت 

 . كوتاهي ببينيد 



 ارزيابي و كنترل برنامه. 10
  نظارت ، ارزيابي و كنترل برنامه ، كارآمدترين قسمت در استفاده از زمان است كه

 .  و پشتكار دارد جديت احتياج به وقت ، تأمل و درايت همراه با 
 و  نقص كار خود را نمي فهمند كه از اين قسمت كار غفلت مي ورزند ، افرادي

 .راه پيشرفت خود را نمي يابند 
  وقفه ها و  بايد حتما در حين انجام دادن برنامه ، بر كار نظارت نمود و تمام

اين  . كه در برنامه پيش مي آيد در ستون مربوط به آن در برنامه ثبت كرد مشكالتي 
در غير اين صورت ، در پايان روز نمي توانيد  . انجام دهيد  حين روزكار را بايد در 

 .  به درستي اين وقفه ها را شناسايي كنيد 
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         بايد هر شـب قبـل از نوشـتن برنامـه روز بعـد ، وقتـي را بـراي بررسـي و
ارزيابي برنامه همان روز اختصاص دهيـد و بـا شناسـايي نقـاط ضـعف و      
قوت ، براي برطرف كردن نقاط ضـعف، تـدبيري بينديشـيد و راهـي نـو      

 . اتخاذ كنيد 
 
 خـود را شـناختيد ، خوشـحال شـويد و بـا برنامـه ريـزي        معايب كـار  اگر

در صدد رفع آن برآييد ؛ نه اين كـه اميـد خـود را از دسـت داده ،     جدي 
 . كار را رها سازيد 

 
 قـوت  داشته باشيد كه شناخت اشتباهات و ضعف هـا ، خـود يـك    توجه

است به شرطي كه منجر به اصالح شود؛ در غير ايـن صـورت ، مرتكـب    
 . اشتباهي شده ايد كه به شكست خواهد انجاميد 
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 طوري كـه در نوشـتن برنامـه روزانـه اشـاره شـد ، برنامـه بايـد داراي         همان

چندين ستون باشد كـه سـتون هـاي درج سـاعات روز ، نـوع فعاليـت هـا ،        

. مهلت انجام دادن آنها و نوع اولويتشان در هنگام تنظيم برنامه پر مي شـود  

ستون عملكرد روزانه در ميان روز پر مي شود كه اگـر بـه دقـت و درسـتي     

سـتون آخـر كـه    . انجام شـود در ارزيـابي برنامـه تـأثير خـوبي مـي گـذارد        

ارزيابي عملكرد روزانه است در پايان روز پر مي شود و مشخص مي شـود  

علت عدم انجام و يا ضـعف در كارهـا چـه بـوده اسـت و چـه درصـدي از        

 . برنامه تحقق يافته است 
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    بايد محاسبه كنيد كه زمان با ارزشتان را صرف چه كارهـاي كـرده ايـد؟
 وقت داشته اند يا نه؟ صرف آيا آن فعاليت ها ارزش 

 كه چند درصد وقت خود را صرف كارهـاي اصـلي و مهـم كـرده     ببينيد
 ايد و چند درصد صرف كارهاي روزمره و غير مهم شده است؟ 

 درصد وقت خود را صرف كارهاي مهم كرده ايد ، در  60كم تر از اگر
كار خود را باال ببريـد  ) بازده(صدد باشيد تا با برنامه ريزي بهتر ، راندمان 

البته مواظب باشيد كه زياد كمـال گـرا نشـويد و بـا ديـدن افـراد موفـق        . 
نخواهيد كه يكباره مانند آنها زندگي كنيد و ره صـد سـاله را يـك شـبه     

 !طي كنيد
  پيشــرفت در برنامــه و زنــدگي ، امــري تــدريجي اســت و آنچــه موجــب

آرامش مي شود ، اين است كه بدانيد هر روزي كه مي گذرد ، به نوعي 
 .پيشرفت كرده ايد 

  



 
جاي كوچك را در نظر داشت ولي كـار را از  هدف بزرگ بايد 

آغاز نمود و شرايط روحي و رواني و ظرفيت خود را در برنامه ريزي 
 . رعايت نمود 

 
براي برطرف كردن عيوب خود ، جـدولي تنظـيم كنيـد و عـواملي را     
كه موجب به هدر رفتن وقتتان مي شود ، در آن ثبت كنيد و مشخص 

 .كنيد هر روز ، هر كدام ، چه قدر وقتتان را تلف كرده است 
در صورتي كه در كار و برنامه، مداومت و پشتكار داشته باشـيد ، بـه    

خواهد شد و هر طـوري كـه بخواهيـد ، از آن    آن شما زودي زمان از 
 . استفاده مي كنيد 
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 تكنولوژي مديريت زمان  
 از تكنولوژي مديريت زمان ، استفاده از تكنولوژي در مديريت زمان است منظور . 
   
 و فاصله ها را كوتاه كرد بايستي براي اينكه بتوان از زمان حد اكثر استفاده را به عمل آورد

 .  سرعت را بيشتر نمود 
 
 كوتاه كردن فاصله و افزايش سرعت به تكنولوژي نياز است براي. 
  براي مثال هواپيما وسيله اي است كه راه چند ماهه را در چند ساعت مي پيمايد آن مدت

.   زماني كه در هر فرد صرفه جويي مي شود اگر بر تعداد مسافرين آن هواپيما ضرب شود 
عدد بزرگي به دست مي آيد و اگر مسافرين هوايي در سطح كشور در نظر گرفته شود 

 .  روزانه هزاران ساعت در زمان صرفه جويي مي شود 
 از اينترنت و ساير وسايل ارتباطي در مديريت زمان مي توانند بسيار مؤثر باشند استفاده  . 
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 مديريت زمان تكنولوژي 
 كه مديريت زمان تكنولوژي با تكنولوژي مديريت زمان خيلي مشابه مي باشند هرچند

 .  اما اگر بيشتر دقت شود كمي با هم متفاوت هستند ولي با يكديگر رابطه مستقيم دارند 
 را طوري طراحي كرد كه در مدت زمان تكنولوژي :از مديريت زمان تكنولوژي منظور

مسافر حمل  300برا ي مثال هواپيمايي كه . تعيين شده محصوالت بيشتري توليد كند 
 .مسافر حمل كند  600مي كرد 

  يا جاده ها كه دوبانده بودند آنها را با توجه به موقعيت و تعداد ماشين چهاربانده يا
 .  بيشتر كرد و روزانه چندين هزار ساعت درزمان مسافرين صرفه جويي مي شود

    استفاده از كارخانجات در توليد محصوالت نيز در صرفه جويي زمان تأثير بسزايي
 .  دارند 

 اين هر قدر از ماشين هايي كه بتوانند با سرعت بيشتر محصول توليد كنند يا بار و بنابر
در زمان بيشتر كننداستفاده كنيم مسافر حمل كنند و محصوالت باكيفيت و بادوام توليد 

 .مي شودصرفه جويي 
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 نتيحه گيري  
 زمان موضوعي است كه همه ما چه در زندگي شخصي و چـه  مديريت

در زندگي حرفه اي نياز داريم با آن روبرو شـويم تـا در زنـدگي موفـق     
 گرديم

 .        مفهوم مديريت زمان، مـديريت بـر زمـان نيسـت بلكـه مـديريت بهينـه
 .برنامه ها و فعاليتهايي است كه در بستر زمان صورت مي پذيرد
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 روش هايي براي مديريت بهتر زمان
ساده ولي تلخ واقعيتي جمله اين هستند، هميشه از مشغول تر انسان ها امروزه  

 .است درك قابل سادگي به موضوع اين اطرافيان زندگي به نگاهي با .است
 
به نگاهي با« :مي گويد مورد اين در نيويورك، شهر در نويسنده اي جشپر، جنا  

د، حرف سريع مردم كه ببينيم راحتي به مي توانيم اطرافمان  هميشه ما مي زنن
  مدام و نمي رسانيم، اتمام به را آن و مي كنيم شروع را كاري هميشه .داريم عجله

  ولي بدهيم، انجام كرديم، فراموش را كاري كه مي آيد ما ذهن در موضوع اين
 .چيست كار آن نمي دانيم

تكاليف اينكه يا و است كجا صبح روز هر شما كليد هاي بدانيد اينكه : مثال  
 .مي دهد كاهش زيادي ميزان به را شما استرس كجاست، شما فرزندان
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 دفترچه زمان تهيه كنيد 
 فكر كنيد كـه هـر روز مـي خواهيـد چـه كارهـايي را انجـام دهيـد، بـه          خوب

ساعت تلويزيون تماشـا مـي كنيـد، آن     25خودتان دروغ نگوييد، اگر هفته اي 
 .را بنويسيد

          جنا معتقد است ايـن موضـوع تـا حـدودي در ابتـدا دردنـاك اسـت، شـما بـا
واقعيت هايي رو به رو مي شويد كه ناخواسته آن ها را انجام مي داديـد، متوجـه   
مي شويد كه برنامه تان تا چه ميزان نامشخص است؛ اما ايـن نكتـه مهـم اسـت،     
كه اگر ندانيد چه كارهايي انجام مي دهيد، نمي توانيد تصـميم هـاي خـوبي را    

 .خود اتخاذ كنيدزمان براي 
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 بگوييد» نه«ياد بگيريد كه 
 

 را خاموش كنيدتلفن همراه خود. 
   وقتي كسي از شما خواست كاري را برايش انجام دهيد، اگر وقـتش را

 .نداريد خيلي مؤدبانه اما محكم بگوييد نه؛ عذاب وجدان نگيريد
 داريم اين هميشه مشكل كمبود زمان يكي از اصليترين دليل هايي كه ما

كـردن  رد مزايـاي  يكـي از  . است كه نمي دانيم به چه كساني نه بگـوييم 
درخواست هاي ديگران اين است كه مي توانيم بـه هـدف هـاي خودمـان     

 . بپردازيم
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 تهيه فهرستي از كار ها همراه با زمان بندي

 كه مي خواهيد انجام بدهيد، فهرستي تهيه كنيد و براي هر  ازكارهايي
كدام زماني را مشخص كنيد؛ با اين كار شما كار هايتان را اولويت  

بندي مي كنيد و نتيجه اين است كه به كارهايي مي پردازيد كه براي  
 .مناسبي داريدزمان  آن ها 
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 چند كار را با هم انجام دهيد
   هم زمان با موبايل  رانندگي و 
 ًمنظورمان اين نيستمسلما! 
  از كار ها خطرناك استانجام همزمان برخي، 

 
 
   ،اما در عوض بسياري از كار ها هستند كه مي توانيم آن ها را با هم انجام دهيم

 .مثالً هنگامي كه تلويزيون تماشا مي كنيد، قبوضِ خود را با كامپيو تر بپردازيد
   ِالبته اين كار براي براي خانم ها راحت تر است، براي مرد ها انجام دادنِ يك كار

 .واحد بهتر است
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 ساده باشيد 
 

 بودن هيچ مشكلي ندارد، الزم نيست در همه كار هايتان بهترين  ساده
 .باشيد، پرداختن به همه جزئيات در همه كار ها رفتار خوبي نيست

 سبب  هيچ وقت فراموش نكنيد كه توقع بيش از حد از خودتان، تنها
 .استرس مي شود
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 بدهيدبه خودتان جايزه  
 پيشرفتي را هر چقدر هم كه كوچك باشد، بي ارزش در نظر  هيچ

 .نگيريد
  وقتي شما توانستيد برنامه زماني خود را درست كنيد، به خودتان

 .خود لذت ببريدموفقيت جايزه اي بدهيد، مثالً به استخر برويد و از 
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 داليل استفاده نكردن مردم از مديريت زمان

 ًاحتماال 
۱.  روشن ترين دليل عدم استفاده از مديريت زمان اين

 .  است كه مردم نمي دانند مديريت زمان چيست
۲.  دليل دوم سستي و تنبلي است؛ بعضي از مردم

 .فاقد هدف و انگيزش الزم براي برنامه ريزي مؤثر هستند
۳.  گروه سومي كه از مديريت زمان استفاده نمي كنند

آنهايي هستند كه دوست دارند تحت فشار و تنگي 
 .و شرايط بحران كار كنند) دقيقه نود(وقت 
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 راه براي صرفه جويي در زمان  6
    برنامـه ريـزي   . براي صرفه جويي در زمان هميشه بايـد برنامـه ريـزي داشـت

كمك ميكنـد كـه نـه تنهـا كارهـا را درسـت و بـه موقـع انجـام دهـيم بلكـه            
بتـوانيم كارهـارا   كمبود زمان مواجـه نشـود و در نهايـت مـا     با مسئوليتهاي ما 

 .درست و به موقع انجام دهيم
 
 زمان يا صرفه جـويي در زمـان مخصوصـا در محـيط كـاري بسـيار       مديريت

اهميت دارد چون در كار بايد در يك زمان بندي مشـخص حجـم بـااليي از    
وظايف و مسئوليت ها را رسـيدگي كـرد بنـابراين صـرفه جـويي در زمـان و       

 باشيمداشتن يك برنامه ريزي خوب كمك ميكند تا مديريت زمان داشته 
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. روز براي روز بعد برنامه ريزي كنيدهر -1  
سعي كنيد كه كارها و برنامه ريزي هايي را كه بايد روز بعد انجام دهيد هميشه 

را يك روز قبل پيش بيني كنيد تا كارهاي مهمتر را در ساعات اوليه به انجام  
 برسانيد
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كارهاي مهمتر را در اولويت قرار دهيد كارهايي مثل امور بانكي هميشه -2
يــا تمــاس و پيگيــري هــايي كــه بــراي مشــتريان داريــد يــا مــثال جلســات و 
مالقاتهاي را كه ميخواهيد تنظيم كنيـد در سـاعات اوليـه يـك روز كـاري      

 .انجام دهيد
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زمان را كوتاه كنيد و در كمترين زمان بيشترين كارهـاي كوچـك را   -5
در كنار هم انجام دهيد سـعي كنيـد كـه بـراي هـر كـاري بودجـه بنـدي         

 .داشته باشيد و سعي كنيد كه اين بودجه بندي را رعايت كنيد
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فرقي نمي كند ميزان  . همه ما به دنبال راه هايي مي گرديم تا در وقت خود صرفه جويي كنيم
هر صرفه جويي چقدر باشد، چراكه دقيقه ها روي هم انباشته مي شوند و در طول هفته و ماه 

 .  و سال، به چندين ساعت بالغ خواهند شد



 با �شکر ازتوجه شما

 

۵/سپتامبر/۱۵  
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