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منبعی است که در اختیار ترینزمان با ارزش 
داریم.وقت طالست،زندگی است، سرمایه است.

مهم ترین وظیفه ما در زندگی این است که بیشترین 
بهره را از زمان ببریم .

ساعت از 200،000یک انسان با عمر طوالنی فقط
زمان را قابل استفاده دارد. طبق تخمین و برآورد به 

درصد از 40ویا 30ا عمل آمده هر انسان معمولی تنه
استفاده می کند.یعنی بیشتر را وقت و فرصت خود

می کنند.تلفدرصد زندگی خود را 70-60افراد بین 
بیشتر وقت ها و انرژي ها هدر می روند زیرا اکثر 
مردم اهداف روشن،برنامه ریزي، الویت بندي و 

دورنگري جز بیگانه امور زندگیشان است.
انی می توانید در مدیریت زمان یادتان باشد تنها زم

موفق باشید که اهداف روشنی را تدوین کرده باشید و 
راههاي رسیدن به آنرا مشخص کرده باشید.

کسی که هدف خود را مشخص کرده باشد حتی زیر 
بار سنگینی از کار می تواند اولویت ها را مشخص 

کند و با حداکثر توان به سوي اهداف مطلوبش 
حرکت کند.

درصد از اشخاص هدفهاي 3تنها 
مکتوب دارند و اینها پردرآمدترین 
مردمان در حرفه خود هستند. 

"برایان تریسی"
ارزش هدف گذاري در زندگی روزمره ما بسیار با 
اهمیت است اگر ما نتوانیم هدفی در زندگی خود 
ترسیم کنیم ناچاریم با تندباد حوادث و رویدادها به 

این طرف و آن طرف حرکت کنیم.
سال به 5آنچه باعث شد آنتونی رابینز در طی کمتر از 

همه آرزوهاي خود دست یابد هدفگذاري و رویا 
پردازي بود. 
متري و در 45سالگی در یک آپارتمان 22او در سن 

خودش ظرف به گفته ،فقر کامل زندگی می کرده
120هایش را در وان حمام می شست و وزنش باالي
کیلوگرم بود و زندگی مجردي فقیرانه اي داشت.

او با یک هدف گذاري جاه طلبانه و قابل حصول ولی 
،صاحب ویالیی زیبا در ساحل دریا و نزدیک جنگل 

ل ، آهمسري زیبا و شایسته ،سالمتی و وزن ایده 
بیت شد.قدرت و محبو،اتومبیل گران 

مرحله اي اشاره میکنیم که هشت حاال به یک فرمول 
میتوانید براي هدف گذاري و دسترسی به آن از این 

روش استفاده کنید .
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دقیقا مشخص کنید که چه میخواهید . اگر میخواهید -1
مشخص کنید که در آمد خود را افزایش دهید ؛ دقیقا 
میخواهید چه درآمدي داشته باشید .

مکتوب کنید . هدفی که مکتوب نباشد هدف خود را -2
یک خیال و رویاست و درپس خود انرژي و قدرتی 

نهفته ندارد.
براي دستیابی به هدف خود زمانی را مشخص کنید . -3

ذهن نیمه هوشیار شیفته ضرب االجل است با همه 
نیروهاي خود را فعال کند .

براي موفق شدن فهرستی از تمامی کارهایی که -4
نها استفاده کنید تهیه کنید .میتوانید از آ

فهرست را با توجه به اهمیت موارد اولویت بندي کنید -5
.

براي رسیدن به هدفتان دست به کار شوید. علت -6
اصلی موفقیت اشخاص عمل گرا بودن آنهاست .

همه روزه کاري صورت دهید تا شما را به هدفتان -7
روز انجام دهید .365نزدیکتر نماید . اینکار را 

کنید اقدامات خود را در پایان هر روز ارزیابی سعی-8
نمایید و در پایان هر هفته در صد پیشرفت خود را 

اندازه گیري نمایید.

برنامه ریزي یعنی نجات دادن و 
ذخیره سازي وقت.

تجربه نشان داده است که هر چه 
تالش بیشتري صرف برنامه ریزي 

بکنیم در موقع اجرا و عمل زمان کمتري مورد نیاز 
گردد.است در نهایت زمان ذخیره می 

مهمترین قاعده در برنامه ریزي آن است که کارها را 
.به نوشته درآوریم 

کمرنگ ترین جوهرها از قویترین 
حافظه ها ماندگارترند.

کنترل برنامه نوشته شده بسیار آسانتر است.-1
شده به معنی کاهش بار از روي حافظه برنامه نوشته-2

شماست.
برنامه نوشته شده تحریکات روانی و درونی براي -3

انجام دادن کارها ایجاد می کند.
پافشاري و اصرار بیشتر براي انجام امور نوشته شده -4

خواهیم داشت.
شما در انجام و یا عدم انجام بررسی توانایی هاي-5

د داد.کارهاي مختلف را به شما نشان خواه
به اگر شما وقت کافی براي برنامه ریزي ندارید

داستان زیر توجه کنید.
شخصی در جنگل مشغول پرسه زدن بود مردي را 
دید که با توان بسیار و عرق ریزان مشغول بریدن تنه 
درختان است مرد وقتی با دقت نگاه کرد متوجه شد 
مرد هیزم شکن بسیار ضعیف و کند و در عین حال 

انرژي باال مشغول بریدن چوب ها با صرف
ببخشید است.جلوتر رفت و به هیزم شکن گفت:
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کنم . اره شما کند میتوانم نکته اي به شما گوشزد 
مرد چوب بر در شده است باید اره خود را تیز کنید .

حالی که کامال از نفس افتاده بود گفت:
من وقت ندارم باید کار اره کردن این درخت را به 

برسانم!!اتمام 
شما کی قصد دارید اره خود را تیز کنید؟

دقیقه در روز براي برنامه 8به طور متوسط روزانه 
ریزي زمان نیاز دارید تا وقت بیشتري را براي 

کارهاي ضروري بدست آورید.

ل هفته و روزهایی که هر ما در طو
کدام حکم طال را براي ما دارند 
کارهاي متعددي انجام می 
دهیم.کارهایی که براي ما اهمیت 
گوناگونی دارند بعضی از این کارها مستقیم و غیر 
مستقیم ما را به اهدافمان نزدیکتر می کنند یا بعضی 
دیگر فقط وقت گذرانی یا از درجه کمتر اهمیت 

برخوردارند.
گر ما اهدافمان را درست انتخاب کرده باشیم می ا

توانیم کارهاي روزمره خود را از لحاظ اهمیت و 
اولویت رتبه بندي می کنیم و بیشتر انرژي خود را در 
جهت انجام کارهایی صرف کنیم که ما را به 

اهدافمان نزدیکتر می کنند.

براي آشنایی و درك بهتر ،ما فعالیت هاي روزمره را 
گروه تقسیم کرده ایم :4به 

(A)مهم و اضطراري 
این طبقه از کارها باید فوري و سریع انجام شود و هم 
بسیار با اهمیت هستند .بحران ها و مشکالت 

خانوادگی یکی از کارهاي مهم و اضطراري هستند.
مریضی ناگهانی یکی از اعضاي خانواده ،تغییر 

آخرین ناگهانی تاریخ امتحانات ،واریز وجه چک در
روز ...در نظر دارید که همگی نیازمند یک اقدام سریع 

می باشد و داراي اهمیت زیادي است.
(B)مهم و غیر اضطراري

فعالیت هایی که در این گروه قرار می گیرند درست 
با بسیاراست که اضطرار زمانی ندارند ولی بسیار

اهمیت هستند و ما را در راه رسیدن به اهدافمان 
نند. این کارها را مجبور نیستیم همین یاري می ک

حاال انجام دهیم ولی بسیار مهم است که آن را در 
برنامه ریزي هفتگی و ماهیانه خود قرار دهیم و انجام 

این کارها تنها اعمالی هستند که توسط شما دهیم . 
یادگرفتن کار با مطالعه ، مانند باید انجام گیرد.

ت گذاشتن براي کامپیوتر ،شرکت در کالس زبان،وق
خانواده..

این قبیل کارها مهم (C)غیر مهم و اضطراري 
نیستند ولی در ما اضطرار ایجاد می کنند. معموال 
چنین کارهایی نه تنها مهم نیستند بلکه هیچ گونه 
ارتباطی با اهداف ما ندارند و حتی در بعضی از مواقع 
مانع کارهایی می شوند که ما را به اهدافمان نزدیک 
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در بین انجام دادن مثال:پسر دایی شما. می کند.تر
زنگ می زند و می گوید همین یک کارمهم به شما 

و یا دوستی دیگر با االن براي تفریح به پارك برویم
ارسال پیامک به شما می خواهد که او را در خرید 

همراهی کنید.
(D)غیر مهم و غیر اضطراري

باید فوري انجام کارهایی که نه مهم هستند و نه 
شوند در این طبقه کارهایی قرار دارند که انجام دادن 
یا ندادن آن حاال و یا در وقتی دیگر هیچ گونه سودي 

به حال شما ندارد و بیشتر جنبه وقت گذاري دارند.
ن به استادیوم براي دیدن مسابقه فوتبال ، مثال: رفت

تماشاي سریال از تلویزیون ....
دوستان عزیز آیا میدانید فرق بین افراد موفق و 
ناموفق استفاده بهینه از زمان است.افراد موفق اجازه 
نمی دهند که این ساعات و لحظات گرانبهاي 
عمرشان صرف امور بی اهمیت شود ،آنها سعی می 

متناسب با هدفشان رفتار کنند و بیشتر کارهایی کنند 
را انجام دهند که آنها را به اهداف نزدیکتر نماید.

هر هفته در ابتداي هفته و هر روز در شب قبل سعی 
کنید برنامه ریزي کنید و خودتان را مجبور کنید که 

ي مهم را انجام دهید .ابتدا کار ها

آقاي چارلز شواب مدیر عامل شرکت 
فوالد از مشاوران خود خواست تا روشی 
براي انجام کارهایش براي استفاده درست 

از زمان به وي بیاموزند.یکی از مشاوران 

به وي گفت: من به شما روش آسان و 
موثري را یاد می دهم که بازدهی کار شما 

می دهد.%درصد افزایش 50را تا 
آنگاه مشاور یک برگ کاغذ سفید به آقاي 

شش مورد از :و به وي گفتشواب داد 
کارهاي مهمی را که باید فردا انجام دهید 
را در این برگه بنویسید و به ترتیب اهمیت 

شماره گذاري کنید.
و آنگاه از وي خواست که از روز بعد 
کارهایش را به تربیت اولویت انجام دهد 

ورد اول شروع کند و پس از یعنی  از م
انجام آن سراغ دومین مورد برود و همین 

روش را تا آخرین مورد ادامه دهد.
نقل میکنند: که آقاي شواب بعد از به 
کارگیري این روش آن را بسیار مفید 
یافت و دستور داد که کلیه کارمندانش نیز 

از همین روش استفاده کنند.
به بعد من از آنوي در این باره می گوید:

و کارمندانم ابتدا به انجام و اتمام مهم 
ترین کارهاي روزانه می پردازیم.
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براي درك بهتر برنامه ریزي در کارهاي روزمره به 
این داستان واقعی در مورد فهرست کردن کارها و 

:تاثیر آن در بهره وري توجه کنید.می گویند

اگر کسی می تواند کار شما را تا 
شما انجام دهد کار را "رصد  کیفیت د70

برایان تریسی"به او واگذار کنید.
با واگذاري کارها ي کم اهمیت به 

دیگران وقت الزم براي انجام کارهاي با اهمیت باال  
را بدست خواهید آورد.

واگذاري بدین معنی است که وظایف و اختیارات به 
و دیگري واگذار شود و به همان اندازه نیزمسئولیت

پاسخدهی از فرد انتظار رود.
قواعد تفویض اختیار به دیگران

چه چیزي الزم است انجام شود؟ (جزئیات )چه چیزي؟    
چه کسی باید انجام دهد؟ (فرد شایسته)چه کسی؟         

چرا باید این کار انجام شود؟ (هدف و انگیزه)چرا؟          
شود؟(طرح نهایی)گونه بایستی آن کار انجام چطور؟       

چه موقعی بایستی کار به انجام برسد؟چه وقت؟
(ضرب العجل)

کارکردن بسیار طوالنی چندان ارزنده 
نیست چون تمرکز و قدرت اجرایی 
کاهش می یابد و اشتباهات پی در پی 
صورت خواهد گرفت یک وقفه کوچک 

ها اصطالحا باتري شما را شارژ خواهد در بین کار
کرد.

بنابراین در برنامه روزانه شما بایستی در برگیرنده 
دقیقه 10تا 5استراحتهاي منظم ولی کوتاه باشد.(

استراحت در هر ساعت )

http://www.simineh.com/
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-2افراد بصري -1افراد دو دسته اند 
افراد رقمی 

افرادي هستند که تصاویر افراد بصري : 
می سپارند مثال این افراد را خوب به ذهن 

اگر کتابی میخوانند می توانند بگویند یک موضوع 
خاص در کدام قسمت کتاب قرار دارد . این افراد بهتر 

است از برنامه ریز کاغذي استفاده کنند .
از تایم بوك(برنامه این افرادپیشنهاد می شود

د از ه) که با فرم بندي مناسب می تواننریزي روزان
د. براي تهیه نبصورت بهینه استفاده نمایروز خود

و دیدن جزئیات بیشتر به سایت سیمینه مراجعه 
نمایید. 

http://www.simineh.com/Item.aspx?id=1000012
و یا 

.simineh.net/?p=121http://www

افرادي هستند که اعداد و ارقام افراد رقمی:-1
مثال دقیقا به یاد می را خوب به یاد می آورند 

آورند که دوسال پیش در چه تاریخی به 

مسافرت شمال رفته اند . این افراد بهتر است از 
براي برنامه ریزي استفاده کنند .،نرم افزار

حصول دیجیتال ( نرم افزار  شرکت سیمیا سیمینه م
) طراحی و تولید نموده که مدیریت شخصی سیمیا 

ز می مورد توجه عموم افراد قرار گرفته است . شما نی
سیمینهبه سایت توانید جهت تهیه این محصول

مراجعه فرمائید .
یا به آدرس زیر مراجعه نمایید.

http://www.simineh.com/Item.aspx?id=1000013
یا

http://www.simineh.net/?p=46

ارها آن براي همه ما اتفاق افتاده است ک
طور که برنامه ریزي کرده ایم پیش 
نمی رود بعضی وقتها خودمان مقصر 
هستیم اما در پاره اي اوقات اطرافیان و 

مسائل دیگر مسئول قضیه هستند.
کاري که باید انجام دهیم این است که عوامل عدم 

تمرکز و حواس پرتی را شناسایی کنید.
ما را از خود بپرسید چه کسی و یا چه چیزي وقت 

میدزد.

http://www.simineh.com/Item.aspx?id=1000013
http://www.simineh.com/Item.aspx?id=1000013
http://www.simineh.com/Item.aspx?id=1000012
http://www.simineh.net/?p=121
http://www.simineh.com/Item.aspx?id=1000012
http://www.simineh.com/
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یکبار براي براي درك بهتر جدول ارزیابی ذیل را 
کامل کنید.و آنرا خودتان بکشید

نویسنده : محمد علیمحمدي 
منبع سایت سیمینه 

نحوه برخوردبا سارقین زمان گاهی همیشه ارزیابی خودم سارقین 
زمان

در هنگام تمرکز روي کارهاي مهم تلفنم را 
روي منشی قرار دهم. 

کارمن می شود و بیش از اندازه معموال باعث قطع 
طوالنی می شود. تلفن

مالقات طبق برنامه ازپیش تعیین شده صورت 
گیرد . 

بسیاري افراد در هنگام کار درخواست دیدار ضروري 
می کنند که موجب وقفه در کار می شوند مالقات کنندگان

بخش بندي موضوعی جلسات در کوتاه تر 
شدن آن کمک میکند.  جلسات خیلی بیشتر از حد لزوم طول می کشد. جلسات

الویت بندي کارها از مهم تا عادي (ابتدا 
کارهاي مهم انجام شود) 

بین کار الویت بندي نمی کنم و سعی می کنم 
بیشتر کارها را همزمان انجام دهم در نتیجه روي 

کارهاي مهم متمرکز نمیشوم
فقدان الویت 

بندي

روزانه فقط یک ساعت تماشاي تلویزیون 
طبق عالیق 

همیشه هنگام تماشاي تلویزیون متوجه گذر زمان 
نیستم تلویزیون

گفتن کلمه نه در هنگام کار 
وقتی مشغول کاري مهم هستم و کسی از من 

درخواستی کند نمی توانم رد کنم "نه"عدم گفتن 

تدوین اهداف شغلی و مشخصی روشن در 
ابتداي سال 

شغلی وشخصی مشخصی ندارم و از انجام اهداف 
دادن کارهاي روزانه به معناي مشخصی پی نمی 

برم
نداشتن اهداف 

روشن

انضباط را در انجام کارهاي برنامه ریزي شده 
بکار ببرم 

در زمان مشخص کارهایم را انجام نمی دهم و 
نوعی تنبلی و کاهلی در انجام کارهایم دارم

عدم انضباط 
شخصی

کارهایی که در راستاي اهدافم هستند خودم 
انجام  دهم.مابقی را به دیگران محول کنم.  همه کارها را خودم انجام میدهم عدم تفویض 

امور

کارهایم را طبق برنامه انجام دهم و فقط 
کارهاي ضروري و مهم در راستاي اهدافم را 

قبول کنم.


کارهاي اغلب به برنامه هایم نمیرسم و تحت فشار 
اورژانسی خارج از برنامه می شوم.

کارهاي 
اورژانسی

http://www.simineh.com/
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