
 

آیا تا به حال برایتان پیش آمده است که برای انجام کاری با خود بگویید کاش یک ساعت،  
 بیشتر وقت داشتم؟  یک روز، یک هفته برای انجام کاری 

ساعت آینده ، گاهی خیلی   24آیا شما موافق این موضوع هستید ، انجام بعضی از کارها در  
 سخت است؟

پرسید پس  دارید و یا از خود این سؤاالت را می   اگر شما هم این سؤاالت را در ذهن خود
باید مدیریت زمان را یاد بگیرید و بتوانید بدون ترس و استرس کارهای خود را به راحتی  

 .پیش ببرید

های مدیریت زمان را امتحان کنید ، صرف نظر از با این حال، قبل از اینکه هر یک از تکنیک 
این تکنیک  امیدوارکنناین که  اولیه میها چقدر  تواند ده و مؤثر هستند ، شناختن اصول 

مهم  مفهوم بسیار  مقاله  این  در  کنیم،  کمک  به شما  اینکه  برای  به همین خاطر  باشد.  تر 
مدیریت زمان و همچنین مزایا و موانعی که برای مدیریت زمان وجود دارد را مورد بررسی 

 .قرار خواهیم داد

 

 مدیریت زمان چیست و چه هدفی دارد 

برایان تریسی می گوید: زندگی ما به طور مستقیم به مدیریت زمان بستگی دارد و مدریت  
زمان همان مدیریت زندگی است.این روند برای برنامه ریزی وظایف و اهداف شما در یک  



 

گونه  از منابع بازه زمانی خاص و تنظیم عملکرد شما به  استفاده بهینه  که باعث  است  ای 
 .شود تا بهره وری شما افزایش یابدزمانی می

تر بیان کنیم، بیایید ببینیم برای مدیریت زمان چه کارهایی را برای اینکه این تعریف را ساده 
 :باید انجام داد

 .ناسایی کنیدخواهید انجام دهید را شآنچه می •

 .تخمین بزنید که برای انجام هر کار چقدر زمان الزم است و این کار چه قدر طول می کشد  •

 .مقدار زمانی را که در اختیار دارید ارزیابی کنید •

 .های تعیین شده، کارها را برنامه ریزی کنیدها و مهلت با توجه به تخمین •

 .عملکرد و استفاده از زمان خود را پیگیری کنید  •

 .ارزیابی کنید که چقدر در پیوستن به برنامه و دستیابی به اهداف کارآمد هستید  •

بر اساس نتایج ارزیابی نهایی، در صورت لزوم اصالحاتی را در روند مدیریت زمان خود ایجاد   •
 .کنید

 .مراحل باال را یکی یکی تکرار کنید 

های مختلف به طور مؤثرتری  با گذر از این چرخه از ابتدا تا انتها، شما زمان را بین فعالیت 
کار خود به دست میتوزیع می از کل دامنه  این  کنید، زیرا شما تصویری واضح  که  آورید 

توانید برای هر کار زمان خاصی را اختصاص دهید. عالوه  دهد، چقدر میموضوع نشان می
این، شما م کردیم، مهارتی بر  اشاره  آن  که به  های مدیریت زمان  توانید به کمک مراحلی 

 .خود را ارتقا دهید

 



 

 ها و فنون مدیریت زمان مهارت

آن  در  که  دارد  وجود  مقاله  هزاران  اینترنت،  تکنیک در  مدیریت  ها  مورد  در  مختلفی  های 
ها استفاده کرد. اولویت بندی، توان برای مدیریت بهتر زمان از آن وجود دارد که می   زمان

از محبوب از هدر رفتن زمان، مسدود کردن حواس پرتی و روش پومودورو  ترین جلوگیری 
که د آن مواردی هستند  این مقاالت به  گفته  ر  این حال، طبق  با  است.  ها پرداخته شده 

های مدیریت زمان بسیار  اریش سی. دیردورف، استفاده از این ابزارها قبل از توسعه مهارت
 :بیهوده است

انتظار دارد که با خرید یک مجموعه خوب چاقو،  " آیا کسی به طور جدی  به عنوان مثال، 
و مواد اولیه تازه، بالفاصله به یک آشپز حرفه ای تبدیل شود؟    تجهیزات پیشرفته آشپزخانه

های  قطعًا نه. به همین ترتیب، بعید است که استفاده از یک برنامه زمان بندی بدون مهارت
 " .پیش نیاز مدیریت زمان، نتایج مثبت را در پی داشته باشد

 :های پیش نیاز بیان می کند کهدیردورف در مورد مهارت

فرد باید توانایی قضاوت در مورد زمان و درک محدودیت این منبع حیاتی را داشته  -آگاهی   •
 .باشد

ای که امکان استفاده مؤثر از زمان  ها به گونه دهی وظایف و برنامه توانایی سازمان  -ترتیب  •
 .را فراهم کند

یل  تحل  و  تجزیه  خود،   رفتارهای  بر  نظارت  توانایی  دیگر،  زمان  مدیریت  مهارت  –سازگاری   •
در  تغییر  و  خارجی  چندین عامل  در  تغییرات سریع  ایجاد  و  زمان  از  استفاده شما  میزان 

 .ها در صورت لزوم، استبرنامه 



 

 

ش الزم است. دیردورف برای شروع ها مقداری تالبدیهی است که برای پرورش این مهارت 
 :کند تاکار و ایجاد مهارت مدیریت زمان، پیشنهاد می

 یک بودجه زمانی و رفتاری ایجاد کنید  •

 میزان کارایی خود را تجزیه و تحلیل کنید  •

 هایی بهره وری باالتری دارید بفهمید چه زمان  •

 ی سریع برنامه، استفاده از ابزار تقویم برای برنامه ریزی همه چیز و بروزرسان •

 تر،تبدیل اهداف بیش از حد چالش برانگیز و بزرگ به اهداف کوچک  •

 تالش برای کاهش اتالف وقت،  •

 .اتخاذ یک ردیاب زمانی ساده برای آگاهی از پیشرفت خود  •

دیگری وجود دارند که به شما    های باال مهارت های مدیریت زمانی متنوععالوه بر مهارت 
از مهم کمک می های مدیریت ترین مهارتکند زمان خود را به خوبی مدیریت کنید. برخی 

 :اند اززمان عبارت 

 ایجاد نظم در کارها 

اید در یک زمان مشخص،  تواند به شما کمک کند تا تصویری واضح از آنچه بمنظم ماندن می 
تکمیل کنید، داشته باشید. منظم بودن ممکن است به معنای حفظ یک تقویم به روز، امکان  

 .های دقیق باشدیافتن اسناد خاص آن هم به راحتی، داشتن محیطی مرتب و یادداشت



 

 

 اولویت بندی 

های خود برای اینکه بفهمید چه کاری اولویت بیشتری دارد یکی ارزیابی هر یک از مسئولیت
های زیادی برای اولویت بندی آنچه باید  های کلیدی برای مدیریت زمان است. روشاز مهارت

و به دنبال آن انجام دهید وجود دارد. ممکن است تصمیم بگیرید که موارد ساده، سریع  
با حساسیت  موارد سخت  را  کارهای خود  است  دلیل ممکن  به همین  کنید.  تکمیل  را  تر 

 .بیشتری برای مدیریت زمان در اولویت قرار دهید

 تعیین هدف 

تعیین اهداف اولین قدم برای تبدیل شدن به یک فرد موفق است. تعیین هدف به شما  
به طور واضح درک کنید و بفهمید برای رسیدن    دهد که هدف نهایی خود را این امکان را می

به آن دقیقًا چه مواردی را باید اولویت بندی کنید. تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت 
 .تواند به موفقیت در مدیریت زمان و در نهایت موفقیت در حرفه شما منجر شودمی

 ارتباطات 

ها و اهداف خود را برای  دهد برنامه ی های ارتباطی قوی به شما این امکان را متوسعه مهارت 
آن  با  که  میافرادی  کار  را ها  امکان  این  به شما  این موضوع همچنین  کنید.  روشن  کنید 

ترین وظایف مرتبط با اهداف خود را بهتر و بتوانید مهم    دهد تا تفویض اختیار کنید ومی
 .تر انجام دهیدسریع 



 

 

 برنامه ریزی 

بر  زمان  مدیریت  اساسی  و بخش  جلسات  ریزی  برنامه  در  بودن  کارآمد  است.  ریزی  نامه 
کمک می  به شما  کارها  انجام  و چگونگی  نگرانی  بدون  و  کنید  را حفظ  برنامه خود  تا  کند 

 .ترین زمان ممکن به اتمام برسانیدها را در سریعاسترس آن 

 مدیریت استرس 

کنترل   باشید.  نیز  خود  روانی  سالمت  مراقب  باید  مناسب،  زمان  مدیریت  تمرین  هنگام 
انگیزه بیشتری داشته  استرس می  برنامه خود  گذراندن  تا هنگام  کند  کمک  تواند به شما 

باشید تا در نهایت بتوانید عملکرد بهتری از خود نشان دهید. شما ممکن است این کار را با 
های کوچک در طول انجام روند کارهای خود انجام دهید، یا اینکه  تدر نظر گرفتن استراح 

های خیلی ساده به خودتان پاداش دهید. اختصاص دادن در انجام وظایف خود به روش 
کند مدیریت زمان بهتری داشته ها به شما کمک میزمان برای توسعه هر یک از این مهارت

 .باشید

 د؟ های مدیریت زمان مهم هستنچرا مهارت 

ای تنظیم  کنند کار خود را به گونه های مدیریت زمان مهم هستند زیرا به شما کمک می مهارت
کنید تا بتوانید راحت تر و سریع تر به اهداف خود دست پیدا کنید . تعیین زمان مشخص  

 .کند تا از مراحل انجام کار در طی روز آگاه شویددر روز به شما کمک می



 

کاری هستید،   کارها در زمان  احتماالً مسئولیت اگر مشغول  انجام  آن دارید.  های در قبال 
 .خاص، داشتن جلسات خاص برای افزایش بهره وری برای موفقیت شما ضروری است

های قوی مدیریت زمان است. به عنوان  حضور کامل و متمرکز در انجام کارها ناشی از مهارت
اگر دیر به جلسه برسید ممکن است اطالعات ر  ا که باید در اختیار دیگران بگذارید  مثال، 

تواند به کار شما نیز آسیب وارد کند این موضوع زمانی فراموش کنید که این موضوع می
اتفاق می افتد که شما مدیریت زمان درستی نداشته باشید. هنگامی که شما بتوانید این 

ید به رشد و پیشرفت موضوع را به درستی درکارهای خود پیاده سازی کنید در نهایت می توان
 .دست پیدا کنید

آید وقتی شما بتوانید مدیریت زمان خوبی داشته باشید این امکان برای شما به وجود می
که فضایی را برای خالقیت و پیشبرد اهداف خود ایجاد کنید. وقتی زمان مشخصی را برای  

د تصویر بزرگی که از توانید وقت بگذارید تا در مور اتمام وظایف خود در نظر بگیرید ، می 
کارهای خود دارید، فکر کنید و حتی ایده های جدیدی را برای رشد و پیشرفت خود به وجود  

 .آورید


