
 

 

 تعادل بین کار و زندگی

تا به حال برایتان پیش آمده است که به شدت مشغول کار باشید و بقیه موارد مهم زندگی  •
برای خانواده و زندگی   شخصی خود را فراموش کنید؟ یا به خاطر کار خود آن طور که باید

 خود زمان نداشته باشید؟

 اید که همسرتان از این که برای او وقت ندارید، شکایت کند؟ آیا این تجربه را داشته  •

از کار کردن زیادی خسته شده  • اید دیگر کشش کار زیاد را اید و با خود گفته آیا تا به حال 
 ندارم؟ 

گذاشته  این شرایط را پشت سر  با موفقیت تعادل  ای توانسته یم، عدها همه ما زمانی  اند 
درستی بین کار و زندگی خود ایجاد کنند اما برخی دیگر چنین توانایی را ندارند و یا در خود 

دانند باید چه کاری انجام دهند تا بتوانند بین کار و زندگی بینند و نمیچنین چیزی را نمی 
داریم در این مقاله به شما یاد دهیم  خود تعادل درستی ایجاد کنند. به همین خاطر قصد  

 .توان بین کار وزندگی خود با چند ترفند ساده تعادل ایجاد کردچگونه می 

تواند چالش برانگیز باشد، اما این امر ای و شخصی میایجاد توازن و تعادل در زندگی حرفه 
یک چیز ضروری در زندگی است که باید به آن توجه ویژه ای داشته باشیم زیرا این موضوع  

 .می تواند به رضایت و شادی و خوشبختی ما در زندگی مربوط باشد



 

نسبت به چیزهای دیگر در زندگی اولویت دارد. تمایل    برای اغلب ما، کسب و کاری که داریم
تواند ما را مجبور کند که رفاه و آسایش خود را کنار بگذاریم.  ما برای رسیدن به موفقیت می 

ایجاد تعادل و هماهنگی بین کار و زندگی یا یکپارچگی بین کار و زندگی بسیار مهم است.  
، احساسی و روحی ما، بلکه برای حرفه ما نیز این مضوع نه تنها برای بهبود سالمت جسمانی

 .بسیار مهم و الزم است

 

 تعادل بین کار و زندگی چیست و چرا اهمیت دارد؟ 

کار و زندگی آن فرد خواسته   به طور خالصه، تعادل  که در  است  های شغلی  حالت تعادلی 
دهد و هر کاری  های زندگی شخصی خود را به طور یکسان در اولویت قرار میخود و خواسته 

کند؛ اما در این میان دالیلی  دهد و هر کدام را فدای دیگری نمیرا سر جای خودش انجام می
اند  ایجاد کنیم که عبارت  دل را به درستی شود تا بتوانیم این تعاوجود دارد که مانع ما می

 :از

 افزایش مسئولیت در محل کار  •

 ساعات بیشتر کار کردن  •

 افزایش مسئولیت در خانه  •

 ...بچه دار شدن و •



 

،  Amplio Recruiting به گفته کریس چنسی، کارشناس شغلی و مدیرعامل آمپلیو ریکورتنگ
ثبت بی شماری است، از جمله فرد تعادل خوب و درست بین کار و زندگی، دارای اثرات م

کند. تر و احساس رفاه بیشتری را تجربه میاسترس کمتر، خطر فرسودگی شغلی بسیار پایین
این امر نه تنها برای کارمندان و کارگران، بلکه برای کارفرمایان و مدیران و رهبران نیز بسیار  

 تعادل بین کار و زندگی  .مفید است

گی هنگامی که خودتان به تنهایی کار می کنید و کارمندی ندارید حفظ تعادل بین کار و زند 
اداره و  کاری باشد که شما در یک  از  کار هستید می تواند بسیار متفاوت تر  یا حتی دور 
شرکت انجام می دهید. زمانی که شما برای خودتان آن هم در خانه کار می کنید ، شخص  

براین مدیرت تعادل بین کار زندگی باید آسان  دیگری وجود ندارد که به او پاسخ دهید، بنا
 باشد، درست است؟ 

توانید با کمک آن بین زندگی کنیم که شما مینکته بسیار کاربردی اشاره می  14در ادامه به  
 .خود و در کسب و کاری که دارید تعادل درستی ایجاد کنید

 کارها را به دیگران بسپار - 1

به تنهایی انجام دهید. به همین خاطر بر نقاط قوت خود  سعی نکنید تمام کارها را خودتان 
تمرکز کنید و کارهایی را انجام دهید که فقط خودتان از پس آن ها برآیید و بقیه کارها را  

اگر شغل شما طراحی سایتبرون  کنید. به طور مثال  است و شما به  سپاری  های مختلف 
 .سپاری کنیدها را برون ن طراحی گرافیکی عالقه ندارید، به جای اتالف وقت آ 

 



 

 زمان خود را در اولویت قرار بده  - 2

آن  10شما ممکن است   انجام دادن داشته باشید بنابراین بهتر است  ها را در  ها کار برای 
سته، اولویت بندی کنید تا بتوانید راحت تر تعادل بین کار و زندگی خود ایجاد کنید چهار د

 :اند ازکه عبارت 

ها  کارهایی هستند که باید همین امروز و یا همین االن انجام شوند و اگر آن  :فوری و مهم •
 .کنندرا انجام ندهیم به ما خسارت فراوانی را وارد می

هستند که از اهمیت باالیی برخورد هستند و نیازی نیست    کارهایی :مهم اما فوری نیست •
کند و در ها را انجام دهیم، تفاوت زیادی ایجاد میهم اکنون به آن ها بپردازیم، اما اگر آن

زندگی ما اثرات بسیار زیاد و ماندگاری دارد. ورزش کردن و تغذیه سالم در این دسته قرار 
 .دارند

هایمان باز  کارهایی هستند که ما را از رسیدن به اهداف و خواسته  :فوری اما مهم نیست •
ای که در مورد این کارها وجود دارد این است گیرند. نکته دارد و زمان بیشتری از ما میمی

د؛  ها را به دیگران واگذار کنیم تا افراد دیگر این کارها را برای ما انجام دهنتوانیم آن که ما می 
 .ها یا سؤاالت دیگرانمانند پاسخ دادن به نامه 

توانند حواس ما را پرت کنند و خاصیت  بیشتر این کارها فقط می :نه فوری هستند و نه مهم •
از آن  انجام آن دیگری ندارند، پس بهتر است  از  ها پرهیز کنیم مانند چک  ها دوری کنیم و 

 کردن صفحات مجازی 

  

 کنخود را با کار مشغول ن - 3

ترین راه این است که خودمان را به  آید، برای ما راحت وقتی مسائل شخصی به وجود می 
گوییم بهتر است این کار را انجام ندهید و سعی کار دیگری مشغول کنیم؛ اما ما به شما می

کنید مسئله خود را حل کنید، زیرا اگر به طور مثال این مسئله مربوط به سالمتی و خانواده 
ای نه چندان دور کسب و کاری هم برای انجام دادن ها را رها کنید در آینده شما آن باشند و 

 .نخواهید داشت



 

 ها پایبند باش ساعات کاری را تعیین کن و به آن  - 4

از دستتان بر می  انجام ساعات کاری دقیق معینی برای خود مشخص کنید و هر کاری  آید 
صورت مجبور خواهید بود تا دیروقت کار کنید و  دهید تا به آن پایبند باشید. در غیر این  

 تعادل بین کار و زندگی .نتوانید تعادل درستی بین کار و زندگی شخصی خود ایجاد کنید

 برای امور مالی خود وقت بگذار  - 5

چه برای خودتان کار کنید چه برای دیگران، مهم است که نسبت به امور مالی خود اطمینان 
ندانید  که  وقتی  کنید.  مدیریت  درستی  به  را  خود  زندگی  بتوانید  تا  باشید  داشته  خاطر 

از دستتان  چگونه پول خود را در زندگی و یا کسب و کار خود هزینه می کنید، حساب کار 
شوید است با کسر بودجه مواجه شوید که به موجب آن مجبور می   شود و ممکنخارج می

امور مالی خود می  افزارهای  بیشتر کار کنید. به همین خاطر برای درک  از برخی نرم  توانید 
 .تواند به شما کمک فراوانی بکندحسابداری استفاده کنید که می 

 

 جدول زمان بندی داشته باش  - 6

های زیادی  های خود ایجاد کنید. برنامه برای این کار بهتر است یک جدول زمانی از فعالیت 
توانید تواند در این مورد به شما کمک کنند، به طور مثال می برای این کار وجود دارد که می 

 :استفاده کنید. برای این کار کافی است word یا excel هایامه از برن



 

ها را در کنار آن بنویسید. بهتر است هر کار را به اجزای ها را در باالی صفحه و فعالیت تاریخ 
مختلف تقسیم کنید زیرا هرچه شفاف تر و جز به جز تر باشد راحت تر می توانید آن را انجام  

های خاص، جشن تولدها نید تعهدات خانوادگی مانند مناسبتتوا دهید. به طور مثال می
ها وقت الزم را اختصاص  را داخل آن بنویسید تا بتوانید در زمان مناسب برای آن    و غیره

 .ها را فراموش نکنیددهید و آن 

 راندمان خودت را باال ببر  - 7

ید کارهای بیشتری را در کنید را بهینه سازی کنید تا بتوانبهتر است جایی که در آن کار می 
انجام دهید. به طور مثال می  از صندلیزمان کمتر  استانداردتری در های راحتتوانید  تر و 

محل کار خود استفاده کنید تا از خستگی زود به زود شما جلوگیری کند. هنگامی که با زمان  
انجام دهید می  بیشتری  کار  راحتکمتر  وتوانید  کار  بین  زندگی خود    تر مدیریت درستی 

 .ایجاد کنید

 ها کمک بگیراز فناوری  - 8

مسئله زمان و کمبود آن اثر مستقیمی برای چگونگی ایجاد تعادل بین کار و زندگی شخصی  
دارد به همین دلیل ما باید بتوانیم زمان خود را نیز به بهترین شکل ممکن مدیریت کنیم.  

کمک بگیریم. به طور مثال اگر مجبور هستیم  های موجود  توانیم از فناوری برای این کار ما می 
از محل کار خود شرکت کنیم، می توانیم به صورت ویدئویی و در جلسات مهمی در خارج 

کنیم و  و هزینه زیادتری را ذخیره می مجازی در این جلسات شرکت کنیم. با این کار ما زمان  
 .می توانیم کارهای بیشتری را انجام دهیم

 



 

 ورزش را به خاطر کار رها نکن  - 9

هایی را که با  آید که ممکن است مجبور شویم زمان ها کارهایی برای ما پیش میگاهی وقت
است  بهتر  پس  بگذاریم.  کنار  را  کردن  ورزش  یا  و  کنیم  محدود  هستیم  خود  خانواده 

ها را هایی را که با خانواده خود و یا در حال ورزش کردن هستیم متعهد شویم که آن زمان 
 .کنیمرها نمی

اندازه کسب نکته د به  که ورزش هم  است  این  باشید  آن توجه داشته  باید به  که  یگری 
درآمد باید برایتان اهمیت داشته باشد زیرا باعث سالمت ذهن و جسم شما می شود که  
در نهایت این موضوع باعث می شود کارهای بیشتری را در زمان کمتری انجام دهید و زمان  

 .برای زندگی شخصی خود داشته باشید

 میزان انجام کارها را مشخص کن  - 10

بهترین راه برای ایجاد تعادل بین کار و زندگی شخصی این است که روی ابزارهایی سرمایه  
 .ایدکارهایی را در چه بازه زمانی انجام داده تواند به شما نشان دهد چه گزاری کنید که می 

درک کنید که یک کار خاص چقدر    دهد تا به سرعتاین نرم افزارها به شما این امکان را می 
می آن طول  برای  زمان  مقدار  چه  باید  شما  و  ترتیب،  کشد  این  به  دهید.  اختصاص  ها 

توانید به طور مؤثرتری برآورد کنید که کار بعدی شما چقدر طول خواهد کشید و چگونه می
 .آن را مدیریت کنید تا بتوانید به زندگی شخصی خود نیز رسیدگی کنید

 تم سازی کن سیس - 11

افراد موفقی همچون بیل گیتس، وارن بافت، ایالن ماسک و... را در نظر بگیرید این افراد 
این حال توانسته  اند بین کار و زندگی شخصی خود تعادل چندین کسب و کار دارند ، با 

اند با ابزاری مانند ماتریکس آیزن هاور که در قسمت دوم ها توانسته خوبی، ایجاد کنند. آن 
به آن اشاره کردیم، یک سیستم برای خود طراحی کنند که اکثر کارها را همین سیستم برای  

 .دهدها انجام می آن 



 

ها بسیار صرفه  نتیجه سیستم سازی بسیار جالب و عالی است زیرا هم در زمان هم در هزینه 
اشته  توانید به کمک آن زمان بیشتری را برای مسائل شخصی خود د شود و شما میجویی می

 .باشید و از آن طرف هم کسب و کار شما رشدو پیشرفت زیادتری می کند

 

 کاری که دوست داری رو انجام بده  - 12

که د کارهایی  انجام  را برای  اگر دوست زمانی  اختصاص دهید. به طور مثال  وست دارید 
دهد دارید نقاشی کنید، حتمًا این کار را انجام دهید. این موضوع به شما انرژی بیشتری می 

سازد تا به تفکر خالقی که برای هر  کند و در نهایت شما را قادر میتر میو به شما را شاداب 
 .کسب و کار ضروری است دست پیدا کنید

 اقع بین باش و  - 13

اید بین زندگی و کسب در پایان هر روز، کمی کارهای خود را تحلیل کنید و ببیند آیا توانسته 
انجام داده  آیا کارهایی که  از خود بپرسید  ایجاد کنید یا خیر؟  ام و کار خود تعادل خوبی 

اهی  توانسته است به این تعادل کمک کند ؟ و یا از خود بپرسید چه کار درست و یا اشتب 
 ام؟ انجام داده 

 .های الزم دست پیدا کنیدکنید به آگاهی با پرسیدن این سؤاالت به خودتان کمک می



 

 

 با دیگران بیرون بروید  - 14

اینکه  شما می برای  اما  باشید،  نداشته  افراد  دیگر  به  نیازی  و  کنید  کار  تنهایی  به  توانید 
ها نیز چیزهای  بتوانید بهره وری خود را باال ببرید باید با دیگران هم در ارتباط باشید و از آن

برقرار کنید و با آن ها بیرون بروید  جدیدی یاد بگیرید، بنابراین با افراد هم صنف خود ارتباط  
ایده از  آن تا هم بتوانید تفریح کنید و هم بتوانید  استفاده  های  ها برای کسب وکار خود 

کار شما با یک تیر دو نشان زده  این  با  توانسته کنید.  اوالً  ایدهاید؛  آن اید به کمک  ها  ای 
انجام د  اید تعادل بین کار و زندگی اده کسب و کار خود را رونق دید، دوما با تفریحی که 

 .ایدشخصی خود را تقویت کرده 

 تعادل بین کار و زندگی  کالم آخر 

توانید یک تعادل خوب بین کار و زندگی خود  شما در این مقاله یاد گرفتید که چگونه می
های زیادی وجود دارد که بهترین آن  ایجاد کنید. برای آموزش تعادل بین کار و زندگی راه

توانید کارهای زیادی را انجام دهید اما برای  تواند سیستم سازی باشد که به کمک آن میمی
را داشته    کارهای شخص الزم  زمان  خانواده، ورزش و... هم  با  گذراندن  مانند وقت  خود 

 .باشید

 


