ﭼﻘﺪر ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن در دﻫﻪ دوم زﻧﺪﮔﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﯽدﻫﻴﺪ؟

 20ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻠﻴﺪی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ

در اﺑﺘﺪای ﺟﻮاﻧﯽ ،ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ و ﺷﺮوع ﻳﻚ ﻛﺎر ﺣﺮﻓﻪاي ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮ ،ﻛﺴﺐ
ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن در اﻳﻦ دوره ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز ،راهﻫﺎي ﺗﺮﻗﻲ را ﻫﻤﻮار و ﺑﻪ روﻳﺎﻫﺎيﻣﺎن ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺒﺨﺸﻴﻢ.
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ زﻣﺎن ﻣﻬﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ آن را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ را
ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮد؛ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻠﮑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ در دﻫﻪ دوم زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ،
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻘﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ﻧﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ ،ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻣﺮوز ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.

 -1ﻫﺮ روز از اپ ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن ﺗﻤﺎم ﻗﺮارﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ ﮐﺎر ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪهای اﺳﺖ ..ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﻣﺎ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮔﻮﮔﻞ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .راﯾﮕﺎن اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﻃﻮری ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﻨﺪه ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮی ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ دارﯾﺪ ،اﯾﻤﯿﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ زﻣﺎن ﺳﻔﺮ را ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

 -2از اﺑﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﻇﯿﻔﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ وﻇﺎﯾﻒ روزﻣﺮه ،ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﻓﻖ زﻣﺎن ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .در اﺑﺘﺪا ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ را در ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ وارد ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﻇﺎﯾﻒ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ.

 -3ﻫﺮ روز  7ﺗﺎ  9ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﺘﺎن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ
ﮐﻢ ﮐﺮدن زﻣﺎن ﺧﻮاب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﻮﺗﻪﺑﯿﻨﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺎ ﺳﻦ 20
ﺳﺎﻟﮕﯽ زﯾﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﺎدﺗﯽ در ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻣﺨﺮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺧﺴﺘﮕﯽ در ﻃﻮل
روز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﺪ از ﺗﻤﺎم ﻟﺤﻈﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاب  7ﺗﺎ
 8ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺐ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺎدت در ﺑﯿﺎﯾﺪ

-4آﺧﺮ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺮوری ﺑﺮ ﮐﺎرﻫﺎی  7روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎدتﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ،ﻣﺮورﻫﻔﺘﮕﯽ ﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻔﺘﻪای ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ و ﻫﻔﺘﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
رو دارﯾﺪ را در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺧﻮد ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻞ ﻧﺸﺪه و دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ اﯾﻤﯿﻞ ﺧﻮد را ) اﮐﺎﻧﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ و اﮐﺎﻧﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﺷﺨﺼﯽ( را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﻫﺪافﺗﺎن را
ﻣﺮور و ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺮ روی آنﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 -5ﺑﺮای داﺷﺘﻦ  4ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر واﻗﻌﯽ در روز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ
آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه اﻏﻠﺐ ﻓﺮض را ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان در روز ﮐﻤﺘﺮ از ﺻﺪ درﺻﺪ ﮐﺎراﯾﯽ و
ﺑﻬﺮهوری دارﻧﺪ؟ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ،ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ در روز  8ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری اﺳﺘﺎﻧﺪارد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻧﺼﻒ روز ﺑﻬﺮهوری ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﯾﺪ .ﺑﻘﯿﻪ روز ﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ ،ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ ،ﻣﺮور اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﮐﺎرﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﺬرد.

 -6ﻫﺮﺑﺎر ﻓﻘﻂ روی ﯾﮏ ﮐﺎر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎر
ﭼﻨﺪ وﻇﯿﻔﮕﯽ ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﺎر را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

 -7ﮐﺎرﻫﺎی راﻫﺒﺮدی را از ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﺰا ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﺎرﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﻣﻬﻢ ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ ﺑﺎﺑﺖ آنﻫﺎ ﭘﻮل ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ -اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ
اﯾﺪهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺪﯾﺪ ،روشﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ روز ﮐﻪ ﺧﺴﺘﻪ
ﻫﺴﺘﯿﺪ؛ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﺴﻞﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺼﺐ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺮون رﯾﺨﺘﻦ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﺑﺮوﯾﺪ.

 -8ﭘﺮوژﻫﺎی ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن اﺳﺖ .ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺻﯿﻪ اﻓﺮادی ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ.

 -9ﻫﺮ روز ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﮐﺎر را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ
در اﺑﺘﺪای روز ،اﯾﻦﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن روز از ﭘﺲ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ روزﻣﺮهﺗﺎن ﻗﺮار
دارﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺮﺑﯿﺎﯾﯿﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی رﯾﯿﺲ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ را ﺧﺮاب ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻫﺮ روز اﻧﺠﺎم ﺳﻪ ﮐﺎر ﻣﻬﻢ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺧﻮدﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

 -10ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﺤﻮل ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﺤﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روی ﮐﺎر ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻬﺘﺮ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺤﻮل ﮐﺮدن ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ :ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ و ﺿﺮباﻟﻌﺠﻞ آنﻫﺎ ،ﺷﺮح
وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ او ﻣﺤﻮل ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮدن وی از ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎر.

 -11ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﺤﻮل ﮐﻨﯿﺪ
در دﻫﻪ دوم زﻧﺪﮔﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺗﺎن را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﺤﻮل ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺷﺴﺘﻦ و اﺗﻮ ﮐﺮدن ﻟﺒﺎسﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ
ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ.

 -12ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از آن درس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﮑﺮار اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺰء ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﺤﺪود ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ داﺋﻤﺎ ً ﭘﺮوژهﻫﺎ و و ﻋﺎدتﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ.

 -13ﺑﺮای ﻫﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﯾﮏ ﺿﺮب اﻟﻌﺠﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ
ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮب اﻟﻌﺠﻞ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آنﻫﺎ اﺳﺖ.ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺿﺮب اﻟﻌﺠﻞ ﺑﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﺶ رو ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﻤﺎ را ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

 -14ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎی درون ﺷﻬﺮی ﺧﻮد در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ
ﺳﻔﺮﻫﺎی درون ﺷﻬﺮی واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ آن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداره
ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ارﺑﺎب رﺟﻮع  10دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ زﻣﺎنﻫﺎ را در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺧﻮد ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﮕﻞ ﺑﺮﻧﺨﻮرﯾﺪ.

-15اﻟﮕﻮﺑﺮداری از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺮهوری ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﺲ ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺘﺎب ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﻣﺜﻞ  Getting Things Doneﻧﻮﺷﺘﻪ دﯾﻮﯾﺪ آﻟﻦ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و از آن در ﮐﺎرﺗﺎن اﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در
اﯾﺮان ﻫﻢ ﮐﺘﺎبﻫﺎ و ﺳﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن را آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﻨﺪ

 -16زﻣﺎﻧﯽ را در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و آراﻣﺶ ﺧﻮدﺗﺎن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد و ﺗﻤﺎمﻣﺪت ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف،
ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺧﺘﺼﺎص دادن زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ و آراﻣﺶ اﺳﺖ.

 -17در ﻃﻮل روز ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺪﻫﯿﺪ
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﮐﺎر در ﻃﻮل روز ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎ آﺳﯿﺐ ﻣﯽ زﻧﺪ .ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد
ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ  5ﺗﺎ  10دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

 -18ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ از ﮐﻠﻤﻪ "ﻧﻪ" اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻠﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻋﺎدت ﺑﺮای ﺷﻤﺎ درﺑﯿﺎﯾﺪ.

 -19ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزشﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮای زﻣﺎﻧﺘﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎنﺗﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن را درک ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﺷﻤﺎ از ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ،
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﺗﺎن را ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

 -20اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ و ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﻮﺟﺐ اﺗﻼف زﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎتﺗﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮی در زﻧﺪﮔﯽ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﯾﻞاﻧﺪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت را ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص اﮔﺮ آن ﻓﺮد ﺻﺎدق
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز دوﺑﺎره آن اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

 ۵روش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ

ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آرزوﻫﺎ اﯾﻦ  ۷ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ

ﺑﺎزدﯾﺪ از اﯾﻦ  8ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻮشﺗﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ

 ۱۴ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ

 ۱۰ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮای ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر

 11ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی

اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ،اﯾﻦ  ۲۵وﯾﮋﮔﯽ را از ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ

ﺗﺎﺑﻠﻮی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﯾﻮار ﮐﺪام ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ )ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ(

 ۱۱ﺗﻔﺎوت آدمﻫﺎی ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎ آدمﻫﺎی ﺧﻼق
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