


مديريت زمان
:تهیه و تنظیم

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی–هوشنگ قشقایی 

مرکز علمی کاربردی سردفتران و دفتر یاران



مديريت زمان يعني چه؟
وب مديريت زمان يعني استفاده ي مطل

از زمان براي اجراي برنامه ها و فعّاليّت
ها ، متناسب با اهدافي كه در زندگي

.داريم



سه اصل مهم در مديريت 
:زمان

هدف گذاري( الف
فهرست بندي اولويّت ها( ب

رعايت اولويّت ها( ج



:هدف گذاري(الف
قيق اوّلين قدم براي مديريت زمان ، تعيين د

بلنداهداف مي باشد ، هدف ها مي توانند 
گام هن. مدّت ، ميان مدّت و كوتاه مدّت باشند 

هدف گذاري بايد تو جه داشت كه هدف ها 
واقعي و

.قابل دست يابي باشند



:اهداف بلند مدّت
منظور از اهداف بلند مدت  اهدافي است كه

اله در يك دوره ي زماني طوالني ، مثالً پنج س
قّق آن قابل دست يابي بئده و از طرف ديكر تح

.ها متضمّن تحقّق اهداف جزئي تري باشد
راحي رسيدن به شغل پزشك متخصّص ج: مثل

.چشم



:اهداف ميان مدّت
د اهدافي هستند كه نسبت به اهداف بلن

ترسيمدت ، در مدّتي زمان كوتاه تري قابل دس
الً مابين هستند ولي نيازمند گذشت زماني مث

.چند ماه با يكي دو سال مي باشند
.قبولي در آزمون المپياد شيمي: مثل



:اهداف كوتاه مدّت
ه در همان گونه كه از نامشان پيداست ؛ اهدافي هستند ك

اين اهداف . زمان هاي كوتاه قابل دسترسي هستند
عمدتاًبه عنوان مقدمات و مراحل دست يابي به اهداف

د زماني ميان مدّت و بلندمدّت محسوب مي شوند و مي توانن
ه خود معادل چند ساعت تا چند هفته و حتي يكي دو ماه را ب

.اختصاص دهند
:نمونه اي از اين اهداف عبارتند از

موفقيّت در امتحان پايان نيم سال_
نوشتن يك مقاله ي علمي_

...ارايه ي يك كنفرانس در كالس و _



:تعيين فعاليّت ها و اولويّت بندي ها(ب
همه ي ما در طول روز ، هفته ، ماه ، سال و خالصه در طول زندگي خود 

ي كه مي زنيم كه از نظر ميزان اهمّيّتدست به فعّاليّت هاي متعددي 
ر مستقيم مستقيماً،برخي غيكار ها برخي از اين .دارند با هم متفاوت اند

ا ضروري بعضي از كار ه.و برخي نيز هيچ گونه ارتباطي با اهداف ما ندارد
را به بوده و بعضي ديگر فوري و ضروري نبوده و مي توان انجام آن ها

.زمان ديگري موكول كرد
راي لذا دومين قدم در مديريّت زمان ، تعيين فعاليت ها و اقدامات ، ب

تقدّم اولويّت بندي آن ها براساسو دست يابي به اهداف تعيين شده 
.استزماني و ضرورت و اهمّيّت هر كدام از آن ها 



ا اولويّت براي اين كه بهتر بتوانيد كار ها و فعّاليّت ها ر
ار دسته ، بندي كنيد ؛ پيشنهاد مي كنيم آن ها را به چه

:تقسيم بندي مي كنيم 
كارهاي مهم و ضروري-1

ند در اين دسته ، كارهايي قرار مي گيرند كه هم نياز م
ي سر و يك اقدام فوري هستند و هم با نتايج حائز اهميت

ين بحران ها و مشكالت شخصي و حرفه اي از ا.كار دارند
.دسته اند



كار هاي فقط مهم-2
ها و فعاليت هايي در اين گروه قرار مي گيرند كه بهكار 

اما .مربوط مي شوندهاي زندگي رسالت ، نقش ها و هدف 
م آن هارا مجبور نيستيم همين حاال انجام بدهيم و مي تواني

ها ديگري موكول كنيم ولي در هر حال الزم است آنزمان به 
:  مانند.را انجام دهيم

وه ي گرفتن مكالمه ي زبان انگليسي ، ياد كيري نحياد 
...استفاده از كامپيوتر  و



كار هاي فقط ضروري-3

اين قسمت ، شامل كارها و فعاليّت هايي مي شود كه اضطراري و 
مورد محتواي اين قسمت.فوري هستند امّا ، مهم به شمار نمي روند

ه در عالقه ي ديگران است و اغلب نيز خوشايند و آسان، ولي نكت
نه ارتباطي اينجاست كه اين امور نه تنها مهم نيستند بلكه هيچ گو

نيز با اهداف
.دماندارند و حتّي بعضي اوقات مانع بر سر اهداف ما خواهند بو

ارك دوستي كه به ما زنگ مي زندو مي گويد همين اآلن در پ:مثال
.منتظرت هستم و كار هايي از اين دست



:كارهايي كه نه ضروري و نه مهم-4
دادن در اين دسته اغلب كار هايي قرار مي گيرند كه انجام دادن يا ن

د و آن ها چه حاال و چه در وقتي ديگر تفاوتي ندارد و هيچ گونه سو
ر زياني به حال ما و اهداف و رسالت هاي ما در زندگي ندارد و بيشت

شود، باعث اتالف وقت مي شوند و اگر بيش از حد به آن ها پرداخته
.  زمان هاي مفيد ما را در زندگي مي سوزاند

تماشاي بيش از حد و بدون هدف تلويزيون ،: مثل 
...وقت گذراني و پرسه زدن با دوستان و



:رعايت اولويّت ها(ج
ي سومين قدم براي مديريّت بر زمان ، رعايت اولويّت ها م

ندگي خود يعني چگونگي اختصاص وقت به اولويّت هاي ز. باشد
.  را مشخّص كنيم

ا الگويي كه به شما پيشنهاد مي دهيم ؛ اين است كه ب
ه در استفاده از جدول فعّاليّت ها ، وقت خود را بين كارهايي ك

.راستاي اهداف زندگي شما هستند ؛ تقسيم كنيد



:تلف كننده هاي زمان
:دمهم ترين عوامل اتالف وقت به شرح زير مي باش

مكاتبات تلفني غير ضروري يا بيش از اندازه-
صحبت هاي غير ضروري و بيش از حد با دوستان-

يكاستافاده بيش از حد از پيامك يا پيغام هاي الكترون-
اعتياد به چت كردن با اينترنت-

ميهمانان نا خوانده و بدون برنامه ريزي قبلي-
صرف وقت روي مطالعه مطالب كم اهمّيّت و غير ظروري-

...تماشاي بيش از حد تلويزيون و-



:كننده هاي زمانادامه تلف 
مطالعهروش هاي غير صحيح و عادات نادرست -

مناسبنداشتن برنامه ريزي صحيح و -
آنسستي و بي ارادگي در تصميم گيري  و اجراي -

هادوباره كاري و تكرار بي مورد و غير ظروري كار -
خواببرنامه ي نادر استراحت و -

تان و به در خواست هاي نابجاي دوس« نه گفتن»ناتواني در -
گذراني بيش از حد با آن هاوقت 



ادامه تلف كننده هاي زمان
حواستمركز نداشتن -

كاريعادت امروز و فردا كردن يا اهمال -
خيابانپرسه زدن در پارك و -

كري و در نتيجه اشتغال ف)ترس و اظطراب از شكست -
(به آن

مثل بازي)سرگرمي هاي غير ظروري و طوالني مدت -
...(هاي كامپيوتري و 



:راه هاي ايجاد وقت
:زنده كردن وقت هاي مرده-1

ي يعني استفاده كردن از زمان هايي كه عمالً كار خاصّ
نتظار مثل استفاه از زماني كه در ا.درآن انجام نمي شود

اي انجام بر.اتوبوس يا نوبت پزشك و امثال آن هستيم
ت برخي كارها و فعّاليّت ها مثل به خاطر سپردن لغا

...زبان  يا اشعار و معاني لغات فارسي و



ادامه راه هاي ايجاد وقت
:انجام كار ها به طور همزمان-2

يعني كارهايي را كه انجام همزمان آن ها هيجاد مزاحمت و مشكل
دن گوش كر:مثل.براي هم نمي كند را در يك زمان واحد انجام دهيم

...به نوار آموزشي زبان انگليشي در هنگام استراحت و 

:كردن وقت خواب و بيداريتنظيم -3
د يعني وقت خواب خود را در زمان هايي قرار دهيم كه جزءِ اوقات مفي

براي ساير كارها و وظايف ما نباشد و همچنين ميزان خواب و 
خواب : ثالًم. استراحت به گونه اي تنظيم شود كه در حد متعادل باشد

.ساعت كفايت مي كند7الي 6شبانه بين 



ادامه راه هاي ايجاد وقت
:كنترل اوقات تفريح-4

جديد كننده تفريح و فراغت مي تواند به عنوان عاملي مفيد و ت
ر ولي اگ. ي انرژي رواني و جسماني براي انجام كار ها باشد

تصاص تفريح ، بخواهد زمان قابل توجهي از وقت ما را به خود اخ
لذا . رددهد ؛ مي تواند در زمره ي تلف كننده هاي زمان قرار بگي

ه كردن مي توان با محدود كردن و كنترل زمان تفريح و اضاف
يم ؛ آن به وقتي كه براي انجام فعّاليّت هاي اختصاص داده ا

.وقت جديدي را به وجود آوريم



ادامه راه هاي ايجاد وقت
ر به در خواست هاي نابجا و غي« نه گفتن»-5

:مهم
غير بسياري اوقات ، قبول كردن در خواست هاي نابجا و
خود ضروري ديگران ، بخش قابل توجّهي از وقت ما را به

ز انجام اختصاص مي دهد و اگر قادر باشيم با گفتن نه ، ا
اين امور خود داري كنيم ؛ موفّق شده ايم به ميزان

.قابل توجّهي در وقت خود صرفه جويي كنيم



ادامه راه هاي ايجاد وقت 
:به تعويق انداختن كارهاي غير ضروري-6

گاهي اوقات انجام كار هايي كه اهمّيّت چنداني ندارد ؛ مي
ر امور تواند بخش زيادي از وقت مارا صرف خود كرده و براي ساي

ه تأخير با كمبود و يا فشردگي زمان روبرو شويم لذا حذف و ب
ناي انداختن آن ها مي تواند به طور چشم گيري ما را از تنگ

.  زمان رهايي بخشد 
ي بر صرف وقت براي پاسخ گويي به پيامك هاي ارسال:مثل

كه روي گوشي تلفن همراه و يا پاسخ گويي به نامه هايي
...چندان فوري نيستند و 



ادامه راه هاي ايجاد وقت 
:ليفباال بردن سرعت مطالعه و انجام تكا-7

امروزه استفاده از مهارت هاي تند خواني و تند
نويسي مي تواند ما را در باال بردن سرعت 
قدار مطالعه و انجام تكاليف ياري داده و از سويي م
قابل مالحظه اي از وقت ما را صرفه جويي

يري و لذا به شما توصيه  ميكنيم در ياد گ.نمايد 
.ممارست اين مهارت ها نيز همّت و تالش كنيد



:نكات مفيد براي موفّقيّت در مديريت زمان
ه ريزي همواره فعّاليّت ها و تكاليف روز بعد خود را از شب قبل برنام-

.كنيم و كار هايي كه بايد انجام دهيد ياد داشت كنيد 
ر فهرست تكاليف و كار هاي خود را اولوّيت بندي كرده و براي ه-

.كدام از آن ها مهلت  اجرا در نظر بگيريد
كه هميشه كارها و تكاليف دشوار را زودتر از بقيّه و يا در هنگامي-

ف سبكتر در بهترين شرايط جسمي و روحي هستيد انجام دهيد و تكالي
ليف دروس و تكا-.و مورد عالقه را در زمان هاي ديگر به انجام رسانيد

اشيد كه با اهمّيّت امّا ناخوشايند را تعويق نيندازيد و به خاطر داشه ب
.هيچ كاري با به تعويق انداختن خوشايند نخواهد بود



:نكات مفيد براي موفّقيّت در مديريت زمان
مديد قواي بين فعّاليّت ها و تكاليف ، زمان هاي كوتاه تري را براي استراحت و ت-

.جسماني و عاطفي در نظر بگيريد
د بيان آن ها مكالمات تلفني خود را از پيش برنامه ريزي كنيد و مطالبي كه قص-

اشيد تا را داريد و يا  اطاّلعاتي را كه قصد داريد از مخاطب بگيريد در ذهن داشته ب
ياز را بتوانيد در زمان كوتاهتري مطالب خود را بيان كرده و اطاّلعات مورد ن

.كسب كنيد
دگي ، همواره انگيزه ي خود را باال برده و پشتكار و جدّيّت و توجّه به اهداف زن-

.را به انجام برسانيدخود كارهاي 
د و در هر به خودتان و تصميمي كه گرفته ايد كامالً اطمينان داشته باشي-

.پايبندباشيدشرايطي به آن 



:نكات مفيد براي موفّقيّت در مديريت زمان

ند؟ و كنيد كه وقت خود را صرف چه كاري مي كطور دقيق بررسي به -
.ددر صورت لزوم تغييراتي آگاهانه در برنامه ي خود به وجود آوري

رد سعي كنيد در زندگي خود و به ويژه در مورد وسايل شخصي ، ف-
.كنيدمنظّمي باشيد ؛ تا وقت خود را صرف يافتن وسايل گمشده ن

جام كارها به خاطر داشته باشيد ، گاهي استرس و خستگي ، محصول ان-
است نيست ، بلكه بعضي اوقات ، معلول افسوس خوردن از كار هايي

باشد كه يا دتان. كه مي توانسته ايد انجام دهيد ولي انجام نداده ايد
د كهاآلن زمان به عقب بر نمي گردد پس به فكر انجام كار هايي باشي

.مي توانيد انجام دهيد و بالفاصله به سراغ آن ها برويد



:نكات مفيد براي موفّقيّت در مديريت زمان
مراقب باشيد ديگران هر زماني كه اراده كردند ؛ وقت شما را به خودشان-

ا از خودتان استقالل نشان دهيد و در صئرت لزوم به آن ه.اخنصاص ندهند
«...تماس بگير ، اآلن وقت ندارم ، فردا به تو خبر مي دهم و »:بگوييد

تالش در زندگي خوش بين باشيد و براي رسيدن به اهداف خود با تمام قوا-
ورت كنيد و درصورت لزوم از فرد يا افراد آگاه و مورد اطمينان راهنمايي و مش

.بخواهيد
نيد و بازده تا آن جا كه مي توانيد نقش تلف كننده هاي زمان را به حدّاقل برسا-

.ي زمان خود را افزايش دهيد
درصد نتيجه ي 80« ويلفردو پارتو»باألخره اين كه به قول اقتصاددان ايتاليايي -

ي پس برا. درصد تالش هايي حاصل مي شود كه انجام مي دهيم20مورد نظر از 
درصد از مهم ترين 20خود رابه طور مؤثّر اولويّت بندي كنيم بايداين كه كارهاي 

ن نتيجه آن ها تمركز كنيم تا بيشترين و بهتريو كارها را در اولويّت قرار داده 
.حاصل شود



ه براي موفّقيّت بيشتر در زمينه ي مديريت زمان چ
كنيم؟

د در نظر دفتر يا سر رسيدي مناسب براي ثبت مهم ترين كار هاي خو-
كه در اين زمينه توصيه مي شود كه دفترتان را هر طوري.بگيريد

.ت دهددوست داريد تزيين كنيد تا به شما احساس لذّت به شما دس
بت كرده سعي كنيد روز خود را ، با مهم ترين كاري كه در دفتر مذكور ث-

ر بگيريد ايد ؛ شروع كنيد و توانمندي الزم را براي موفّقيّت در آن ، در نظ
ه در و سعي كنيد تجربيات ، درس هاي آموخته شده و نكات مهمي را ك

ار هنگام انجام كار به آن ها دست مي يابيد را در زير عنوان همان ك
.يادداشت كنيد

كاري كه اكنون بهترين و مناسب ترين:هميشه از خودتان بپرسيد-
مي توانم براي استفاده از زمانم انجام دهم چيست؟



براي موفّقيّت بيشتر در زمينه ي مديريت زمان چه كنيم؟
كاري كه اكنون بهترين و مناسب ترين:هميشه از خودتان بپرسيد-

مي توانم براي استفاده از زمانم انجام دهم چيست؟
كاري را يادتان باشد كه روز هاي خود را متنوع برنامه ريزي بكنيد و-

كرار اگر آن را ت.كه در يك روز انجام مي دهيد ؛آن را هر روز تكرار نكنيد
كنيد ؛ موجب دل سردي شما در كار ها مي شود و به اصطالح مي 

.دست و دلتان به كار نمي رود:گويند
آن ها را نكات مثبت و مفيد كار هاي خود را برجسته كنيد و هميشه-

واقص اگر اين كار را انجام دهيد مي توانيد ن.براي خود يادآوري كنيد
.خود را برطرف كنيد



؟نيمموفّقيّت بيشتر در زمينه ي مديريت زمان چه كبراي 
نيد كاري را كه براي امروز و اين لحظه در نظر گرفته ايد ؛ همين اآلن شروع ك-

وگرنه با انبوهي از كار هاي عقب.موكول نكنيدهاي ديگر زمان به و آن را 
.افتاده روبرو مي شويد

د و از ، فرصتي را براي ارزيابي عملكرد خودتان اختصاص دهيروز در پايان هر -
در كارهايتان اگر. در روز بعد استفاده كنيدعملكردتان بهبود آن براي ي نتيجه 

.ي پيروزي استچون شكست مقدّمه . ندارداشكالي شكست داشتيد 
ويّت سعي كنيد در حالت عادي كار هاي خود را نسبت به كارهاي ديگران در اول

از ديدگاه فردي.قرار دهيد و فكر نكنيد هميشه بايد ديگران را برخود مقدّم داريد
ن شكل ديگران موفّق و قابل اعتماد است ،كه بتواند كارهاي خودرا به بهتري

امّا اگر كارهاي خود را انجام نداد و كارهاي ديگران را انجام داد ؛ او .انجام دهد
.فردي ناموفّق خواهد بود



؟موفّقيّت بيشتر در زمينه ي مديريت زمان چه كنيمبراي 
منحصر براي موفّقيّت بيشتر در مهارت مديريت زمان ، استعدادهاي-

چرا كه آن ها عاملي اساسي در كاهش.به فرد خود را تقويت كنيد
مام زمان انجام كارها محسوب مي شوند و به منزله ي استفاده از ت

.توان فردي شما تلقّي مي شوند
ار و يادتان باشد كه تمرين مهارت ها ، باعث كاهش زمان انجام ك-

.افزايش كارآيي مي شود
و تأكيد بنابراين در انجام هر كار بر مهارت هاي مورد نياز آن كار تكيه

.كنيد
رنامه در نهايت تأكيد مي كنيم كه حتماً براي انجام كارهاي خود ب-

هر دان ، چرا كه بنا بر باور بسياري از انديشمن. ريزي داشته باشيد
.دقيقه صرفه جويي در انجام كار هاست10دقيقه برنامه ريزي برابر 


