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 نکته بسیار مهم در مدیریت بهتر زمان  99

 ثانیه به شما زمان داده می شود از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کنید.00488هر روز فقط  .1

 است که نمی توان آن را خرید. ییبه خاطر داشته باشید زمان تنها کاالی گرانبها .2

درصد زمان خود را تلف می کنند با بکارگیری روش های مدیریت زمان  08الی  08بیشتر افراد روزانه  .3

 سعی کنید این زمان را کاهش دهید.

 کارهای مهم را فوری انجام دهید. .4

 زایش می یابد.برابر اف 18تا  5حتما اهداف خود را روی کاغذ بنویسید مطمئن باشید کارآیی شما  .5

 کنند. اهداف، الگوهای قابل قبول ارزیابی عملکرد را فراهم می .0

 . ولی دست یافتنی. دوست عزیز هدف باید بزرگ باشد بسیار بزرگ .0

باشد که بتوان آن را حتی برای یک  و دقیق در نظر داشته باشید یک هدف خوب باید آن قدر روشن .0

 د.یکودک تشریح کن

 زیرا هدفی که نوشته نشده باشد فقط یک آرزو و رویا است.اهداف را حتما بنویسید  .9

ماه 12برای هدف گذاری از یک جایی شروع کنید. همین امروز خود را مقید کنید ده هدفی که طی  .18

 آینده می خواهید به آن برسید را بنویسید.

آن را به تعویق برای انجام هر کاری محدوده زمان تعیین کنید اگر برای کاری زمان تعیین نکنید قطعا  .11

 می اندازید.

 برای رسیدن به هدفتان حتما باید لیستی از کارهایی که باید انجام دهید را یادداشت کنید. .12
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 وقت شناس باشید. .13

 همیشه سعی کنید روز خود را بر اساس برنامه زمان بندی شده آغازکنید. .14

 "همین االن انجام می دهم"این جمله قدرتمند را همیشه تکرار کنید:  .15

اهداف بزرگ را به اهداف کوچکتر تقسیم کنید. اگر هر روز یک گاز از یک فیل بزرگ بخورید حتما طی  .10

 یکسال آینده همه آن را نوش جان کرده اید.

 هر روز چند صفحه در مورد اهدافتان مطالعه کنید. .10

 درصد پیشرفت خود را در پایان یک دوره زمانی اندازه گیری کنید. .10

 راه رسیدن به اهداف را فراموش نکنید. نقش عبارات تاکیدی در .19

به یاد داشته باشید اگر برنامه ریزی زمانی خوبی نداشته باشید در انجام کارهای زندگی تان شکست می  .28

 خورید.

تجربه نشان داده که هر چه تالش بیشتری صرف برنامه ریزی کنیم در هنگام اجرا و عمل به زمان  .21

 کمتری نیاز داریم.

 هدفمند داشته باشید.امه هر روز برنبرای  .22

  سه نکته مهم توجه کنید. برنامه ریزی،برنامه ریزی، برنامه ریزیاین در انجام کارهایتان به  .23

 شب قبل برنامه ریزی کنید. ازحتما برای فردا  .24

 سال آن را می خوابید. 25وقت خواب خود را تنظیم کنید آیا می دانید در طول عمرتان  .25

 امور زندگیتان بکار ببرید.را در  08به  28قانون  .20

 به این موضوع فکر کنید چرا همیشه سرتان شلوغ است ولی همیشه از کارهایتان عقب هستید. .20
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 سعی کنید طبق برنامه ریزی کار کنید تا به هر چه پیش می آید واکنش نشان ندهید. .20

 اکثر افراد عادت دارند ابتدا کارهای آسان را انجام دهند. شما چطور؟ .29

 اد عادت دارند کارهای فوری را قبل از کارهای مهم انجام دهند. شما چطور؟بیشتر افر .38

 کارهای مهم را در ابتدای صبح انجام دهید. .31

 این فرمول را بارها تکرار کنید. .32

 مدیریت زمان= هدف گذاری + برنامه ریزی + تعیین اولویت + رعایت اولویت

 به حال شما ندارند. کارهایی که نه مهم هستند نه فوری انجام آن هیچ سودی .33

 "ما معموال مهم را با فوری اشتباه می گیریم"آیزنهاور را حفظ کنید.سعی کنید قانون  .34

 زمان پنهان را در نظر بگیرید. ،همیشه برای انجام کارها .35

 همیشه طبق برنامه و پشت سرهم کار کنید. .30

که در کاری پیوسته کار کنید "قانون کارسیون را هم حفظ کنید. الطف ردیداگر قانون آیزنهاور را حفظ ک .30

 "چند نوبت انجام شود بیشتر زمان می گیرد

 درصد افزایش می یابد. 25وقتی برنامه ریزی را شروع کنید بسیار متعجب خواهید شد زیرا بازده شما تا  .30

 اگر فکر می کنید کاری درست است آن را انجام دهید شک نکنید. .39

 کاغذی استفاده کنید. اگر جز افراد بصری هستید از برنامه ریزی .48

 .اگر جز افراد بصری نیستید و جز افراد رقمی هستید از برنامه ریزی دیجیتال استفاده کنید .41
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ای خاص در انجام کارها تاکید نکنید شاید بتوانید از مسیر کارها را به کار ببرید، روی شیوه خالقیت در  .42

 میان بر و کوتاه تری به هدف خود برسید.

 بگویید. "نه"سیار با اهمیت است در صورت لزوم با قاطعیت به تقاضای نا بجای افراد زمان برای شما ب .43

 با کمی مطالعه روزانه سعی کنید سطح اطالعات خود را در زمینه روانشناسی باال ببرید. .44

 طوری رفتار کنید که دیگران شما را به عنوان یک الگو مثال بزنند. .45

 ه گشای آینده است.انتقادپذیر باشید انتقادهای سازنده را .40

 سرعت عمل داشته باشید. .40

 طراحی کنید شاید این روش شما را به مقصود نرساند. Bهمیشه برای انجام کارهای مهم یک پالن  .40

 وظایف کارمندان و کارکنان خود را متناسب با توانایی های آنها تعیین کنید. .49

 سعی کنید همیشه کارمندان با انگیزه و مشتاق را استخدام کنید. .58

 به هیچ درخواستی بدون تامل و تفکر پاسخ ندهید. .51

 چند ساعت در ماه را صرف شنیدن مشکالت کارکنان خود کنید. .52

 در سمینارهایی که شما را در شغلتان ارتقا می دهد، شرکت کنید. .53

 علت شکست های خود را در هر زمینه بررسی کنید تا از تکرار آن جلوگیری شود. .54

 . سارقین زمان را شناسایی کنید .55

 از وقتتان برای کار استفاده کنید چرا که کار بهای موفقیت است. .50

 در برنامه ریزی ماهیانه زمانی را برای تفریح در نظر بگیرید. .50

 حتما در روز یک ساعت مطالعه کنید. .50
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 از وقتتان برای عشق ورزیدن استفاده کنید. .59

 کیفیت زمان. در خانه کمیت زمان و در محل کار این دو را با هم اشتباه نگیرید .08

 رایج ترین اشتباه افراد انجام چند کار با هم است شما این اشتباه را تکرار نکنید. .01

 برابر بیشتر زمان می گیرد؟ 4آیا می دانید عدم تمرکز تا  .02

 یک وقفه کوچک در بین کارها اصطالحا باتری شما را شارژ خواهد نمود. .03

 باشید.در حین انجام یک فعالیت سعی کنید تمرکز ذهنی داشته  .04

 فقط و فقط به انجام دادن و پایان رساندن یک کار خاص فکر کنید تا تمام شود. .05

 دردسترس قرار دهید. رابرای تمرکز بهتر است قبل از شروع کار تمام ابزار و لوازم مورد نیاز  .00

همیشه سعی کنید تا کاری را تمام نکردید کار دیگری را شروع نکنید این حرکت تمرکزتان را از بین  .00

 می برد.

 در نظر داشته باشید می توانید کارهای شبیه به هم را با هم انجام دهید. .00

 میز خود را مرتب کنید. .09

 ق خود را بر اساس نیازها ترتیب دهید.ابایگانی و قفسه بندی ات .08

در هنگام کار از یک صندلی مناسب استفاده کنید به یاد داشته باشید خستگی از عوامل اتالف زمان  .01

 است.

 یزان نور و روشنایی اطراف خود را تنظیم کرده اید؟آیا م .02

 اصول واگذاری کارها به دیگران را بیاموزید. .03

 به هیچ عنوان فرد بی مسولیت و بی انگیزه را به کار نگیرید. .04
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 لیستی از انتظارات و جزییات کار را نوشته و به فرد عامل بسپارید. .05

 جهت انجام کارهای مهم را بدست می آورید.با سپردن کارهای غیرمهم به دیگران شما وقت کافی  .00

همیشه یک کتاب به همراه داشته باشید تا در ایستگاه اتوبوس یا مطب  زمان های مرده را زنده کنید. .00

 دکتر مطالعه کنید

 کدام مهارت است که اگر آن را افزایش دهید بیشترین تاثیر را در حرفه شما می گذارد؟ .00

 خالقانه برای یافتن مشتری جدید پیدا کنید.اگر در بخش فروش هستید راهی  .09

 صبح زود بیدار شوید. .08

 ین عبارات برای شما هم آشناست:آیا ا .01

از شنبه شروع می کنم به ورزش کردن، از این جمعه درس خواندن را آغاز می کنم و یا فالن کار را فردا 

 انجام می دهم.

 کار به شما انرژی مثبت می دهد. امروز یک کار نیمه کاره را به اتمام برسانید. اتمام هر .02

 سعی کنید در هنگام کار فقط کار کنید وقت برای صحبت های کم اهمیت با همکاران فراوان است. .03

 "تلفن "آیا می توانید نام بزرگترین سارق زمان را نام ببرید؟ بله درست حدس زدید .04

 کاری در زمان مشخص.آیا معنی انضباط را می دانید؟ انضباط یعنی وادارکردن خود به انجام  .05

 سعی کنید برای یادداشت به جای تکه کاغذ از دفترچه استفاده کنید. .00

 الزم نیست کامال بی عیب و نقص عمل کنید. .00

 استفاده بی هدف از اینترنت موجب وقت کشی می شود آن را محدود کنید. .00

 ساعاتی را با خانواده سپری کنید. .09
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شبکه ها را عوض می کنید مطمئن باشید دارید وقت تلف اگر کنترل تلویزیون در دستتان است و مدام  .98

 می کنید.

 دقیقه زودتر سر قرار حاضر شوید. 5همیشه  .91

 سعی کنید به صورت تیمی کارتان را انجام دهید. .92

 دقیقه تنها باشید و به مراقبه و تفکر بپردازید. 08الی  38بعضی مواقع بسیار عالی است که  .93

 آسان شود بلکه آرزو کنید خودتان بهتر شوید.به هیچ عنوان آرزو نکنید کارها  .94

 از اشتباه نترسید مطمئن باشید حتی مداد رئیس جمهور هم پاک کن دارد. .95

 با لذت کار کنید چشمتان را از ساعت بردارید. .90

در صندلی مقابلم نشسته بود آیا من اگر کارمند هستید همیشه به خود بگویید اگر رئیسم هم اکنون  .90

 دم.اینگونه کار می کر

 مسئولیت تمام کارهایتان را بپذیرید. .90

 شاد و موفق و وقت شناس باشید. .99

 

 برگرفته از کتاب سارقین زمان 

 نویسنده محمد علیمحمدی


