
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باتوجه به نیازها و اولویت بندی آنها -3

نیازهای ما در زندگی پایان ناپذیرند آنها را باید تفکیک 

ستند     ضروری و واقعی ه کرد برخی از نیازها نیازهای 

ستند ینی اگر     اما ضروری نما و کاذب ه پارهای از آنها 

شوند لطمه ای      ش شوند و یا به تاخیر انداخته  براورده ن

 به سالمت ما وارد نخواهد کرد.

ی ی         مه ری ی ا نا خا ر آن بر یازی نیستتت ب مثال ن

زندگیمان را فراموش کنیم پس نیازها را اولویت بندی       

 کنیم.

 با توجه به زمان -4

ق    یوال تنظیم و که برای      ا مانی  بدون در نظر گرفتن ز ت 

ست.      ستیابی به یک هدف در نظر گرفته ایم امکان پذیر نی د

 اهدافتان را به سه دسته تقسیم کنید.

شنبه هفته آینده امتحان    الف( اهداف کوتاه مدت: مثال چهار

زبان دارم و باید خودم را برای آن آماده کنم یا تا فردا باید     

ضی را  انجام دهم. این اهداف می تواند   همه تمرین های ریا

 هفته را پوشش دهد. 2تا  1بین

سه    ب( اهداف میان مدت: این اهداف معموال بین دو هفته تا 

شته عربی              نه گذ ماها ماه را در بر میگیرند مثال در امتحان 

که در پیش           نه  ماها نامط وبی گرفته ام در این امتحان  نمره 

 است حتما باید آن را جبران کنم.

ماه را در    3هداف ب ند مدت: این اهداف معموال بیش از     ا ج(

شته           سراری در ر ید در کنکور  با ما  بر میگیرد. مثال من حت

خایی پذیرفته شوم. بعد از تقسیم اهدافتان برای رسیدن به      

بل تعیین           مانی از ق یک دوره ز ما در  تا حت ید.  ها تالش کن آن

 شده حتما به هدفتان برسید...
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 " نکات مهم در تنظیم وقت" 

 ها هدف توجه ( با1

 انسانی  آرزوهای و اهداف اما است  محدود همیشه  زمان

حدود     های  هدف  دانشتتوموزی هر استتت ممکن. نام

شته  متعددی شد  دا  درس در خواهد می یکی مثال با

شرفت  و موفقیت هایش شتری  های پی شته  بی ش  دا   اما دبا

  و زبان  در خواهد  می خواندن  درس بر عالوه دیگری

شرفت  به هم رایانه سد  خوبی های پی  می سومی  و بر

 بقیه از برتر هم ورزش در زبان و درس بر عالوه خواهد

  انوقتش  تنظیم در آموز دانش سه  این شما  نظر به. باشد 

 کنند؟  عمل یکسان

 باتوجه به نیازها -2

یورت      تنظیم وقت حتما باید با توجه به نیاز های فردی 

 غیر این یورت قابل اجرا نیست .گیرد در 

شت و               شما مثل خواب، تغذیه، بهدا سمی  نیازهای ج

ستند آنها را در تنظیم       شما ه ی ی ترین نیاز  ستراحت ا ا

یازهای روانی      ید. ن تان فراموش نکن ماعی نی   –وقت  اجت

شود. مثل نیاز به ارتباط اجتماعی به   حتما باید  مالحظه 

 )      دوستان، بستگان یا تماشای ت وی یون در حد معقول.

ساعت در روز(. خرید کردن، کمک به   حداکثر یک یا دو 

صی ی خواهر و برادر       مایی تح مک و راهن لدین و ک وا

صی ی تان هم جایگاه خو  دش را بودن و ... .نیازهای تح

 دارد.
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 اضطراب-9

ست .       ضطراب عدم تنظیم وقت ا شه های ا یکی از ری

ضطراب ، ترس ناخوداگاه از عام ی نا  ست .    ا شناخته ا

صی ی ترس از عدم موفقیت از مهم    ضطراب های تح در ا

شمارا توانا و           ست. مهارت تنظیم وقت ،  ترین ترس ها

شادابی و اعتماد به نفس و      شما  سازد و به  مطمئن می 

یه مطمئن   اراده آهنی می بخشتتد در برابر این روح

شما       ضطراب زانو می زند . تنظیم وقت به  شوید که ا

ی م      طمئن باشید به همه درس هایتان کمک می کند م

سید و دل نگران عدم آمادگی و خدایی نکرده عدم        ر

موفقیت نخواهید بود و به این ترتیب اضطرابی نخواهید  

 داشت قبول کنید که اضطراب اینکه میرسید یا نمیرسید.

 تخمین زمان-11

سب مهارت در براورد زمان مورد نیاز لیکن از عوامل   ک

استتت دقت کن ببین برای انجام هر کاری    تنظیم وقت  

ستند که قادر         چقد وقت احتیاج دارید؟ افراد زیادی ه

ستند این کار به ظاهر ستتاده           به انجام چنین کاری نی

ست.گاهی برای انجام کاری     شکل ا ست. اما در عمل م ا

ساعته می توان انجام داد       ساعت وقت پیش     2که نیم 

 3ی که حداقل    بینی می کنیم و گاهی برای انجام کار   

ساعت در نظر گرفته ایم.      1ساعت وقت می برد فقط     

قدان مهارت      های زمانی ف منشتتاب برخی از بی نظمی 

ست. لطفا در تنظیم   کافی در تخمین مهارت مورد نیاز ا

شه برخی از بی نظمی     شاید ری وقتتان بازنگری کنید. 

 هایتان بر شما هم آشکار شود.
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 با توجه به رغبت ها، گرایش ها و عالیق -7

ایوال در هر کاری اگر عالقه باشد موفقیت هم هست زیرا 

 تالش و پشتکار در آن جا به ثمر می نشیند.

لطفا در تنظیم وقتتان به عالیق و رقبت هایتان توجه کنید 

ید وقت            با یی کمتر عالقه دارید  خا به درس  مثال اگر 

 بیشتری به آن اختصاص دهید تا نتیجه بهتری بگیرید 

شته ای عالقه دارید و میخواهید حتما در آن   یا اگر به ر

سرمایه گذاری کنید و           شوید پس از هم اکنون  موفق 

شته مورد  وقتتان را  به گونه ای تنظیم کنید که حتما به ر

شد هر عم ی که      سی پیدا کنید و یادتان با ستر نظرتان د

 .انجام میدهید آگاهانه و عاقالنه باشد

 

 وقت های مرده را احیا کنید -8

سب مهارت     سی در تنظیم وقت ک سا یکی از مهارت های ا

ست اوقات مرده      سایی و احیای وقت های مرده ا شنا در 

شود که بدون هیچگونه هدفی و        به ا  وقاتی ا الق می 

سایی این اوقات و        شنا شود .  سپری می  نتیجه ای فقط 

شما             ستفاده از این زمان ها می تواند ک ید موفقیت  ا

باشتد. حتما به کستانی برخورده اید که در اتوبوس یا         

سرویس به مطالعه می پردازد یا کستتانی که در زن          

ه همراه دارند . ایا شما نمونه تفریح کتاب یا ج وه ای را ب

 ها و مثال های دیگری را سراغ دارید ؟
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 با توجه به عادت ها -5

ضاد قرار     شمادر ت یوال تنظیم وقت گاهی با عادت های  ا

می گیرد. یاد بگیرید عادت های مخت ف خودتان را مثل       

عادت تغذیه            عادت مطالعاتی، عادت خواب و بیداری، 

شای   سایی   ای، تما شنا ت وی یون، عادات تفریحی و غیره 

 کنید.

 با توجه به توانمندی ها، امکانات و قاب یت ها -6

در تنظیم وقت باید به عوامل متعددی توجه کرد از جم ه 

قاب یت ها  و توانمندی های فردی  مثال افراد متعددی به  

یا  8یورت احساسی تصمیم میگیرند که از امروز روزی     

شان میدهد که  ساعت درس ب  11 خوانم اما نتیجه کار ن

به           ند  ند عمال نمیتوان ندار ندن را  ما یدار چون توان ب

صمیمی که گرفته اند عمل کنند یا اگر دانش آموزی            ت

سی نمره   ضعف دارد   11که در در گرفته و در آن درس 

پایان هفته          صمیم بگیرد که در آزمون  ناگهان ت  21اگر 

ست را تجربه خو       شک اهد کرداما اگر به    بگیرد احتماال 

هدف را    21جای   بار نمره  بت    15این  میگرفت و در نو

شاید معقوالنه   21را و در نوبت بعدی  17بعدی نمره  را 

 .تر حرکت میکرد و می توانست موفقیت را تجربه کند
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