
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (بسمه تعالی)

 

 

 مدیریت زمان
 

 )رها(مجتمع آموزشی مجتهده بانوامین 

 

 «  متوسطه دوره دوم»

 

 واحد مشاوره

 

 (1400-1401)سال تحصیلی 

کارایی)کسبب               گاه  ید مان از د یت ز مدیر به  جه  تو

دستاورد های بیشتر در یک روز بدون اتالف وقت(حائز 

 اهمیت است.

داده از      کارایی چگونگی اسببت های افزایش  یکی از را

زمانی اسببت که افراد برای انجام امور دود فببرف می 

کند. به این منظور الزم اسببت نسببهت به تمایالد دود 

شیارو       ستداده از زمان دود هو سهت به زمان نحوه ا ن

آگاه باشببی . این تمایالد ممکن اسببت در بسببیاری از 

سبهی منتهی شبوند. اما    موقعیت ها به واکنش های منا

گاهی در بسببیاری از موارد آنها می توانند راه مدیریت 

 کارای ازمان را مسدود کرده 

و عوامل اسببترز زا ناشببی از کمهود وقت را افزایش     

دهد مگر اینکه افراد از این گرایش ها و پیامد های آن  

آگاه باشند)مثال اگر ما کارهایی را که برنامه ریزی شده 

کارهایی که برنامه ریزی نشببده اند انجام           اند قهل از  

دهی  بعضببی از ویایم مه  ممکن اسببت هرگز انجام  

 نشوند مگر اینکه برای آنها آکاهانه برنامه ریزی کنی ( 

از آنجا که اغل  افراد کارهای آسببان و فوری را زودتر 

جام دهند ممکن اسببت       های مه  ان کار دود را در از 

های          کار که برای  ند  یاب باز به    حالی  آسببان و فوری 

 .کارهای سخت و مه  نه میگویند
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همواره احساز میکنند کارهایشان بیش از  بنابراین

اندازه زیاد اند اگر ما آسان ترین کارهارا قهل از کارهای 

دشوار انجام دهی  ممکن است همه وقت ما برای امور 

عادی و مسائلی که حل آنها آسان است فرف شود در 

حالی که مسائل مه  حل نشده باقی بماند. بنابراین 

نجام بیش تر کارها به افراد مدیریت زمان نه تنها در ا

کمک میکند بلکه در حذف احساز استرز و احساز 

گرفتاری بیش از حد نیز به آنها یاری 

میرساند.احساسی که برای دستاورد های فردی و 

 رضایت شخصی فوق العاده زیان بار است.

 تکنیک های موثر در مدیریت زمان

ک موثر آنچه در زیر ارائه میشود مهحثی دالفه از  تکنی

در مدیریت زمان است که برای همه افراد و همه جنهه 

 .های زندگی قابل استداده است

 (ویایدتان را اولویت بندی کنید:1

هر روز ابتدا بر ویایم مه  تر تمرکز کنید و سپس به  

 سراغ ویایم فوری بروید. 

دقیقه ای ادتیاری  10تا  5(فهرستی از چند وییده 2

 انتخاب کنید:

این کار کمک می کند تا از فافببله های زمانی کوتاهی که  

نه همه افراد وجود دارد ، اسببتداده        تقریها در زندگی روزا

شسته ای  ،       شروع کاری ن شود ) مانند وقتی که به انتظار 

فحهت با تلدن یا .... (    فله بین مالقاد ها یا رویداد ها ،  فا

ویایم   مراق  باشببید که همه اوقاتتان فببرف انجام این         

 نشود و از کارای مه  تر باز نمائید. 
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 (در یک زمان تنها به یک کار بپردازید : 3

شد و     شما تکراری و ک  اهمیت با وقتی که ویایم 

شند میتوان چندین    شته با نیازی به فکر کردن ندا

فورتی که برا    کار را در یک زمان انجام داد اما در 

به تمرکز و تدکر احتیاج دارید تمام حواز        کاری 

 دود را تنها به آن جل  کنید. 

له            4 ند مرح به چ های بزرگ را  (پروژه 

 تقسی  کنید : 

کار کمک میکند که شببما احسبباز نکنید          ا ین 

ست     سرتان ریخته ا ویایم عمده ، مه  و فوری بر 

شید که انجام     شته با فد کار ها ،    20بخاطر دا در

 درفد نتایج را به بار می آورد .00

ترین                5 برای مه   تان را  ت قا هترین او (ب

 مسائلتان بگذارید :

زمانیکه برای ویایم جزئی و ک  اهمیت دود فرف   

کنید ، نهاید از بهترین سبباعاد شببما باشببد .  می 

سرعت        ست ،  سطح انرژی تان پایین ا هنگامیکه 

تان زیاد نیسببت و احاطه کافی بر مسببائل            انتقال

ندارید ، کار های یکنوادت و تکراری را انجام دهید 

. از سبباعاتی که انرژی بیشببتری دارید برای انجام  

مهمترین و ضببروری ترین کار های دود اسببتداده  

       کنید.
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(در طول روز هنگامیکه دیگران به شما 6

دسترسی ندارند مقداری از وقتتان را ذدیره 

 کنید:
یت و در           قد فور فا یایم مه   مان برای و از این ز

اولویت های آدر استداده کنید یا آن را فقط برای فکر  

شد      ساعتی با فرف کنید . این زمان می تواند  کردن 

ضا   ستند یا زمانی   که هنوز اع دانواده از دواب بر نخوا

که هیچ کس           جایی  یا در  ند  به دواب رفت مه  که ه

ست که همه اوقاد روز     سئله آن ا دیگری نمی آید . م

شت       صی بر زمان دود پ شخ و هر روز را بدون کنترل 

  سر نگذارید

 (در انجام کارها تعلل و سستی نکنید: 7
هید ، به   اگر ویایم معینی را دقیق و سببریع انجام د  

تالش و زمان کمتری نیاز دواهید داشببت تا وقتی که     

 آن هارا به تادیر بیندازید.

(مسیر و دط سیر استداده از زمان را دنهال 0

 کنید : 
این یکی از بهترین استراتژی های مدیریت زمان 

است ممکن نیست بتوانید مدیریت زمان دود را 

ش دهید بههود دهید یا عوامل استرز زا زمانی را کاه

، مگر اینکه بدانید چگونه اوقاتتان را در فوافل کوتاه 

دنهال کنید اما فوافل یاد شده نهاید آنقدر کوتاه شود 

 که بار مسئولیت اضافی  برای شما ایجاد شود.
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(برای انجام هرکار مهلت و موعدی مشخص 9

 تعیین کنید:
ستداده کارا از زمان را بههود می بخشد.     ر  اگاین کار ا

زمان پایانی برای آن تعیین نکنید، ویایم به استمرار   

ما             یادی را از  قت ز ند و و یاب یل می  ما حد ت بیش از 

 دواهند گرفت.

( در حالیکه در انتظار به سر میهرید کار 10

 مدیدی انجام دهید: 
سط       شان می دهد که به طور متو ضی از برآورد ها ن بع

 درفد از زمان هر فرد در انتظار سپری می شود  20تا 

(اوقاتی را برای امور شخصی دود ادتصاص 11

 دهید :
ندی ،             یت ب مه ریزی ، اولو نا ید برای بر با مان  این ز

بررسی و سنجیدن ) قهل از تصمی  گیری( ، عهادد ،     

مدید اعصبباب     تخدکر و تعمق و کسبب  آر امش و ت

صی ، عالوه بر مزایای یاد         شخ شود. اوقاد  ستداده  ا

 شده در حدظ دود اگاهی به شما یاری میرساند.

 (درباره هیچ چیز بطور دائ  نگران نهاشید:12
به دود اجازه دهید که تنها در یک زمان مشببخص و   

محدود نگران باشببید و از بجا ماندن یک موضببوع          

دود در سببایر اوقاد اجتناب     نگران کننده در ذهن  

 نمایید.
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