
 

 رانندگی در زمان
 که هست مانزندگی در کار کلی وجود،بااین. رسدمی پایان به روزی و دارد محدودی مدت یک ما زندگی

  بتوانیم که کنیم رفتار طوری باید و نداریم را کارها از بسیاری انجام برای کافی وقت ولی دهیم؛ انجام خواهیممی
.ببریم زمان از را بهره بیشترین  

 کند برقرار شخصی هایدغدغه و کار مدرسه، خانه، در ما مختلف هایفعالیت میان را تعادل تواندمی ریزی،برنامه
.برسیم هایمانهدف به ،زمان در درست رانندگی با بتوانیم تا  
 و شما ؛" ...بَیْنِکُمْ   ذَاتِ صَلَاحِ وَ مْرِکُمْا نَظْمِ وَ اللَّهِ بِتَقْوَی کِتَابِی بَلَغَهُ مَنْ وَ هْلِیا وَ وَلَدِی جَمِیعَ وَ وصِیکُمَاا "

.کنممی سفارش مردم بین اصالح و زندگی در نظم خدا، از ترس به را رسدمی او به امنامه که هرکس و فرزندانم همه  
[ حسین امام و حسن امام به [ علی امام وصیت البالغه؛نهج 74 نامه از بخشی  

 برای ریزیبرنامه از قبل باید که نکته دوازده ،آیدمی شمار به شخصی هر زندگی از مهمی جزء ریزیبرنامه که حال
.کنیممی مرور هم با را بدانید را هاآن کارهایتان،  

باشید شناسزمان   1 
 را  خود هفته یا روز ببینید باید 

 اینکه از قبل. گذرانیدمی چطور
 بدانید باید کنید، ریزیبرنامه

 کارهایی چه به را زمانتان
 بازی، تا درس از اید؛داده اختصاص

... و مدرسه تا رفتن مسجد از  

خالق باشید  2  
تان را هم بالاستفادههای زمان

های مشخص کنید؛ مثالً زمان
وآمدتان از خانه به مدرسه یا رفت
هایی که در خانه بیکار وقت

هستید. باید سعی کنید با 
های خالقیت و ایجاد فعالیت

.ها را زنده کنیداین زمانساده   

 

نشوید حوصلهبی  3  

 اثر هایتانفعالیت سایر روی بر که یکارهای
 هایبازی مثالً کنید؛ مشخص را گذارندمی

 بعدی هایفعالیت روی بر که کامپیوتری
 ها،بازی این از بعد معموالً. گذارندمی اثر

! ندارید را دیگر کارهای انجام حوصله زیاد
 ار هاعالیتف این انجام که کنید تالش باید

.برسانید حداقل به  

باشید داشته هدف  5  
 ؛بگذارید «چرا؟» یک تانبرنامه جلویباید

 برسید؛ خواهیدمی چیزهایی چه به یعنی
.گذاریهدف همان شودمی این  

بگیرید مشورت  7    
 کارها کردنیادداشت به است بهتر

 مغز. کنید عادت هاریزیبرنامه و
 بگذارید اما دارد؛ زیادی قدرت
 بیایند کاغذ روی بر چیزها برخی

 مصون خطا و فراموشی از هم تا
 و مغز پردازش قدرت هم و باشند

 اصلیتر کارهای روی بر تمرکزش
 افزارهاینرم دنبال به. نشود کم

 مشورت و بروید هم ریزیبرنامه
.بگیرید  

 

باشید داشته انعطاف  6  
 باشد؛ داشته هم انعطاف باید تانریزیبرنامه

 را خودتان اتفاقی، هر بروز صورت در تا
 ایبرنامه از است ممکن بعد. نکنید سرزنش

 مطلوب طوربه توانیدنمی ولی ایدریخته که
 البته. شوید سرخورده کمکم دهید، انجامش

 دبای کرد؛ تنظیم بینیخوش در نباید را برنامه
 روی. داد خرج به سختگیری هم کمی
.باشید داشته اصرار تانبرنامه انجام  

کنید بندیاولویت  4  
تا  به . نکنید فراموش را کارها در بندیاولویت

 هایتاناولویت تشخیص در تانمهارتمرور 
.کند پیداافزایش  

کارگزارش  8  
 در که مسیری به و. بخواهید کار گزارش خودتان از

 تاحدقابل وقتی. کنید نگاه اید،کرده طی تانبرنامه
  .برد خواهید لذت باشید، شده موفق قبولی

ریز برنامه ذهن  9  
 یا دارد؛ ریزیبرنامه به نیاز بزرگ و کوچکی کار هر

 به مربوط یا، است ذهنمان در فقط که است کوچک
. گرددبرمی سال چندین به که است درسمان و زندگی

 فعالیت بتوانید مروربه که کندمی کمک شما به کار این
.کنید تنظیم ریزیبرنامه با را خود ذهن  

جایگزین برنامه 10  
 یک فکر به ذهنتان گوشه ریزید،می برنامه وقتی
. نیست برنامه بهترین برنامه، اولین. باشید هم برنامه
 فقط .بدهید تغییر شدن، بهتر برای را هایتانبرنامه
 راننگ و باشید وفادار برنامه به توانیدمی تا کنید تالش
.نباشید است نشده انجام که هاییبخش اندک  

 ایزه یادتان نرودج 11
برای خودتان یک  و گهگاهی خودتان را تشویق کنید

 .برنامه باید شما را ترغیب کند پاداش در نظر بگیرید. 
پشتکار و تالش 12   

 به رسیدن در را ما تواندنمی تنهاییبه برنامه داشتن
آنچه حتی از خود داشتن  !کند کمک نهایماهدف

.تر است، داشتن تالش و پشتکار استبرنامه مهم  
: اندفرموده بارهاین در[ امیرالمؤمنین حضرت

 ارزش و قیمت ؛...هِمََّتِهِ قَدْرِ عَلَی الرََّجُلِ قَدْرُ»
 ...«اوست تالش و همت اندازه به هرکس،


