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   ؟ستیزمان چ تیریمد
 م یکن تی ریشکل زمان را مد نبهتری به چگونه

 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 
 

به ما کمک کند تا از عمر و  تواندیزمان م  تیریمد  زانیکه به چه م  میدانیم  یها به خوبما انسان  همه

عقدل مدا از  کندد یزمان است که کمک م  ن ی. امیشکل استفاده کن  ن یخود به بهتر  یو ماد  یمنابع ذات

 یراهکارهدا   ینبنددزمدان  اسدتفاده از وددول زما  تیریدل زمان  قادر به استخراج طال باشد. مهارت مدد
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مقالددده  ن یدددهسدددتند کددده در ا یتزمدددان  موادددوعا تیریمدددد تیدددو اهم دیدددزمدددان در عجدددر ود تیریمدددد

 .دی! با ما همراه باشمیها صحبت کندر مورد آن میخواهیم

 ست؟یزمان در چ رتیمد تیاهم

 یهاور بدا خواسدتهعمر بهره کیمند هستند که عالقه یتمام افراد  یزمان برا  تیریمهارت مد  ی ریادگی

بددا  دیددتوانیم یفددرد عدداد کیددداشددته باشددند  کددامال متددخم اسددت. شددما بدده عنددوان  یو وااددح قیدددق

و  ی وربهدره  یزمدان بده شدکل اصدول تیریمدد  یو استفاده از راهکارهدا  حیزمان به صورت صح  تیریمد

را تحمدل  ی اسدتر  کمتدر د یخدود را بهبدود ببختد  یووود  یاونبه حرفه  د یده  شیخود را افزا  ییکارا

 تیاحسدا  رادا د یدکن تدرفتیگونداگون    یهامختلد  بده شدکل   یهداو محل   هاتیدر موقع  د یکن

 و ... ! دیعمل کن ی به شکل قدرتمندتر جیدر کسب نتا د یداشته باش ی تتریب یفرد

تاوان د  یاک هاا  مارت ب باا مادیزمت زماان را شامردم اماا میتوان تماا  ماایاا و اهمیتبدون شک نمی

همان چیز  است که شما به آن نیاز دا مد تا خودتانم کسب و کارتان و جمله بیان کرد که مدیزمت زمان 

 هرچیا دیگز  را به سمت کمال هدایت کنید.

 !دیزمان بخوان تمز یمهارت مد   ز یادگیاز   ق ل

زمدان   تیریمدد یراهکارهدا ی ریادگیبهتر است که قبل از   د یزمان شد  تیریمد  تیکه متووه اهم  حاال

مدا  شدوند یکده باعدم م  یگونداگون  یهداو علت  ل یدال  م؟یشویکه چرا دچار کمبود وقت م  دیریبگ  فرا

 اند از:عبارت م یبود زمان هستمدچار ک میاحسا  کن

 زمان و استفاده از وقت حیصح تیریمد یبرا یکاف زهینداشتن هدف و انگ •

وددوار رد  تددنهاد ی  کیددبدده  دیددکدده با یدر گفددتن ندده بدده صددورت قدداطع در مددواقع ییعدددم توانددا •

 !یبده



 

Fereydoun Fardad (www.fartik.com) Page 3 

 

 کارها  اشتباه در یبندتیاولو •

 ی کارو اهمال یشخج یتنبل •

 چند کار مختل  یتمرکز همزمان بر رو •

 شود! یعمل ایمانع انجام هرکار  تواندیکه م یافراط ییگراکامل  •

 مختل  و گوناگون یکارها ن یاستراحت ب میعدم تووه به تا •

 روزانه که در آن کارها متخم شده باشد ستیچک ل کینداشتن  •

 و ورزش کردن یعدم تحرک بدن •

 میرس یها نمهدف که ذهنمان باور کرده به آن یبه معنا یواقع ریغ یاهایرو ن ییتع •

 و ... •

 ی کم نهیزم ن یکه حتما در ا میکنیم هیزمان به شما توص تیریمهارت مد ی ریادگی یبرا  ی زیاز هرچ  قبل 

زمان در شما وودود  تیریمد حیبه عنوان موانع صح ییزهایکه چه چ دیریو مدنظر بگ دیفکر کن  تتریب

گدام  ندهیزم ن یددر ا  ی تدر  یاصدول  وهیبه شکل و ش  دیتوانیبردنتان م  ن یها و از بآن  ییدارند؟ با شناسا

 .دیبردار

 دیبلد باش دیزمان که با تمز یمد  راهکارها نمبهتز 

بدده شددما ارا دده  ندهیزم ن یددکدده در ا ییاز راهکارهددا دیدبا  یاصددول یاوهیزمددان بده شددکل و شدد تیریمددد یبدرا

مهدارت   یکتدار آموزشد  ایزمان که در هر دوره    تیریمد  یراهکارها  ن یتر. مهمدیاستفاده کن  شود یم

 اند از:عبارت شود یها اشاره مزمان به آن تیریمد
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 !دیداشته باش نظم

 ادید دیدکندد  داشدتن نظدم اسدت! شدما با تیریزمان خدود را مدد خواهدیکه م یهر کس یگام برا  ن یاول

. هرچقدر که در دیکرده و نظم داشته باش تیریزمان خود را مد  دیبا  یاوهیکه چطور و به چه ش  دیریبگ

 ی بهتدر ی زیرخدود برنامده یتوانسدت در کارهدا یخدواه د یگام بردار ی تریزمان به شکل اصول  تیریمد

 .دیداشته باش

کدده بددا نظددم و  دیووددود دارنددد  قددادر هسددت نددهیزم ن یددکدده در ا ییهال یبددا کمددک ابزارهددا و  تانسدد شددما

 .دیتر باشموفق نهیزم ن یکرده و در ا یدگیخود رس  یبهتر به کارها  ی زیربرنامه

 یکردن زمان و استفاده از جدول زمان بنددسته

وودود دارندد کده  ییزهدایکه در آن متخم شده باشد  چده چ  دیداشته باش  یودول زمان  کی  دیبا  شما

بده  یکردن و استفاده از ودول زمانیبند. اگر دستهکنندیم تیتر هداهدف بزرگ کیشما را به سمت  

 دیتوانیبهتر م خود مختل  روز  یهاکه در زمان دیمطمئن باش دیتوانیم د یریبگ ادیرا    یشکل اصول

 .دیزمان بپرداز تیریبه مد

در این جا یک توصیه کوچک برا  شما دا مم! در جدول زمانی خودم حتما این نکته را در نظز بگیزمد که 

 تزمن کارها را پیش از هرکا   در ابتدا  ص ح خود باید به اتما  برسانید.سخت

 زمان حیصح  بندتیو اولو 80-20 قانون

زمدان مهدم   حیصدح  تیریانددازه در مددیکه ب  میدر مورد آن صحبت کن  میخواهیکه م  ی راهکار  ن یآخر

زمدان قدادر   تیریمدد  یاز راهکارهدا  حیو اسدتفاده صدح  یبنددتیداست. شدما بدا اولو  یبندتیاست  اولو

انجدام شدوند. بده  یینددهایقبل از انجام چده فرآ  دیبا  ییکه چه کارها  دیمواوع را درک کن  ن یا  د یهست
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موفق  نهیزم ن یو بدون شک در ا  دیدهیخود را در ابتدا انجام م  یکارها  ن یترمهم  تهیهم  قیطر ن یا

 .دیکنیتر عمل م

. اگدر کننددیشدما را کنتدرل م جیدرصدد نتدا 80شما   یدرصد کارها  20که تنها    کندیم  انیب  80-20  قانون

شدبانه خدود   سدتیچدک ل هیددر زمدان ته دیتوانیم یبه شکل اصول دیکن یبررس  یقانون را به خوب  ن یا

 .دیداشته باش یبندتیاولو

 دیموفق باش شهیتا هم دیزمان کن تمز ی: مد  ز یگجهینت

در  دیدریبگ هدا را فدراآن دیدبه زمان دارد  اما اگدر بتوان ازیآن ن یزمان و راهکارها تیریمهارت مد  ی ریادگی

داشددته  ییبدداال ی ورشددکل عمددل کددرده و بهددره ن یبدده بهتددر دیددتوانیخددود  م یزندددگ یهدداتیاکثددر موقع

مندد بده عالقه رادافد گدریحدوزه را بدا مدا و د ن یدنظدرات خدود در ا سدت؟یچ ندهیزم ن ید. نظر شدما در ادیباش

 .دیزمان به اشتراک بگذار تیریمد
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