زمان را دریابیم
سهاى ًاهحذٍد است ،اها ضوا فزصت كوٖ دارٗذ .سهاى تٖطزف است ٍ تزإ ّوِ ٗكساى هٖگذرد .سهاى آى قذر ارسضوٌذ است كِ
خذاًٍذ تِ آى سَگٌذ ٗاد كزدُ است .سهاى در حال گذر ٍ اس ه٘اى رفتٌٖ است ٍ ًوٖتَاى آى را پساًذاس كزد .آٗا تا تِ حال چ٘شٕ اس
"قاػذٓ پارتَ" ضٌ٘ذُ اٗذ؟ تز اساس اٗي قاػذُ  88 ،درصذ سهاى ٍ اًزصٕ خَد را تز  08درصذ آًچِ ٍاقؼا هْن است هتوزكش هٖ كٌ٘ن .در
ٍاقغ ،اٗي قاػذُ ت٘اى هٖدارد اس ه٘اى كارّاٖٗ كِ در طَل رٍس اًجام هٖدّ٘ن ،فقط  08درصذ اّو٘ت ٍاقؼٖ دارًذ ٍ آى  08درصذ88 ،
درصذ ًت٘جِ را تَل٘ذ هٖكٌٌذ .پس تاٗذ اٗي هَارد هْن را ضٌاساٖٗ ٍ تز آًْا توزكش كزد.
ٗك ػاهل تس٘ار هْن در ّز هَفق٘تٖ ،تزًاهِرٗشٕ صح٘ح ٍ پ٘زٍٕ اس تزًاهٔ سهاًٖ هطخص تزإ دست ٗافتي تِ اّذاف هطلَب است.
برای مدیریت زمان ،راهكارهای زیر را به کار ببندید:
ّ .1وَارُ فؼال٘تّا ٍ تكال٘ف رٍس تؼذ خَد را اس ضة قثل تزًاهِرٗشٕ ٍ ٗادداضت كٌ٘ذ.
 .0فْزست تكال٘ف ٍ كارّإ خَد را اٍلَٗتتٌذٕ كٌ٘ذ.
ّ .3و٘طِ كارّإ دضَار ٍ پزدغذغِتز را سٍدتز اس تقِ٘ ٗا در ٌّگاهٖ كِ در تْتزٗي ٍضغ جسوٖ ٍ رٍاًٖ قزار دارٗذ ،اًجام دّ٘ذ.
كارّإ سثك تز را در ٌّگام خستگٖ ً٘ش هٖتَاى تِ اًجام رساًذ.
 .4اهَر تا اّو٘ت اها ًاخَضاٌٗذ را تِ تؼَٗق ًٌ٘ذاسٗذّ٘ .چ كارٕ تا تِ تؼَٗق افتادى خَضاٌٗذتز ًوٖضَد.
ّ .5زگاُ ضزٍع تِ اًجام دادى كارٕ كزدٗذ ،سؼٖ كٌ٘ذ تذٍى ٍقفِ آى را تِ پاٗاى رساً٘ذ.
 .6ت٘ي فؼال٘تْا تزإ خَد ٍقت استزاحت ً٘ش در ًظز تگ٘زٗذ.
ّ .7ز سهاى كِ تصَر كزدٗذ كارٕ كِ اًجام هٖ دّ٘ذ ػثث ،تٖفاٗذُ ٍ غ٘زساسًذُ است ،اس آى دست تكط٘ذ.
 .8تِ اٍلَٗتتٌذٕ خَد اػتواد ٍ اٗواى داضتِ ٍ در ّز ضزاٗطٖ تِ آى پاٗثٌذ تاض٘ذ.
 .9اگز احساس استزس ٍ خستگٖ كزدٗذ تِ خاطز داضتِ تاض٘ذ كِ اٗي احساس ًاضٖ اس كارّاٖٗ كِ تِ اًجام رساًذُ اٗذ ً٘ست ،
تلكِ ت٘طتز تِ سثة كارّاٖٗ است كِ اًجاهطاى ًذادُاٗذ.
 .18تِ ّ٘چ فزدٕ اجاسُ ًذّ٘ذ ٍقت ضوا را تلف كٌذ ،در صَرت لشٍم تا صزاحت «ًِ» تگَٗ٘ذ.
ّ .11وَارُ در اًتظار رٍٗذادّإ خَضاٌٗذ در سًذگٖ خَد تاض٘ذ.
ٌّ .10گام ً٘اس اس ضخصٖ آگاُ ٗا هتخصص راٌّواٖٗ تخَاّ٘ذ.
ٍ« .13قت كصّا» ٗا ّذر دٌّذُّإ ٍقت را تِ حذاقل تزساً٘ذ ).هَاردٕ چَى تلفي ،تلَٗشَٗى ،رادَٗ  ،رفت ٍ آهذّإ غ٘ز
ضزٍرٕ ٍ ( ...
ٍ .14قتّإ هزدُ را سًذُ كٌ٘ذ (هثل سهاًٖ كِ در اًتظار اتَتَس هٖگذراً٘ذ ٍ هاًٌذ آى)
 .15گشارش كار داضتِ تاض٘ذ ٍ در پاٗاى ّز رٍس تزًاهِرٗشٕ خَد را هزٍر ٍ ًتاٗج آى را ارسٗاتٖ كٌ٘ذ.
(تزگزفتِ اس ًطزِٗ "پ٘ام هطاٍر" دفتز هطاٍرُ ٍ سالهت ٍسارت ػلَم ٍ هزكش هطاٍرُ داًطگاُ تْزاى .فزٍردٗي )95

