
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

از آرام آرام رشد کردن 

 نترسید،

 فقط از این بترسید

 دکه سر جایتان ثابت مانده باشی
 

 

 



مهم  یاز دغدغه ها یکی Time Management ایزمان  تیریمد

 .ستاکثر ماها

همه ما میدونیم که اگر در برنامه ریزی و مدیریت کردن زمانمون 

ضعف داشته باشیم مشکالت زیادی برامون ایجاد میشه. بعضی وقت 

ها هم خیلی از افراد همه مشکالت خودشون رو به مدیریت زمان 

 ربط میدن.

زمان یک عنوان کامال عمومی هست که زیر مجموعه مدیریت 

های خیلی زیادی رو شامل میشه که ما عادت کردیم به همه این 

ه باید مشکالت بگیم ضعف مدیریت زمان. پس اولین کاری ک

آیا اصال مشکل شما مدیریت زمان هست  انجام بدین اینه که ببینید

 رو بدونید. یا نه. برای این کار اول باید معنی مدیریت زمان

 مدیریت زمان چه چیزی نیست؟

اینکه شما بتونید همه کارها رو در کمترین زمان انجام بدید 

 .مدیریت زمان نیست

 .انجام همه کارها توسط شخص خودتون مدیریت زمان نیست

 .اینکه همه کارهارو با سرعت انجام بدید مدیریت زمان نیست

 زمان چیه؟ سوال پیش اومده پس مدیریت ونخب حتما االن برات



استفاده به بهترین شیوه از زمانی که داریم و داشتن باالترین بهره 

 وری در زمان محدود یعنی مدیریت زمان. 

نمیرسم خیلی شنیدیم که همه میگن وقت ندارم، سرم شلوغه، 

.. که همه اینا ریشه در مدیریت نادرست فالن کار رو انجام بدم و.

 زمان دارن. 

تا به بهترین دستاوردها در کمترین  ار کنینشما باید هوشمندانه ک

 زمان ممکن و بدون هدر رفتن وقت خودتون برسید.

اینکه نمیتونید زمانتون رو مدیریت کنید میتونه علت های زیادی 

 داشته باشه مثل:

رویاهای خارج از دسترس و اهداف زیادی بزرگ و  -1

 داشتن غیرواقعی

قایسه میکنیم و سعی وقتی خودمون رو با افراد خیلی موفق م

میکنیم مثل اونا باشیم ناخودآگاه احساس میکنیم که وقت نداریم 

چون احساس میکنیم که برای مثل اونا شدن کارهای زیادی باید 

 انجام بدیم که زمان کافی هم برای انجامش نداریم.

پس هیچوقت خودتون رو با کسی مقایسه نکنید و سعی کنید 

 درگیر این مشکل هم نشید.بهترینه خودتون باشید که 

 



 نید درست تصمیم گیری و اولویت بندی کنیدشما نمیتو -2

دارید و نمیدونید که اول کدوم رو وقتی حجم زیادی از کارها 

رو انجام بدید و از کجا شروع کنید باعث میشه ذهنتون بهم 

 ریخته بشه و احساس کنید که زمان برای انجام کارهاتون ندارید. 

نید که میخواد جلسات منظم و باکیفیتی برگزار مدیری رو فرض ک

کنه و همزمان به مشکالت پرسنلش رسیدگی کنه و بتونه زمان 

. تمام این کارها مهم هستن برای رسیدگی به خانوادش هم بزاره

مدیر نتونه درست اولویت بندی کنه به هیچ کدوم از و اگر 

 کارها نمیرسه و ذهنش هم آشفته میشه.

رس از تصمیم گیری داریم و میترسیم که انتخاب خیلی از ماها ت

هامون رو محدود کنیم اما اگر این کارو نکنیم نمیتونیم هیچ 

کاری رو به موقع انجام بدیم و تشخیص بدیم که چه کاری رو 

 چه زمانی باید انجام بدیم.

 شما نمیتونید وظایف و اختیاراتتون رو به دیگران واگذار کنید -3

دارن که همه کارهاشون رو خودشون انجام افرادی که اصرار 

بدن و حاضر نیستن از دیگران کاری رو درخواست کنن و یا فقط 

کار خودشون رو قبول دارن مدام با کمبود زمان دست و پنجه 

 .نرم میکنن



بعضی وقت ها هم بخاطر اینکه کارها رو به شیوه بدی واگذار 

اریم و دوباره زمان بذه و مجبوریم میکنیم زحمتمون دو برابر میش

همون کار رو خودمون انجام بدیم و با این شیوه خیلی از 

 زمانمون هدر میره.

مثال شما میخواید لباس بخرید و احساس میکنید خودتون زمان 

کافی ندارید و به شخصی میگید که بره و لباس رو براتون بخره و 

 جوریو اینزمانی که لباس میاد میبینید که اندازتون نیست 

 زمانتون ذخیره که نشده بلکه هدر هم رفته.

 کمال طلب هستید -4

یکی دیگه از علت هایی که میتونه باعث بشه شما از پس مدیریت 

زمانتون برنیاید میتونه کمال طلبی باشه. کمال طلب ها هیچ 

 100درصد کیفیت قبول ندارن و فقط  95یا  90کاری رو با 

زمان میگیره ازشون. فرض درصد براشون قابل قبوله و این خیلی 

کنید یک فرد کمال طلب ماشینش رو ببره کارواش و نخواد 

اما انقدر میخواد خودش بشوره که تو وقتش صرفه جویی کنه 

درصد درست انجام شده باشه که چندین برابر زمانی  100کارش 

اره تا دنبال لکه و میتونسته خودش ماشین رو بشوره میذکه 

 و ببینه که آیا رفع شده یا نه.ایرادات ماشین بگرده 

 



 مشکل این افراد مدیریت زمان نیست کمال طلبی منفی هست.

 اهمال کار هستید -5

اگر شما اهمال کار باشید همه کارهاتون رو به تعویق میندازید و 

مدام با خودتون فکر میکنید که وقت ندارید برای انجام 

ای هست و کارهاتون اما ای دل غافل که مشکل از جای دیگه 

شما یک فرد اهمال کار هستید که هیچ کاری رو در زمانی که 

انجام نمیدید و همه کارهاتون انبار میشه و یهو به خودتون  ،باید

میاید و میبیند که هیچ کاری نکردید و زمانی هم برای انجام همه 

کارهاتون ندارید. پس اگر هر کاری رو در زمانی که باید انجام 

 گرفتار اهمال کاری نمیشید.بشه انجام بدید 

 از قدیم گفتن کار امروز را به فردا میفکن

 نداریدرو هنر نه گفتن  -6

اگر شما هم جز دسته ای از افراد هستید که در برابر هر 

نید حتما باید درخواستی احساس مسئولیت میکنید و حس میک

ت میتونم بگم حس میکنید در مدیریت زمان انجامش بدید به جرا

دارید، شما هیچوقت کارهای خودتون رو در اولویت هم مشکل 

قرار نمیدید چون نمیتونید به درخواست های اطرافیان نه بگید و 

 زمانتون رو برای کار خودتون صرف کنید.



اینکه شما بتونید درخواست هایی که میتونید در زمان دیگه ای 

 انجامشون بدید و یا از کار خودتون واجب تر نیستن رو به راحتی

رد کنید میتونه زمان خالی بیشتری برای شما بوجود بیاره که به 

ستان یا دو فرض کنید یکی از اقوام انجام همه کارهاتون برسید.

زنگ میزنه و میگه برو فالن اداره و فالن کار رو برام  بهتون شما

به  نو اگر بری نانجام بده شما هم با وجود اینکه کار داری

د و بعد میاید میگید وقت قبول میکنی نکارهای خودت نمیرسی

 نکردم کارمو انجام بدم.

پس اگر نمیتونید نه بگید لطفا این موضوع رو با مدیریت زمان 

 اشتباه نگیرید.

 از دزدهای زمان غافل شدید -7

یا چیزهایی هستن که بدون اینکه شما  دزدهای زمان کسایی

متوجهشون باشید زمان شمارو میگیرن و به مشکل مدیریت زمان 

 شما دامن میزنن. 

 مثل چی؟

تلویزیون، فضای مجازی، بازی های کامپیوتری یا موبایلی، مثال: 

ترافیک، بی نظمی که باعث گم شدن وسایل میشه و در آخر 

 زمان گذاشتن برای افراد منفی.



 میخوام یه تمرین بهتون بگم که همین االن انجامش بدید تا حاال

 دزدهای زمانتون رو شناسایی و رفع کنید.

بکشید و موضوعات گفته شده رو  پایینیه جدول مثل جدول 

 برای خودتون بنویسید.

دزد زمان 

 شما

تصمیم و اقدام شما برای  توضیح دقیق مشکل

 رفع مشکل

تلفن 

 همراه

انجام حواس پرتی هنگام 

 کار

خاموش کردن آن در 

 هنگام کار

افراد 

 منفی

  

   اینترنت

   تلویزیون

 

اگر هرکدوم از مشکالت باال رو دارید به اشتباه فکر میکنید که 

مشکل شما فقط مدیریت زمانه و بهتون پیشنهاد میکنم قبل از 

خوندن این کتاب اول به دنبال راهی برای حل مشکالت گفته 

 شده باشید.

 



حل خیلی از مشکالت رو هم من تو پیجم به آیدی : البته راه 

SOLTANGROUP  براتون گفتم پس حتما یه سر بزنید و از

 راهکارها استفاده کنید.

 نوع زمان داریم: زمان سفید، زمان خاکستری، زمان سیاه 3ما 

کنید و کامال  نمیبه کار فکر زمان سفید یعنی زمانی که شما اصال 

کنید. مثال اگر با خانواده تفریح  میو تفریح استراحت  صرف

میرید خط کاریتون رو خاموش کنید و تمام حواستون به خانواده 

 و لذت بردن از تفریحتون باشه.

زمان سیاه یعنی زمانی که شما عمیقا در حال انجام کاری هستید و 

کنید. مثال اگر در حال  به هیچ چیز دیگه ای توجه یا فکر نمی

کنید، گوشیتون رو ی هستید اینترنتتون رو قطع مینوشتن کتاب

درصد حواستون  100نید و با کسی صحبت نمیکنید و کسایلنت می

 روی کارتون هست.

و اما زمان خاکستری، زمانی که اکثر افراد دارن توی این بخش 

زندگی میکنن. زمان خاکستری یعنی شما در زمان تفریح به کار 

به تفریح. اینجوری نه کارتون با ر میکنید و در زمان کار فک

کیفیتی که باید انجام میشه و نه تفریحتون میتونه حالتون رو 

  خوب کنه.



مثال دارید در محل کارتون یه کار خیلی مهم انجام میدید و 

همزمان به این فکر میکنید که رفتید خونه برای فالن صحبت 

 چه جوابی بدید. خانوادتون

تا زمان رو از هم جدا کنید و  3اگر شما بتونید تو زندگیتون این 

از هر کدوم در جای درست استفاده کنید از خیلی از افراد 

 میتونید جلوتر باشید.

دقیقه کار  25ه کنید که میگه بعد از هر از قانون پامادورو استفاد

 دقیقه استراحت کنید و فکرتون رو آزاد کنید. 5عمیق 

اگر شما اهل انجام دادن چندتا کار با هم هستید هیچوقت 

نمیتونید از زمان خاکستری خارج بشید، پس در هر زمانی روی 

فقط یه کار مشخص تمرکز کنید و همون کار رو به بهترین نحو و 

 الترین کیفیت انجام بدید.با با

 ؟کنید رو شروع نمی یدداره که کاری که باید انجام بد چه علتی

 استرس -1

و همونطور  درگیر کارهای مختلفی باشه زمانی که شما ذهنتون

تونید  که من همیشه میگم پرونده های باز زیادی داشته باشید نمی

اره ذمیانجام نشده نهیچ کاری رو شروع کنید و استرس کارهای 

 کارهاتون رو خوب انجام بدید. 



همیشه سعی کنید یک کار رو انجام بدید و پرونده اون رو توی 

ذهنتون ببندید و بعد سراغ کاری بعدی برید. اینجوری نتیجه 

 بهتر و بهره وری باالتری هم دارید.

 اثر زیگارنیک -2

ذهن ما کارهای ناتموم و انجام نشده رو بیشتر از کارهایی که 

 ام شده بخاطر میاره و به این فرآیند میگن اثر زیگارنیک.انج

پس هیچ کاری رو نصفه نذارید و همیشه کارها رو تا آخر انجام 

بدید. اینکه کاری رو نصفه و نیمه ول کنید تنش ذهنی براتون 

مثال ایجاد میکنه و این میتونه بازدهی شما رو به شدت کاهش بده. 

اگر دارید محتوا تولید میکنید وسط کار ولش نکنید و برید با 

دوستتون صحبت کنید اینجوری کاری که نیمه مونده ذهنتون 

 رو درگیر میکنه.

 بی برنامه بودن -3

ه ای برای انجام کارهاتون نداشته باشید هم ممکنه وقتی شما برنام

دونید از کجا  بعضی از کارها فراموش بشه و هم ممکنه چون نمی

 باید شروع کنید خیلی از کارها رو انجام ندید. 

 

 



همیشه از شب قبلی که هنوز روزتون شروع نشده کارهای اون 

ه روز رو بنویسید و فردا از سخت ترین کاری که نوشتید شروع ب

انجام دادن کنید و طبق برنامتون پیش برید و اینجوری میبینید 

اگر دوست ندارید ویدیو مثال  هم میارید. هکه حتی زمان اضاف

 بگیرید فردا اولین کارتون ویدیو گرفتن باشه و ازش فرار نکنید.

 به نظرتون اصال چرا باید مدیریت زمان رو بلد باشید؟

اگر شما نتونید زمانتون رو پیتر دراکر جمله قشنگی داره که میگه 

مدیریت کنید پس هیچ چیز دیگه ای رو هم نمیتونید مدیریت 

 د.کنی

 فکر میکنید مهمترین سرمایه ای که شما دارید چیه؟

از روز شما چقدر ارزش  همین االن حساب کنید که هر ساعت

 حتما میپرسید چطور؟ مالی داره؟

 2000شما در سال چند ساعت کار مفید میکنید؟ فرض کنید 

 ساعت.

این میلیون، حال  100مثال ماهی درآمد ایده آل شما چقدره؟ 

و  هزار تومان 50که میشه  کنید ونمیلی 100رو تقسیم به  2000

 بدست اومده میشه ارزش هر ساعت شما.عدد این 

 



 حاال متوجه شدید که مهمترین سرمایتون چیه؟ بله درسته زمانتون.

 چقدر از نتایجی که تا اینجای زندگیتون داشتید راضی هستید؟

 اگر چه کاری میکردید میزان رضایتتون بیشتر بود؟

ون بخاطر کارهایی هست که چون یتچند درصد از نارضایت

 زمانتون رو مدیریت کنید نتونستید انجامشون بدید؟نتونستید 

 فکر میکنم االن بیشتر به ارزش زمانی که دارید پی برده باشید.

شما زمانی میتونید احساس رضایت از شرایط و زندگی خودتون 

داشته باشید و این سه شادی، سالمتی و ثروت داشته باشید که 

شما بتونید زمانتون  موضوع فوق العاده مهم زمانی فراهم میشه که

 رو مدیریت کنید تا برای هر کدوم به اندازه کافی وقت بذارید.

االن که فهمیدیم مدیریت زمان یعنی چی و چه چیزی ناشی از 

مدیریت زمانه وقتشه که بریم سراغ راهکارهای حل کردن این 

 مشکل فراگیر.

اولین و موثرترین راهکار داشتن انضباط فردی هست که من 

ردی یعنی راجبش گفتم و روش تاکید داشتم. انضباط ف همیشه

کاری که باید انجام بدی در زمانی که باید انجام بدی چه 

 .وای، چه نخبخوای



یلی زیادی همه ما در طول روز کارهای کوچک و بزرگ خ

اصال عالقه ای  انجام میدیم که شاید به تعدادی از این کارها

ا انجامشون میدیم، چرا؟ نداریم و حتی ازشون بدمون میاد. ام

چون انضباط فردی اینو به ما میگه که کارهایی که برات الزمه رو 

حتی اگر سخته یا دوسشون نداری در زمانی که باید انجام بشه 

انجامشون بده. شما هم از این قانون پیروی کنید تا خودتون در 

 مدت زمان کوتاهی نتیجه های شگفت انگیزش رو ببینید.

اینه که قبل از شروع هر کاری یک سوال درست از تکنیک دوم 

خودتون بپرسید و بعد به دنبال جواب و راهکار درستی براش 

 باشید تا بتونه به شما مسیر و هدف بده. 

تمام مسائلی که ذهنتون رو درگیر و شلوغ کرده روی کاغذ 

بنویسید و ذهنتون رو کامال خالی کنید. زمانی که فکرهاتون رو 

بیارید راهکار و ایده های بیشتری هم براش پیدا می روی کاغذ 

 کنید و این به حل سریعتر مسائلتون کمک میکنه.

 قانون پارکینسونرسیدیم به یه نکته خیلی خیلی مهم : 

تا حاال چیزی راجب این قانون شنیدید؟ قطعا هر روز دارید ازش 

ها هیچی راجبش کنید اما ممکنه هنوز خیلی از شمااستفاده می

 . ندونید



زمانی که شما بخواین کاری رو انجام بدید اما مدت زمان معینی 

مان براش تعیین نکنید اون کار خیلی بیشتر از حد معمول میتونه ز

پارکینسون کارتون کش میاد. اگر بگید شما رو بگیره و به قول 

من میخوام این کتاب رو تموم کنم باالخره تمومش میکنید اما 

ساعت دیگه تموم کنم  2م این کتاب رو تا اگر بگید من میخوا

 چی؟ با کدوم راه زمان بیشتری میتونید برای خودتون نگه دارید؟

همیشه برای کارهاتون زمان مشخصی بذارید که کش نیاد و بیشتر 

و این خودش میتونه به  از شما وقت نگیره ،از میزانی که باید

 شدت در مدیریت زمان شما تاثیرگذار باشه.

هست. یعنی  20/80ون خیلی مهم دیگه اصل پارتو یا قانون یه قان

درصد از کارهایی که ما انجام میدیم میتونه  20چی؟ یعنی اینکه 

درصد از نتایج مارو رقم بزنه در صورتی که کارهای مفیدی  80

درصد از کارها به  20باشن. پس تمرکز خودتون رو روی انجام 

ای که میگیرد کامال براتون  درصد نتیجه 80بهترین نحو بذارید تا 

ساعت آموزش  1مفید و کاربردی باشه. مثال اگر شما در طول روز 

میبینید سعی کنید در بقیه ساعات روزتون چیزایی که یاد گرفتید 

 رو استفاده کنید و این یعنی زمان کمتر و نتیجه بیشتر.

 



اگر ویدیوهای من رو دیده باشید زیاد در مورد اقدامک و 

ویسی صحبت کردم و توضیح دادم. برای مدیریت اقدامک ن

زمان به بهترین شیوه ممکن کارهاتون رو خرد کنید و تبدیل به 

اقدامک های کوچکتر و قابل انجامش کنید. بذارید براتون مثال 

بزنم تا کامال شفاف بشه: شما میخواید در حوزه کاری که فعالیت 

ی شما هست دارید اطالعات بیشتری کسب کنید. این هدف اصل

 که حاال باید تبدیل به اقدامکش کنید تا گام به گام انجامش بدید.

. کتاب هایی که در رابطه با کسب و کارتون هستن رو پیدا 1

 کنید

 نیدصفحه کتاب بخو 2دت یک هفته روزی . به م2

 نیدصفحه کتاب بخو 4. هفته دوم روزی 3

 نید و...اب بخوصفحه کت 8. هفته سوم روزی 4

ید تا هم به مرور زمان اطالعاتتون در همین شیوه ادامه بدبه 

ندن و هم عادت به کتاب خو زمینه مورد نظرتون افزایش پیدا کنه

شما میتونید کنید. چی از این بهتر؟ با مدیریت درست زمان 

 ن رو بزنید.شوهمیشه یک تیر و دو ن

 



که من خودم همیشه دیگه یک تکنیک فوق العاده بریم سراغ 

 ت 3استفاده میکنم و به همه هم توصیش میکنم. تکنیک ازش 

اولین ت میشه تمایل: شما باید تمایل داشته باشید به کاری که 

 میخواید انجامش بدید و تمایل از کجا میاد؟ 

از جایی که شما یک دلیل یا چرایی محکم برای انجام اون کار 

اون کار داشته باشید. دلیل شما باید از بهونه های انجام ندادن 

 قوی تر باشه.

و  یدبکشمثل شکل پایین مانند   Tقبل از انجام کار یک جدول 

آیا  دتا کامل متوجه بشی یدرو بنویس ونتمام مزایا و معایب کارت

 یا نه دباید این کار رو انجام بدی

 

 

 

 

 

 

 

 معایب مزایا

 اگر این کار رو

انجام بدم   

 چه اتفاق های 

 مفیدی میفته

 اگر این کار رو

دمنانجام    

ضررهاییچه   

 برام داره



ت دوم: تصمیم. از اهمیت تصمیم گیری که دیگه نگم براتون. هر 

میگیرد رو چیزی بهایی داره و قطعا شما باید بهای هر تصمیمی که 

بپردازید. بهاش میتونه زودتر بیدار شدن، کم کردن فعالیت های 

ن برای تفریح و یا هر چیز توغیرمفید، رد کردن درخواست دوستا

دیگه ای هم باشه. آیا تصمیمی که میگیری حاضری بهاش رو هم 

ثانیه استفاده کن و  5پرداخت کنی؟ اگر حاضری پس از قانون 

بشمار و  5ز اینکه تصمیمت رو گرفتی تا شروع کن. بالفاصله بعد ا

 کارت رو شروع کن.

بشمارید و  5ساده ترین مثالش اینه که صبح ها که بیدار میشید تا 

سریع از تختتون بیاید بیرون و این میشه اولین تصمیم و عمل 

 انجام شده روزتون.

یعنی از انجام کارها فرار  دیسومین و آخرین ت: تعهد داشته باش

به  داگر بتونی ر کاری رو در زمان خودش انجام بدیدو ه یدنکن

رو به شکل اعجاب آوری  ونزمانت دمیتونی دمتعهد باشی ونکارهات

اگر به خودتون قول میدید که امروز پروژه ای  .دمدیریت کنی

که دارید رو تمام کنید حتما این کار رو انجام بدید و به 

 خودتون متعهد باشید.

 

 



 تمرین عملی:

تا از مهم  3که برای امروزت داری رو بنویس و  تمام برنامه هایی

 برای انجام دادن.ترین هاش رو اولویت بندی کن 

از  دآخر هر ماه به کارهایی که توی ماهی که گذشت انجام دادی

 10و اگر نمره ای پایین تر از  نمره بدید ونبه خودت 10تا  1

 10 دکه اگر چکاری انجام میدادی یدبپرس وناز خودت ددادی

دادید پس کارهاتون رو با همین  10اگر به خودتون  و؟ دمیگرفتی

 برنامه جلو ببرید.

برایان تریسی جمله خیلی قشنگی داره که میگه: اگر شما لیستی 

 برای انجام کارها ندارید حتما پول زیادی هم از دست میدید.

حتما لیستی از کارهای مهمتون داشته باشید مثل تماس های مهم، 

 روزمره و .... قرارهای مهم، کارهای

 

 

 

 

 

 

 



نکته رو بهتون بگم که تمرکز روی و در آخر الزم میدونم این 

هرکاری و مدیریت زمان میتونه شمارو به اوج برسونه پس از 

همین لحظه شروع کن و مسیر طالیی موفقیت خودت رو رقم 

 بزن.

 

 

 

 آرزومند سعادت و موفقیت شما در ثانیه ثانیه زندگی

 محمدرضا سلطانی

 

 

 

  


