چگونه زمان خود را مدیریت کنیم؟

در  ۴۲ساعت شبانه روز خیلی از ما میتوانیم بیشترین استفاده را از زمان خود داشته باشیم در حالی که دیگران
این کار را انجام نمیدهند .
افرادی هستند که کل روز ،زمان خود را مدیریت میکنند و بهترین بهره را از آن میبرند ،و دیگران در طول روز
تمام زمان خود را صرف کارهای بیهوده میکنند .
افرادی که در حال صرف بیهوده زمان هستند فقط قادر به انجام کوچکترین وظایف خود هستند ،در حالی که
دیگران وظایف فراتر از تواناییهای خود را انجام میدهند .
تفاوت اصلی در این دو نوع شخصیت ،مهارت مدیریت زمان است.

سایت تبلیغاتی

Kafeniaz.com

مدیریت زمان چیست؟

مدیریت زمان یک مهارت است که برای مدیریت زندگی روزمره استفاده میشود و به صورت پنهان و آشکار در
زندگی همه وجود دارد .
افرادی که در مدیریت زمان خود به گونهای کارآمد هستند ،شادتر و موفقتر از کسانی هستند که موفق به مدیریت
زمان خود نیستند .
وظیفه مدیریت زمان:
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وظیفه مدیریت زمان یعنی ،توانایی شما برای تقسیم وقت خود برای انجام کارهایی که تصمیم به انجام آن گرفتهاید
در مهلتی که معین کردهاید.
عالوه بر این ،همچنین نیاز به قدرت و عزم شما برای پیوستن به برنامه تنظیم شده است.
همه ما شاهد افرادی هستیم که تصمیم میگیرند مجموعهای از وظایف را انجام دهند ولی متأسفانه این کار را
انجام نمیدهند .این به خاطر عدم توانایی آنها در مدیریت زمان مناسب است.

راهکارهایی در مورد مدیریت زمان:

این مواردی است که شما باید برای به حداکثر رساندن وقت خود داشته باشید.

✅ آیا شما اهداف روزانه خود را یادداشت و اجرا می کنید؟
همیشه به یاد داشته باشید که تنها چیزی است که شما روزمره انجام میدهید نظارت بر زمان خود است .حاال
این می تواند برای پیشبرد اهداف شما باشد یا کمک در پس رفت شما باشد.
بنابراین ،هرگز کار و زمان خود را بدون مدیریت کردن به جلو نبرید .عادت به نوشتن اهداف روزمره خود را داشته
باشید و با مرور آن ،اهداف را به ذهن بلند مدت خود بسپارید تا برنامه کاری از دست شما خارج نشود .پس از
اینکه هدف خود را برای همان روز تعیین کردید ،با توجه به زمان تعیین شده ،کارها را یک به یک اجرا کنید.

✅ یاد بگیرید تا بیشتر وقت خود را بسازید
افرادی هستند که تمام روز را کار میکنند و در نهایت خسته میشوند و می گویند" :روز سختی بود".
حاال سؤال من برای شما این است" :در طول این روز سخت ،هر کاری را که معین کرده اید انجام دادید؟"
این دقیقاً همان چیزی است که ما در مورد آن صحبت میکنیم .مهم نیست که تمام روز کار کنید و بعد از پایان
آن خسته شوید .مهم این است که هر روز ،چیزی کارآفرینانه انجام دهیم.
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✅ تمرکز بر روی جایی که هستید

شما الزم است که بر شرایط و لحظهای که در آن قرار دارید متمرکز شوید .اگر شما روی میز صبحانه خود هستید،
الزم است به صبحانه و خانواده خود تمرکز کنید .اگر در یک زمان ،بر روی بیش از یک چیز متمرکز شوید ،هرگز
نمیتوانید در هر کدام از آنها به چیزی بهتر برسید .بنابراین ،همیشه به یاد داشته باشید شما در یک لحظه نمی
توانید بر دو چیز متفاوت تمرکز کنید .به هر حال امکان دارد یکی را از دست بدهید.
✅ زمان کارهای خود را اولویت بندی کنید
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همیشه اولویت را به خود و زمان خود اختصاص دهید .اول ،برنامه کاری روزانه خود را در نظر بگیرید و همه
کارهای مورد نیاز خود را در زمان معین شده انجام دهید .پس از اتمام کارهای محوله در زمان تعیین شده،
میتوانید وقت خود را برای انجام کارهای دیگر برنامه ریزی کنید.

✅ پاداش دادن در مقابل کارهایی که شما انجام میدهید
همیشه به یاد داشته باشید که حتی کوچکترین کارهای محوله را که با موفقیت انجام میدهید جشن بگیرید و از
خود قدردانی کنید .این روش کمی برای ارزیابی خودتان به شما کمک خواهد کرد تا توانایی خود را برای انجام
کارهای بزرگتر و بهتر در آینده افزایش دهید.

اهداف روزانه خود را ایجاد کنید ،راه خود را برای مدیریت زمان تغییر دهید و با موفقیت در همه کارهایتان با
شکست مقابله کنید.
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