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 »بسمه تعالی« 

 

 

 

  

 ��وری �  دوره �د��� زمان

 

  

  جهت کسب اطالعات بیشتر پیرامون سایر جزوات و همچنین اطالع از آخرین دستاوردهاي ما به سایت

www.bazarbors.com  

  .مراجعه فرمایید

 

  

  این جزوه با ذکر نام آموزشگاه بازار بورس دات کام مجاز می باشدهر گونه تکثیر از 
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 .می باشد )شرکت طلیعه کاوش(کلیه حقوق مادي و معنوي این اثر متعلق به آموزشگاه بازار بورس دات کام 

  

 

در میان  support@bazarbors.comاز خوانندگان عزیز تقاضا می شود هر گونه اشکال در این جزوه را به ایمیل 

 .گذاشته تا در اسرع وقت اصالحات انجام پذیرد

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

mailto:support@bazarbors.com


 

 02188800011: تلفن 

www.bazarbors.com                                                                                                                            مدیریت زمان 

 

 فهرست 

 معرفی مدیریت زمان. 1

 نقطه شروع. 2

  اصول تعریف هدف. 3

 محدودیت ها. 4

  حوزه هاي مدیریت زمان. 5

  هاي نظم بخشی به فضاگام . 6

  گام هاي نظم بخشی به ذهن. 7

  اشکاالت رایج در مدیریت زمان. 8

گام هاي ایجاد نظم در ارتباطات. 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 02188800011: تلفن 

www.bazarbors.com                                                                                                                            مدیریت زمان 

 

  

  معرفی مدیریت زمان

مدیریت زمان ابزاري ست که می تواند به ما کمک کند تا با استفاده از سرمایه زمانی که داریم به دستاوردهاي بهتر و 

مجموعه اي از قوانین و تکنیک ها یی ست که بتوانیم به آنچه موفقیت در زندگی شخصی و . ارزشمندتري دست پیدا کنیم

کارآمدي . نوعی مدیریت زندگی ست و البته نوعی انظباط شخصی ست مدیریت زمان. کاري تلقی می شود دست پیدا کنیم

 .کندمی چندین و جند برابر نیز شما را 

  

  نقطه شروع

. تصورات شما از خودتان تصویر برونی تان را شکل میدهد. هدف گذاري و تعیین آینده مطلوب نقطه اولیه در انجام کار است

  واهید و به کجا می روید؟ بنابراین باید به وضوح بدانید که چه می خ

راه حل باال بردن بهره وري ساماندهی و . این است که وقت خود را برنامه ریزي کنیدمدیریت زمان بیش از هر چیز نیازمند 

  . اولویت بندي اهداف و تمرکز بر مهمترین کارهاي ست که باید انجام دهید

نوشتن اهداف، اهدافتان را به شما یادآوري می کند و به شما می گوید که به چه مقصودي  .همین حاال اهدافتان را بنویسید

 .حرکت خود را آغاز نموده اید
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                                        اصول تعریف هدف

  آرمان گرایی -1

که از آینده خود ترسیم می کنید تصویري . اهداف محملی ست که قرار است بزرگترین آرزوهایتان را در آن مکتوب کنید

به . باید این قابلیت را داشته باشد تا هنگامی که به مشکالت، موانع یا شکست هایی احتمالی بر می خورید نیرو دهنده باشد

  .محدودیت هاي فعلی خود نگاه نکنید

  ترتیب و سلسله مراتب -2

  .روع کنید و آنها را به دو یا چند هدف کوچکتر خرد کنیداز اهداف کلی ش .هدف هایتان را به صورت سلسله مراتب بنویسید

  بخش بندي -3

  .یداگر می خواهید فرد کاملی باشید باید بین نقش هاي مختلف خود تعادل برقرار کن

  :اهداف خود را در چهار حوزه تقسیم بندي کنید

  .دارد اهداف شغلی و مالی شماستمهمترین دسته از اهداف که روي سایر اهدافتان تاثیر : اهداف شغلی و مالی)1

  :براي اینکه بتوانید این اهداف را تعیین کنید باید از دو جنبه به زندگی کاري خود نگاه کنید

  مشتریان شما به شما چگونه نگاه می کنند و از شما چه انتظاري دارند؟ .1

  اثرگذار ترین حوزه هاي نتایج عملکردي شما چیست؟.2
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  .اهداف، مهمترین اهداف در تعیین رفاه هستنداین : اهداف خانوادگی)2

  اهداف سالمت جسمی و معنوي)3

  اهداف رفاهی تفریحی)4

  

  اولویت بندي -4

  .تعیین کنید کدام یک از اهدافتان مهم تر هستند

  به روز آوري -5

 .به تناسب پیشامدهاي مختلف نیاز به بازنویسی و به روز آوري آن ها را بررسی نمائید

  

  هامحدودیت 

براي اینکه بتوانید در کمترین زمان به . این ها در حقیقت سدي هستند که از دستیابی شما به اهدافتان جلوگیري می کنند

 .نمائید دسته بنديمحدودیت هایتان را شناسایی و  .اهدافتان دست پیدا کنید باید این سد را از میان بردارید

  

  حوزه هاي مدیریت زمان

براي اینکه زمان خود را بهتر مدیریت کنید نیاز دارید که فضاي کار خود . مکانی که شما در آن کار می کنید: فضا - 1

 .  را تا جایی که امکان دارد مرتب و طبقه بندي نمائید
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جا به جایی بین کارهاي مختلف باعث افزایش مدت زمان انجام کار، اشتباه در انجام کار و : ذهن و امور شخصی - 2

 .فزایش میزان استرس می شودا

جلسات متعدد و بعضا بی حاصل، تماس هاي تلفنی طوالنی مدت، قرارهاي مالقات متعدد و : ارتباطات انسانی - 3

 .بازدیدهاي سرزده می توانند ما را از کار و زندگی بیاندازند و بنابراین باید به این حوزه از زندگی نیز نظم ببخشیم

 

 

 

 

                                                    فضاگام هاي نظم بخشی به 

  

مالك تشخیص . اقالم ضروري و غیر ضروري را از هم تفکیک کرده و بال استفاده ها را دور بریزیم :تشخیص)گام اول

  . موارد الزم از دور ریختنی ها چیست؟ اهدافتان

  :مطالبتان را به چند دسته تقسیم کنید

که باید شخصا روي آن اقدامی انجام دهید در یک پرونده قرمز بگذارید و روي آن بنویسید، کارهاي فوري را  -1

 .فوري

 .کارهاي غیر فوري، انجامشان ممکن است الزم باشد اما اولویت یک ندارند -2

 .کارهایی که باید به کسی محول کنید و با کاغذ هاي سرچسب دار آن را به افراد مربوطه ارجاع دهید -3

  .باید بایگانی کنید کارهایی که -4
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  .هر چیزي باید در بهترین موقعیت مکانی از لحاظ دسترسی قرار گیرد :ترتیب) گام دوم

  .این اصل به معناي رعایت پاکیزگی در همه حال و در همه جاست :تنظیف) گام سوم

به معناي استاندارد سازي مستمر، حفظ و نگهداري محیط کار در سطح خوب و مطلوب از طریق کنترل  :تثبیت) گام چهارم

  . و اصالح دائمی سه بعد تشخیص، ترتیب و تنظیف است

 .نهادینه کردن عادات درست به جاي عادات نادرست از طریق آموزش وتمرین، مشخصه این گام است :تکلیف) گام پنجم

  

  به ذهنگام هاي نظم بخشی 

  :افسانه انجام همزمان چند کار را از ذهنتان بیرون کنید) گام اول

ذهن ما ظرفیت محدودي دارد و اگر بخواهیم همه ي کارها را انجام دهیم امکان انجام دادن درست هیچ کدام از کارها را 

  .نخواهیم داشت

  .جام کار می شودعیب انجام همزمان کارها این است که باعث کاهش دقت و افزایش زمان ان

 :ذهنتان را خالی کنید) گام دوم

. اگر بخواهیم فضاي بیشتري براي پردازش ذهنی داشته باشیم باید انباشته هاي غیر ضروري را از آن بیرون بیندازیم 

ضاي نوشتن کارها باعث می شود ذهن تان سبک شود و ف. بنابراین فهرستی از کارهایی که باید انجام بدهید را درست کنید

  . همچنین نگرانی ناشی از ترس به دلیل فراموشی انجام یک کار از بین می رود. بیشتري براي پردازش کارها داشته باشید

 :کارهایتان را اولویت بندي کنید) گام سوم

  .هر قدر هم که حجم فعالیت هاي شما زیاد باشد همه کارها اهمیت یکسانی نخواهند داشت 

  کارها چیست؟معیارهاي اولویت بندي 

 .ببینید اگر هر کدام از کارها را انجام ندهید چه تبعات زیانباري ممکن است براي شما داشته باشد: عواقب زیانبار - 1

نکاتی هستند که شما به خاطر عالیق یا اهدافی که دارید برایتان مهم است و ممکن است : ارزش هاي فردي - 2

 .منحصر به خودتان باشد
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می توانید از قانون پارتو استفاده  .کنید در کدام حوزه ها نتایج عملکردي شما موثرتر استبررسی : اثربخشی نتایج - 3

بررسی کنید که آیا این کار می تواند شما را برجسته و مهم کند یا خیر، آیا می تواند شما را به اهدافتان . نمائید

 .هتر از سایرین انجام می دهیدو چه کاري را ب در چه کاري داراي مزیت رقابتی هستید .نزدیک تر نماید

بعضی کارها وجود دارند که خروجی آنها براي شروع فعالیتها و اقدامات دیگر : پیش نیازي براي سایر فعالیت ها - 4

 . الزم است، بنابراین اولویت انها باالتر می رود

ند و انجام ندادن آنها بعضی از کارها هستند که ممکن است ارزش خاصی براي شما نداشته باش: کارهاي کاتالیزور - 5

تبعات ملموس یا عواقب مالی منفی براي شما نداشته باشند اما انجام آنها باعث تسریع در انجام سایر فعالیت هاي 

 .شما می شود

  

ناخوشایندترین و سخت ترین کارهایی که در لیست شما . فهرست روزانه خود را بنویسید :زمان بندي کارها) گام چهارم

اگر تراکم کاریتان زیاد است دو امکان . و داراي اولویت باالتري هستند بنویسید تا زودتر از همه انجام دهیدوجود دارند 

  .بررسی نمائید تعویق و برون سپاري کارهایتان را نیز

زمانبندي کارهایتان را طوري انجام دهید که بتوانید کارهاي مهم و کارهایی که به خالقیت  :بودجه ریزي زمانی) گام پنجم

  .باالتري احتیاج دارند را در ساعات اوج داخلی به انجام برسانید

چگونه می توان زمان . چگونه می توانید زمان بیشتري براي انجام کارهاي خود داشته باشید :صرفه جویی زمانی)گام ششم

  ه اندازه کارهاي خود طوالنی نمود؟را ب

  .کارهایتان را زودتر آغاز کنید، سخت تر کار کنید و دیرتر به اتما رسانید

  .سحر خیز باشید

  .استفاده از زمان هاي مرده

 .تعیین ضرب االجل براي انجام کارها
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  اشکاالت رایج در مدیریت زمان

  در نظر نگرفتن زمان کافی  - 1

  فرض کردن بهترین ها - 2

  عجله براي پایان کار - 3

  تالش براي انجام همزمان چند کار - 4

 تردید و تاخیر - 5

  

 گام هاي ایجاد نظم در ارتباطات

.گفتگوهاي بیهوده را به حداقل برسانید) 1  

.جلسات را مدیریت کنید)2  

بر طرف کردن وقفه هاي تلفنی)3  

:می توانید از تکنیک هاي زیر کمک بگیرید  

.رعایت ساعت شروع و پایاندرجه ضرورت، ادغام جلسات، تنظیم دستور جلسه، پردازش پیش از جلسه،   

.یک تیم تشکیل دهید)4  

:شامل توسعه عادت هاي مثبت)5  

تصورات مثبت، نه گفتن به کارهاي برنامه ریزي نشده، داشتن برنامه دوم، پاداش دادن و تنبیه کردن خود، نتیجه گرایی و 

.ها دلسردي مقابله با  
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