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4 راز افراد موفق در مدیریت زمان
ژان بقوسیان - مجله خالقیت 38 

4 راز افراد موفق در مدیریت زمان
افراد موفق در استفاده از زمان بسیار متفاوت عمل می کنند. آن ها می دانند منابعی 

مانند پول و سرمایه قابل  برگشت هستند ولی زمان ارزشمندترین سرمایه، غیرقابل  

بازگشت است. اگر دیدگاه شما نسبت به زمان عوض شود می تواند تاثیر شگرفی بر 

زندگی و دستاورهایتان داشته باشد. در این مقاله به ارائه 4 راز می پردازیم که افراد 

موفق آن ها را می دانند و استفاده می کنند.

راز 1: درک ارزش عدد 1440
در مدیریت  نکته  مهم ترین  نظر می رسد  به  بدیهی  و  بسیار ساده  اینکه  با  راز  این 

اگر  دارند.  زمان  به  نگاه متفاوتی  افراد بسیار موفق  زمان است. میلیونرها و سایر 

می خواهید بازنده باشید، اصال به زمان فکر نکنید. اگر می خواهید یک کارمند فنی 
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نخبه خوب یا یک مدیر میانی واقعا خوب باشید، از نوعی سیستم مدیریت وظایف 

الف.ب.پ استفاده کنید؛ ولی افراد فوق موفق دیدگاه متفاوتی دارند. 

میلیونرها و فهرست انجام کارها
افراد بسیار موفق بسیار به زمان فکر می کنند. آن ها همه دنیایشان را حول حداکثر 

کردن زمان خود و حفاظت از آن طراحی می کنند. در حقیقت، آنقدر به اهمیت 

زمان فکر می کنند که تقریبا احساس می کنند زمان پرواز می کند. 

دقیقه  چند  کنید.  فکر  زندگی  چیزهای  ارزشمندترین  به  و  بگذارید  وقت  کمی 

چشمانتان را ببندید و به فهرست چیزهایی فکر کنید که بیشترین ارزش را برایشان 

قائلید.

اگر مانند اغلب مردم باشید، فهرست چیزهای ارزشمند زندگی تان شامل موارد زیر 

است: دوستان، خانواده، همسر، پول، سالمتی، تفریح و البته زمان.

ارزشمندترین چیزها در زندگی
زمان ارزشمندترین دارایی در زندگی شما است و باید احساس کنید که هر لحظه 

بیمار  یا  و سپس چاق  باشید  است سالم  کند. ممکن  فرار  از دستتان  می خواهد 

شوید و بعد دوباره سالمتی خود را بازیابید. شاید همه پولتان را از دست بدهید 

دوست  چند  بگویید  اما  هستند  مهم  بسیار  دوستان  بازگردانید.  را  آن  سپس  و 

جزء  یا حتی چه کسی  نیستید  ارتباط  در  آن ها  با  دیگر  که  داشتید  دانشگاه  در 

مهمانان عروسی تان بود و روز عروسی آخرین باری بود که او را دیدید؟ بله دوستان 

ارزشمندند ولی آن ها را از دست می دهیم و دوستان جدیدی پیدا می کنیم.  

بیشتری  زمان  نمی توانید  هرگز  است.  متفاوت  کامال  موضوع  زمان  مورد  در  اما 

بسازید. وقتی روز تمام می شود، دیگر نمی توانید آن را برگردانید.
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زمان ارزشمندترین منبع در جهان است. بعضی ثروتمند به دنیا می آیند و بعضی 

فقیر. بعضی در دانشگاه های معتبر درس می خوانند و بعضی انصراف می دهند. 

بعضی ها به طور ژنتیکی ورزشکارند اما بعضی معلولیت فیزیکی دارند؛ اما همه ما 

هر روز ساعات یکسانی در اختیار داریم.

دستتان را روی قلب  خود بگذارید. واقعا این کار را انجام دهید. دستتان را روی 

سینه تان بگذارید و تپش منظم قلبتان را احساس کنید. به نفس کشیدنتان فکر کنید. 

این ضربان ها هرگز بر نمی گردند. آن نفس ها هرگز بر نمی گردند. شاید با خودتان 

فکر کنید که »بله، بله، زمان واقعا برایم مهم است. این را قبال هم می دانستم«؛ اما 

آیا واقعا زندگی شما نشان می دهد که به زمان اهمیت می دهید؟

با خود بیندیشید که چقدر به پول اهمیت می دهید. کار می کنید تا پول درآورید، 

حساب پولتان را دارید، به دنبال بهترین راه ها برای سرمایه گذاری پولتان هستید، 

مطالبی درباره راه های کسب پول بیشتر می خوانید و می خواهید اطمینان حاصل 

جا  پیشخوان  روی  را  پولتان  کیف  هرگز  نمی دزدد.  را  پولتان  هیچ کس  که  کنید 

نمی گذارید و هرگز کارت عابر بانک خود و رمز آن را به غریبه ها نمی دهید.

ولی درباره زمان شاید خیلی فکر نکنید و به راحتی بگذارید دیگران زمان ارزشمند 

اجازه  دزدان  همان  به  بلکه  نمی کنید  اقدامی  تنها  نه  اغلب  شما  بدزدند.  را  شما 

می دهید بارها این کار را تکرار کنند.

عدد 1440
هر روز 1440 دقیقه است. اگر به دنبال ابزاری برای تحول در زندگی هستید، عدد 

1440 را با فونت درشت پرینت بگیرید و آن را به در اتاق کارتان، به پایه تلویزیون 

یا کنار مانیتور بچسبانید.  
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این کار دو فایده دارد. نخست، هر بار که وارد اتاق می شوید، ارزش زمان به شما 

یادآوری می شود. دوم اینکه این کاغذ یک ابزار مکالمه عالی است تا به دیگران 

دیدگاه خود را درباره زمان بگویید. وقتی کارمندان در می زنند و می پرسند »یک 

می دانید.  را   1440 جریان  حتما  بگویید:  می توانید  بالفاصله  دارید؟«   وقت  دقیقه 

همین باعث می شود دیگران برای وقت شما ارزش بیشتری قائل شوند و صحبت ها 

و جلسات کوتاه تر شود.

بیدار  وقتی  می کند.  تغییر  دیدگاهتان  کل  کنید،  حس  واقعا  را  زمان  گذر  وقتی 

 … ،  1438  ،1439  ،1440 می کنید  شمردن  به  شروع  ناخودآگاه  طور  به  و  می شوید 

سهل انگاری از وجودتان رخت برمی بندد و بهره وری تان افزایش می یابد.

راز 2: انجام کارهای مهم
افراد بسیار موفق به وضوح می دانند در هر حوزه از زندگی خود چه می خواهند. 

آن ها این موضوع را بسیار شفاف و واضح می دانند. شما به دنبال رویاهای چه 

کسی هستید؟ اگر مشغول کار روی اهداف خود نباشید، حتما دارید برای اهداف 

شخص دیگری کار می کنید. 

کتاب های بسیاری درباره تعیین هدف نوشته شده است اما همه آن ها در راستای 

درک مهم ترین کارها در همه حوزه های زندگی بوده است. این کار برای اغلب افراد 

به معنی تعیین هدف در حوزه های سالمتی، ثروت و روابط است. برای دیگران هم 

به معنی هدف گذاری در حوزه های معنوی، خیریه و تفریح است.

اهدافتان هم چنین است. فقط  و  دارد  به خودتان بستگی  البته حوزه های مهم 

مطمئن شوید که مشخص و قابل سنجش هستند.

از: سالم شدن و کاهش  برای مثال اهداف نامناسب در حوزه سالمتی عبارت اند 
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خارجی  ناظر  هر  که  هستند  خاص  آنقدر  سالمتی  حوزه  در  خوب  اهداف  وزن. 

می تواند بفهمد که به آن دست یافته اید یا نه: کم کردن 10 کیلو وزن در 10 هفته، 

دویدن روی تردمیل به صورت 30 دقیقه در روز.

راز 3: توازن کار و زندگی بدون عذاب وجدان
پر استرس  یا  به ندرت عصبی  افراد  تاکنون دقت کرده اید که چرا موفق ترین  آیا 

هستند؟ آن ها در لحظه حاضرند و توجه کاملی به شما دارند. از آنجا که عالقه زیادی 

داشتیم که بدانیم افراد موفق چطور زمانشان را می گذرانند، شروع به جمع آوری 

اطالعات جذابی درباره آن ها کردیم.

همه افراد موفق در مجموع همان 24 ساعتی را دارند که ما داریم؛ ولی چند نفر از 

آن ها چنین بودند:

عده ای هر روز ساعت 5:30 به خانه می روند و با خانواده و فرزندان وقت می گذرانند.

عده ای هر سال بیش از 50 کتاب می خوانند.

آن ها همیشه در حال کار نیستند بلکه به تفریح و استراحت اهمیت می دهند.

زیادی  افراد  مقابل  در  و  زندگی می کنند  این طور  موفق  افراد  نیست؟  آیا عجیب 

وجود دارند که زندگی خود را وقف کار کرده اند و شاید روزها در محل کار می مانند 

و در عین  حال نه کارشان عالی است و نه زندگی شخصی شان.

محدودیت های  خود  برای  ولی  دارند  انجام  برای  کار  هزاران  شاید  موفق  افراد 

قاطعی تعریف کرده اند تا زندگی شان متعادل و متوزان باشد. البته واضح است که 

درباره شرایط استثنایی صحبت نمی کنیم. برای هر کدام از ما شاید پیش بیاید که 
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مجبور شویم تا صبح کار کنیم. شاید گاهی نتوانیم با خانواده شام بخوریم. شاید 

مدتی فرصتی برای تفریح و رفتن به استخر شنا نداشته باشیم. این موارد طبیعی 

است ولی نباید تبدیل به عادت شود، بلکه در اولین فرصت ممکن باید به روال 

متعادل زندگی برگردیم.

اندی گروو مدیر سابق شرکت اینتل جمله بسیار جالبی دارد. او می گوید: »روز من 

وقتی تمام می شود که ساعات کاری تمام شود، نه وقتی که کارم تمام  شود. کار 

من هرگز تمام نمی شود«. کار مدیر هم مانند کارهای یک خانم خانه دار هرگز تمام 

نمی شود. همیشه کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد، جدا از کارهایی که 

باید انجام شود، همیشه می شود کارهای بیشتری انجام داد و راز این است:

همیشه کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد و همیشه کارهای بیشتر از 

آنچه می توان انجام داد، وجود دارد. این یکی دیگر از آن مفاهیم ساده ای است که 

وقتی عمیقا ملکه ذهن  شود، می تواند زندگی تان را به شدت تغییر دهد.

اجازه ندهید که فهرست کارهای روزانه حکمران زندگی شما باشد. شاید این جمالت 

آشنا باشد: »ببخشید نمی توانم برای شام به خانه بیایم؛ زیرا باید آن گزارش را کامل 

کنم«. زندگی پر سرعت و بدون توقف های مناسب فقط یک نتیجه دارد. رضایت 

شما را از زندگی کاهش داده و موفقیت هایتان را کم تر می کند.

بیدار شوید
شاید بدون آنکه توجه کرده باشید درگیر یک زندگی یک  بعدی و پر سرعت شده 

باشید. 

اگر این طور است به خودتان بیایید و قوانین مشخصی برای خود بگذارید. نشانه های 

رایج ورزش نکردن، کم تر ظاهر شدن در میهمانی ها و جمع  های خانوادگی، خوردن 

زیاد غذاهای حاضری و اختصاص زمان خواب به کار است. 
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اگر این طور است در مسیر اشتباهی پیش می روید و باید هر چه زودتر تعادل را به 

زندگی خود برگردانید. 

را  بیشتری  که وظایف  نمی کنند  این  را صرف  متمادی  موفق ساعات  بسیار  افراد 

برنامه  و  می کنند  فکر  اولویت هایشان  به  قبل  از  بلکه  بزنند،  خط  فهرستشان  از 

کافی  برایشان  زمان  همان  وقت  آن  دارند.  آن ها  انجام  برای  دقیقی  زمان بندی 

است. همیشه ما وقت کم داریم ولی همیشه و همیشه برای انجام کارهای بسیار 

مهم وقت کافی وجود دارد.

درگیر یک زندگی پر سرعت نشوید. چند هدف برای ایجاد تعادل بگذارید؛ مثال:

صرف شام با خانواده حداقل سه بار در هفته

اختصاص وقت به تفریح و ماجراجویی

صرف وقت برای بازی با کودکان

رفتن به باشگاه بدنسازی یا شنا

صرف شام بیرون از خانه با خانواده و دوستان

بنابراین باید در زمینه سازی برای انجام کارهای بیشتر استاد شوید؛ زیرا همیشه 

کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد.

وقتی در این کار مهارت یافتید، می بینید که گرفتن مرخصی، ترک شرکت در یک 

ساعت معقول و زمان گذاشتن برای خودتان بدون احساس گناه آسان تر می شود. 
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راز 4: یک بار انجامش دهید
افراد بسیار بهره ور تقریبا با هر موردی که مواجه می شوند، فورا درباره اش اقدام 

می کنند. آن ها می دانند که برای کاراتر بودن فقط باید یک بار زمان و انرژی ذهنی 

را صرف چیزی کنند.  

دیدگاه یک بار انجامش بده
فکر کنید قبل از اینکه کاری را تمام کنید، چند بار باید به آن بپردازید. بیایید چند 

مثال را مرور کنیم.  

اغلب افراد اینباکس خود را باز می کنند و 10 ایمیل جدید باز نشده را می خوانند. 

روی یک پیغام کلیک می کنند، آن را می خوانند و سراغ پیغام بعدی می روند. اگر 

ایمیلی به پاسخ نیاز داشت، بعدا دوباره سراغ آن می روند یعنی مجبورند دوباره 

آن پیام را بخوانند!

به یاد داشته باشید که یک بار انجام دادن چیزی به این معنی نیست که باید همه 

کارها را شخصا انجام دهید. واگذاری کارها تقریبا همیشه به صرفه ترین راه از نظر 

زمانی است؛ بنابراین اگر می توانید یک بار انجامش دهید و سپس آن را به شخص 

دیگری واگذار کنید. همچنین، الزم نیست هر کاری را فورا انجام دهید. یک پروژه 

بزرگ یا کاری که قرار است در یک بازه زمانی از پیش تعیین شده انجام شود را باید 

به بعد موکول کرده و برایش زمان بندی در نظر بگیرید.

اغلب افراد برای انجام کار فوری، قانونی کلی دارند. اگر انجام کاری کم تر از 5 تا 10 

دقیقه زمان الزم داشته باشد، فورا برای انجامش اقدام می کنند.

من دوست دارم که حتی اگر کاری 15 تا20 دقیقه هم طول می کشد و فقط تا وقتی 

که با وظیفه ای از پیش  تعیین شده تداخل نکند، فورا آن را انجام دهم.
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بار  یک  دهید،  انجامش  بار  یک  است:  این  مهم  نکته  گفتیم  که  پس همان طور 

انجامش دهید، یک بار انجامش دهید.
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