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7 عامل بزرگ هدر رفتن زمان
نویسنده: خالقیت شماره 99 یادداشتی از آنتونی رابینز

قدرت  یک  می توانستیم  اگر  و  دارد  خود  کنترل  تحت  را  امور  همه  که  چیزی  زمان؛ 
ماورایی داشته باشیم، بسیاری از ما ترجیح می دادیم که قدرت متوقف کردن زمان را 
داشتیم تا بتوانیم چند دقیقه، ساعت یا روز زمان بیشتر برای خودمان خریداری کنیم 

تا کارهایی را که می خواهیم انجام دهیم.

اما شما می توانید زمان بیشتری برای خود بخرید، چون همین االن هم زمان زیادی را 
هدر می دهید. زمانی  که متوجه شوید از چه راه های احمقانه ای زمان باارزشتان را هدر 

می دهید، احتماال عادات بد و زمان برتان را کنار خواهید گذاشت.

عادات بدی که وقت باارزش ما را در محل کار هدر می دهند.
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اغلب عاداتی که در محل کار باعث هدررفتن زمان می شوند، ناشی از بی حوصلگی 
برای سرگرم کردن  روش هایی  می کنیم،  بی حوصلگی  احساس  آنکه  دلیل  به  هستند. 

خودمان پیدا می کنیم.

1. اینترنت
از   salary.com سایت  است.  اینترنت  زمان  هدردهنده  عامل  اولین  اوقات  اغلب 
این  از  درصد   64 کنند؛  پر  مورد  این  در  پرسشنامه ای  تا  خواسته  مردم  از  تعدادی 
بازدید  به  را  زیادی  وقت  روز  هر  هستند،  کار  محل  در  که  هنگامی  گفته اند  افراد 
صددرصد  کار  محل  در  نمی توانند  مردم  چرا  می پردازند.  غیرکاری  وب سایت های  از 
حواسشان را به کار بدهند؟ شاید به خاطر اینکه خیلی به چالش کشیده نمی شوند.

2. ایمیل ها و جلسات
انداخت.  اینترنت  تقصیر  می رود  هدر  کار  محل  در  که  را  زمانی  تمام  نمی توان  اما 
شرکت کنندگان در آن نظرسنجی همچنین عنوان کردند که مرتب کردن و پاسخ دادن 
به ایمیل های کاری تا 20 درصد از زمان مفید آن ها را از بین می برد؛ درحالی که 47 
درصد از این افراد بر این باور بودند که تعداد جلسات زیاد کاری حجم زیادی از زمان 

آن ها را از آن خود می کند.

بنابراین، هدررفتن زمان در محل کار یا ناشی از عدم به چالش کشیدن کارمندان یا 
ناشی از برنامه ریزی ضعیف است.

کردن  حل  برای  جلسه  تشکیل  بعدی،  جلسات  برنامه ریزی  برای  جلساتی  برگزاری 
مشکالت ساده و پاسخ دادن به حجم زیادی از ایمیل های دریافتی؛ همه  این ها زمان بر 

و هزینه بردار هستند.
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3. عوامل روزمره ای که زمان باارزشتان را هدر می دهند
بیست وچهار ساعت شبانه روز برای انجام دادن تمام کارهایتان کافی نیست، مگر نه؟ 
بیشتر مردم تمام روز را کار می کنند، به خانه می آیند، غذا می پزند، با خانواده زمان 
می گذرانند، به تخت خوابشان می روند و روز بعد دوباره همه این کارها را مجددا 

انجام می دهند.

انگار همه چیز در یک دور باطل قرارگرفته است. اما اگر می توانستید هر روز یکی دو 
ساعت اضافه تر داشته باشید چه؟ اگر به درستی زندگی و عاداتتان را مورد بررسی قرار 
دهید، می توانید به این یکی دو ساعت اضافه دست پیدا کنید. همچنین متوجه 
انجام  را  از کارهای زمان بر زندگی تان  لزومی ندارد که بسیاری  خواهید شد که هیچ 

دهید.

4. ترافیک
به  معمولی  کارمند  یک  گالوپ،  کمپانی  سوی  از  صورت گرفته  نظرسنجی  اساس  بر 
طور میانگین 46 دقیقه صرف رفت وآمد از محل کار به خانه و برعکس می کند. پس 
روحیه  است،  یکدیگر  به  نزدیک  زندگی شان  و  کار  محل  که  آن هایی  ندارد  تعجبی 
شادتری دارند. یک راه حل آسان برای این مشکل این است که خانه تان را به محل 
کار نزدیک تر کنید؛ اما اگر چنین موقعیتی ندارید، ساعت رفت وآمدتان را کمی تغییر 

دهید تا از ساعات اوج ترافیک در امان بمانید.

5. تفریحات
همه ما از داشتن تفریح و خوش گذرانی لذت می بریم، اما تلویزیون چیزی است که 
زمان باارزش زیادی از ما می گیرد. هر آمریکایی به طور میانگین روزانه سه ساعت را 
پای تلویزیون می گذارند. این زمان بسیار زیادی است و بخش زیادی از این زمان صرف 

دیدن آگهی های بازرگانی می شود.
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6. رسانه های اجتماعی
بعد از آنکه زمان زیادی را صرف دیدن برنامه های تلویزیونی کردیم، تازه نوبت شبکه های 
اجتماعی می رسد. فرهنگ تغییر کرده و همه ما به یک شبکه اجتماعی نیاز داریم. 
اما چقدر باید برای آن وقت بگذاریم؟ یک نظرسنجی در آمریکا نشان داده که بیشتر 
افراد روزانه فقط 40 تا 60 دقیقه را صرف چک کردن حساب فیس بوکشان می کنند. 
همچنین به طور میانگین حدود 17 دقیقه نیز صرف دیگر شبکه های اجتماعی می شود.

کمی زمان بگذارید و ببینید که به طور روزانه چند دقیقه را به شبکه های اجتماعی تان 
اختصاص می دهید و آن ها در ازای این زمان چه ارزشی به زندگی تان اضافه کرده اند.

7. ترس از گفتن پاسخ »نه«
بله گفتن همیشه کار آسانی است. همه ما دوست داریم به دیگران کمک کنیم. اما 
»نه« گفتن چطور؟ گاهی اوقات، هرچقدر هم که دوست داشته باشید، نمی توانید 
از پس کارهایی که شخص دیگری از شما خواسته بربیایید. هر بار که چنین شرایطی 

پیش آمد، پاسخ منفی بدهید و برای خودتان زمان بیشتری بخرید.
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