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 سخن مؤلف

ع( )مصطفی )ص( و چهارده معصوم محمد  ،الشأن اسالمپیامبر عظیم ربا سالم و صلوات ب

دای گذار جمهوری اسالمی و روان پاک شهبنیان ،خمینی سالم و درود به روح مطهر امامو 

ب انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی و مدافعان حرم و آرزوی سالمتی برای رهبر معظم انقال

 ای.اهلل خامنهحضرت آیت ،اسالمی

و در  ردمكمیبرداری مدیریت زمان مطالعه و فیشۀ جانب دربارها بود كه اینتمدّ

م، برعهده داشتدروس عمومی و تخصصی فقه و مبانی حقوق را تدریس های مختلف كه دانشگاه

قبال است این موضوع، با كه دادماختصاص میدو جلسه از هر ترم را به تدریس مدیریت زمان 

 نم.كمدیریت زمان تألیف بارۀ تصمیم گرفتم كتابی دررو، ازهمین شد.مواجه میدانشجویان 

های یشنهادپخوانندگان عزیز، از  و قرار گیرد مندان به این موضوع،عالقهدوارم موردتوجّه امی

 . مند فرمایندبهرهما را خود، 

 

 دانشگاه( مدرّسابوالفضل كواكبيان )
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 مقدمه

 .های مختلفی برای بیان درک ما از زمان وجود داردراه

زنگ  و ها مردم از حركت ماه، ساعت آفتابی، اذانبرای قرن

دند تا خود استفاده كر ۀزمانی روزان ۀكلیسا برای تنظیم برنام

را برای  هاییساعت ،ان كاتولیكراهب ،اینكه در قرن دوازدهم

ها به تمدن ،در طول تاریخ .اختندی خود سهافعالیتتنظیم 

وقت »عباراتی مانند  و در این دوران نیز وجود دارد ،اند و این توجهه داشتهآن توجّ بعادزمان و ا

تعداد ساعات كافی در طول روز وجود  ،جوامع امروزیدر  .ه استگویای این توجّ ،«طالست

توان به خیلی از زمان كم میدر مدت اند كه تقریباًمحیطی فراهم آورده های نوندارد. فناوری

 ترا تمایل به سریعامّ ؛تر انجام دادتر و آساناطالعات دسترسی پیدا كرد و خیلی كارها را سریع

 . یابدافزایش میروز انجام دادن كارها روزبه ترو بیش

ای، چه در زندگی شخصی و چه در زندگی حرفه ،ما ۀموضوعی است كه هم ،مدیریت زمان

 . باشیمرو شویم تا در زندگی موفق هنیاز داریم با آن روب

شما در حال خواندن این نوشتار  ۀهم .مسافر زمان هستیم ،ما همه .زمان در جریان است

سال یك  كه آیااندیشد به این می ،هنگام تحویل سال یمگاهی آد ر.ستید و زمان در حال گذه

 ش اضافه. ه سنّاز عمر او كم شده یا یك سال ب

 تعريف مديريت زمان

های قبل را برای رسیدن به این هدف باید عادت .بهینه از وقت ۀیعنی استفاد ،مدیریت زمان

های بیاموزید و برای ترک عادات نادرست و یادگیری روشهای جدید را ، روشفراموش كنید

فرصت  ،مدیریت زمان را تبدیل به یك عادت كنید ،اگر با تمرین و ممارست .صبور باشید ،جدید

 بپردازید.  ،به كارهایی كه دوست دارید ،بیشتری خواهید داشت تا بیشتر با عزیزان خود بوده
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 اهميت مديريت زمان

 
 

 ترینمهم ،دهیدیك از كارهایی كه انجام میكند كه تعیین كنید كدامكمك میمدیریت زمان 

و برخی  دهید بیشتریاولویت  هافعالیتدهد به برخی این عمل به شما این امكان را می .هستند

ف كند كه از طریق حذبه شما كمك می ،همچنین مدیریت زمان .ها را حذف كنیداز فعالیت

یكی  .دافزایش دهی ،كنیدكار می كه واقعاًرا مدت زمانی  ،یای غیرضرورهها و فعالیتمزاحمت

 ،كاهش سطح استرس .كاهش استرس در زندگی است ،بخش مدیریت زماناز وجوه رضایت

 . شودمیموجب بهبود سالمت روحی و جسمی 

ه ما بكلیدی در موفقیت دارد و  یهایی است كه نقشمهارت ترینمهمیكی از  ،مدیریت زمان

 بگیریم.  به دستكند تا بتوانیم كنترل زمان و زندگی خود را كمك می

 بگوييم مديريت خودمان ،نگوييم مديريت زمان

ین اولی واقعیت  ،انداختها بر سر زباندانم این اصطالح مدیریت زمان را چه كسی نمی

ه اختیار بتواند زمان را كس نمییعنی هیچ ؛كنیمتوانیم زمان را مدیریت نمی است كه ما اصالً

لی ما اگر خی .سرعتش هم ثابت است ،رودهمیشه راه خودش را می ،بلكه زمان ،درآوردخود 

سخت  ؛كشیمرا از بستر زمان بیرون می خودكنیم و گلیم خودمان را مدیریت می ،زرنگ باشیم

 . شودمیاما  ،است
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  عوامل مهم در مديريت زمان

 ريزیبرنامه  الف.

 

 
چون معتقدند برای  ؛دانندریزی را یك كلید اصلی میبرنامه ،تمام كارشناسان مدیریت زمان

به بیراهه  ،صورتدرغیراین .نیازمند یك نقشه هستید ،رفتن از اینجا به مكانی كه دوست دارید

انرژی  یافته، فشارهای عصبی كاهش ،وقتتان ریزیبرنامهبا هرگز به مقصد نخواهید رسید.  ،رفته

احساس بیشتری از  به شما ،ریزی برای روز، هفته و ماهاقدام به برنامه .خواهید داشتبیشتری 

 .زندگی را در دست دارید ۀشتكنید خودتان سر ر. احساس میدهدرامش میآقدرت، كنترل و 

از قدرت برخورداری  احساسانگیزد و میبربه خویش را در شما  گذاشتنحرمت ،عمل راین د

 1.كندفردی را در شما تقویت می

مروز و و همیشه ا شودمیهای ما از فردا شروع برنامهۀ اما هم ،را خوب بلدیم ریزیبرنامه

زمان،  نگاه ما به ،دلیل آن هم این است كه تاكنون .ماست ریزیبرنامهگمشده در ۀ حلق حال،

 یقه. نه ساعت و دق ،روز، هفته و ماه بوده

 

                                                           
 .84هایتان بیشترین بهره را بگیرید(، ص )از لحظه زمان مدیریتی، سیتر انیبرا. 1
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 برای زندگي ريزیبرنامه جهتده دليل مهم 

 ریزیبرنامهنیاز به  ،دلیل، متوجه خواهید شد كه چرا برای رسیدن به موفقیت دهاین  ۀبا مطالع

 دارید. 

این فرصت را در  ،ریزیبرنامه .دهدبه شما جهت می ،شدهریزیبرنامهیك زندگی  .1

خواهید بروید و چطور باید به آنجا بروید. بدون می دهد كه بدانید به كجااختیارتان قرار می

شما در زندگی جهت نخواهید داشت و وقت خود را برای كارهایی تلف خواهید كرد  ،برنامه

 شما نداشته باشند.  ۀی در آیندتأثیركه ممكن است هیچ 

برای  ،حالاگر تابه سازد.میدسترس ؤیاهای شما را قابلر ،شدهریزیبرنامهیك زندگی  .2

شما هیچ طرح و كه بوده  دلیلشاید به این  ،نمودنیافتنی مییاهایتان غیرممكن و دستؤرشما 

یاهایتان را به ؤمراحل رسیدن به ر ،زندگی ۀبرنام. ایدها آماده نكردهای برای رسیدن به آنبرنامه

 شما نشان خواهد داد. 

اگر زندگیتان  .دهدخودتان قرار میكنترل زندگی را در دست  ،شدهریزیبرنامهیك زندگی  .3

ناامید  مطمئناً ،را به شانس و اقبال واگذار كنید یا اجازه بدهید كه دیگران زندگیتان را كنترل كنند

 راه رسیدن به چیزهایی است كه واقعاً ،در دست گرفتن كنترل زندگیتان .و دلسرد خواهید شد

 خواهید. می

 آنچهسوی دارید بهكه بدانید همین .دهدبه شما آرامش می ،شدهریزیبرنامهیك زندگی  .4

از  ،بدون برنامه .به شما احساس آرامش خواهد داد دارید،خواهید، قدم برمیاز زندگی میكه 

 دچار گیجی و سردرگمی خواهید شد.  ،كجا بروید و روزهایتان را چگونه بگذرانیداینكه 

 ،برنامه باگیرید كه وقتی تصمیم می .دهددف می، به شما هشدهریزیبرنامهیك زندگی  .5

شما برای خود هدفی دیگر  كند ومعنی پیدا می ،كردنتاندیگر زندگی ،هدفمند زندگی كنیدیعنی 

 دارید. دارید و برای رسیدن به آن قدم برمی

 روی بهتحقق پیش ،موفقیت بخشد.میبه شما شور و اشتیاق  ،شدهریزیبرنامهیك زندگی  .6

 ،قتی هدفی پیش روی خود داشته باشیدو .سرنوشت نیست ،موفقیت .هدف ارزشمند است یك

 دارید. قدم برمی ،كنید و برای رسیدن به آن هدفبا شور و اشتیاق بیشتر زندگی می

 ،در زندگی یو هدفمند ریزیبرنامه .دهدبه شما قدرت می ،شدهریزیبرنامهیك زندگی  .7


