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 بپرهیزیم؟ کن تلف وقت عادات از چگونه

 

 ایتماش پای هاساعت هم باز است، ریخته سرتان کار کلی دانیدمی بااینکه اوقات خیلی آیا

 ار انتظارتان تریمهم کارهای دانیدمی بااینکه آیا گذرانید؟می وقت تلویزیونی هایبرنامه

 ینچن واقعا اگر گذرانید؟می کامپیوتری هایبازی و گردیوب به را تانوقت هم باز کشند،می

 و کردن تلف وقت از و بیایید خودتان به که است وقتش دیگر پس دارید، عادتی

 و نیدک مدیریت را تانوقت بتوانید بهتر اینکه برای. بکشید دست کارها انداختنتعویقبه

 از را تانحواس که را مزاحمی عوامل هرچیزی، از قبل باید برسید، تانکارهای یهمه به

 تا کنید پیدا حلیراه سپس و بردارید میان از کنند،می پرت اصلی کار به پرداختن

 زا پرهیز چگونگی درمورد هم تا باشید همراه ما با ادامه در. کند پیدا افزایش تانکارآمدی

 .ویدش آشنا کارآمدی افزایش جهت عملی راهکاری با هم و بدانید بیشتر کنتلف وقت عادات

 

 بگیرید فاصله اینترنت از .1

 غلوبم تا بجنگید خودتان با باید مدام باشید، داشته دسترسی اینترنت به همیشه وقتی

 زمانی دانیدمی خودتان وقتی. نشوید تانموردعالقه هایسایتوب در زنیپرسه یوسوسه

 جامان اینکه برای است بهتر بدهید، کارتان به را تانحواس باید و ندارید کردن تلف برای

 .کنید خودداری اینترنت در زنیپرسه از نیفتد، تعویقبه کارتان

 باید هک کاری اگر مثال یا کنید دوری اینترنت از بتوانید که نیست قوی قدرآن تاناراده اگر

 به را مرورگرهایتان کنیممی توصیه است، اینترنت از استفاده نیازمند بدهید، انجام

 راحتیهب دارید، نیاز باال تمرکز به هروقت تا کنید مجهز سایتوب یکنندهبالک هایاپلیکیشن

 قطع متفرقه هایسایتوب به را خود دسترسی هااپلیکشن قبیل این سازیفعال با بتوانید

 .کنید
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 شوید خارج موبایل هایرسانپیام و ایمیل هایسرویس از .2

 ایمیل، یک فقط به پاسخ برای کارمند هر داد نشان مایکروسافت کارمندان از نظرسنجی نتایج

 تا بردمی زمان دقیقه پانزده سپس و کندمی صرف وقت دقیقه ده حدود میانگین طوربه

 و تمرکز به واقعا کاری انجام در اگر پس. کند تمرکز مجددا اقدامشدردست کارِ روی بتواند

 میلای تنظیمات در را دریافتی هایایمیل به خودکار دهیپاسخ قابلیت دارید، نیاز باال دقت

 ورودی صندوق وارسی از است، نرسیده پایانبه کارتان که زمانی تا و کنید فعال خود

 .کنید خودداری تانایمیل

 

 ارسیو از بنابراین. کندمی صدق نیز موبایل رسانپیام هایاپلیکیشن درمورد توصیه این

 قبیل این در گذرانیوقت شاید. تلگرام خصوصا بپرهیزید، کار انجام حین در آنها مداوم

 و تلگرام از معموال مردم که است این واقعیت اما ندانید، کردن تلف وقت را هااپلیکیشن

 امکان صورت در پس. کنندمی استفاده فایدهبی بعضا و غیرضروی امور جهت آن امثال

 موبایل از جدایی اضطراب دچار اگر البته کنید، خاموش کار انجام حین را تانموبایل

 .شود تمرکزتان خوردنبرهم عامل تواندمی خودش اضطراب همین چراکه شوید،نمی

 

 بدهید انجام وسیله یک با را کارهایتان یهمه .3

 شاپفتو با کار درحال کنید فرض. نباشید حرکت در تانتبلت و موبایل تاپ،لپ بین مدام

 ورودی صندوق تا رویدمی تانموبایل سراغبه حین همین در و هستید تانتاپلپ روی

 یسهجل سخنرانی متن به نگاهی تا آوریددرمی را تانتبلت هم بعدش. کنید چک را تانایمیل

 اگر. بدهید هدر را تانوقت اینکه برای مناسبی فرمول یعنی اینها یهمه. بیندازید فردا

 مختلف وسایل از بدهید، انجام وسیله یک با را شانهمه توانیدمی که کارهایی انجام برای

 ات کنید صرف وقت باید مجددا ترتیباینبه. ریخت خواهد همبه تمرکزتان کنید، استفاده

 قطف روی امکان صورت در را کارهایتان یهمه که بهتر چه پس. بیاورید دستبه را تمرکزتان

 .کنید گردآوری جا یک را، الزم اطالعات و هافایل تمام و بدهید انجام وسیله یک
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 کنید بندیزمان را کارهایتان -4

 انجام کهدرحالی ندارند، شانکارهای بندیزمان و ریزیبرنامه به ایعالقه هیچ مردم از خیلی

 از کنید، کار به شروع اینکه از قبل دقیقه پنج. نیست سخت هم قدرهاآن توصیه این

 ترراحت ترتیباینبه. کنید تهیه زمانی جدول بدهید، انجام باید که مواردی یخالصه

 .برسانید انجامبه دیرکرد بدون را کارتان و کنید مدیریت را تانوقت توانیدمی

 

 کارِ بتوانید شودمی موجب کارها انجام در زمان بندیچهارچوب روش از استفاده

 تانبرای کاری روز تا کنید تقسیم پذیرتریمدیریت هایقسمت به را اقدامدردست

 رسید تکالیف مثال کارها، از ایگسترده طیف در توصیه این. نشود فرساطاقت و کنندهخسته

 .دارد کاربرد شغلی، وظایف یا

 

 وزر طول در باید که را کارهایی نشود، تلف بیهوده تانوقت اینکه برای توانیدمی همچنین

 هم و بروید غذایی مواد فروشگاه به هم باید امروز اگر مثال. کنید بندیدسته بدهید، انجام

 کی اینکه نه بدهید، انجام وعده یک در را کار هردو است بهتر بزنید، بنزین تانماشین به

 .بنزین یبهانهبه دیگر بار یک و بروید بیرون خرید برای بار

 

 کنید خودداری زمانهم کار چند انجام و زدگیشتاب از .5

 زدهبشتا خیلی اگر اما ببینید، زمان مدیریت برای تالش با مغایرت در را توصیه این شاید

 ددار وجود زیادی خیلی احتمال شوید، مشغول مختلف کار چند انجام به زمانهم یا کنید کار

 کارِ چند توانندمی مردم درصد2 فقط که است داده نشان مطالعات. برود هدر تانوقت که

 .بدهند انجام وقت اتالف بدون و باال واقعا کارآمدی با را زمانهم
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 یدکن تمرکز اقدامدردست کارِ روی توانیدمی بهتر بکاهید، کارها انجام در تانسرعت از اگر

 کار توانیدمی نکنید، عمل زدهشتاب اگر همچنین. شد خواهید استرس دچار هم کمتر و

 و نواقص کردنبرطرف جهت که بود نخواهید مجبور دیگر و بدهید ارائه تریباکیفیت

 .کنید کاریدوباره تاناشتباهات

 

 کنید بندیاولویت را کارهایتان .6

 

 تعاد ما از بسیاری. است دیدنی ترم، پایان امتحانات به مانده هفته یک دانشجویان، اتاق

 انچندنه و غیرضروری هایفعالیت انجام خاطربه باشند، اولویت در باید که را کارهایی داریم

 انجامهب مشخصی موعد تا باید که باشید داشته برعهده وظایفی اگر. بیندازیم تعویقبه مهم

 هب هروقت. شود تمام گران تانبرای است ممکن هااولویت ندادنتشخیص وقت آن برسند،

 تانبرای حد چه تا اقدامدردست کار که بپرسید خودتان از حتما هستید، مشغول کاری انجام

. کنید بندی اولویت را کارهایتان برنخورید، زمانی مشکل به اینکه برای پس. است اولویت در

 میک تا کنید اِعمال تانزندگی کوچک کارهای روی توانیدمی ابتدا در را بندیاولویت تمرین

 تانزندگی حیاتی مسائل درمورد را روش این شدید، آماده که سپس و بگیرید انگیزه و نیرو

 .ببرید کاربه نیز

 

 بدهید استراحت خودتان به .7

 ودرمی تحلیل تانروحی و جسمی قوای ندهید، استراحت تانذهن به و کنید کار وقفهبی اگر

 همراهبه خوردنشام مثال کاری، روز پایان در استراحت. کرد خواهید ناتوانی احساس و

 تجدید فرصت تانذهن شودمی باعث کاری، هایمشغله از غیربه فعالیتی انجام یا خانواده

 یتکیف از کنید، خسته حدازبیش کار با را خودتان اگر که است حالی در این. کند پیدا نیرو

 .شوید کاریدوباره به مجبور بساچه و شد خواهد کاسته هم کارتان انجام
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 توصیه هم باز بدهید، تحویل فردا تا حتما باید که دارید دست در مهمی یپروژه اگر حتی

 بازیابی و استراحت فرصت مغزتان تا بگیرید نظر در کارتان بین در کوتاهی هایوقفه کنیممی

 دامها کارتان به کارآمدتر و متمرکزتر تر،باروحیه توانیدمی ترتیباینبه. کند پیدا انرژی

 .بدهید

 

 «تکرار آزمون» از استفاده روش

 

 کنید تهیه زمان مدیریت برای جدولی .1

 مهادا در حاال و کنید حفظ کار انجام حین را خود تمرکز چگونه که آموختید باال توضیحات در

 فقط شروع، برای. ببندید کاربه مؤثر طوربه را فوق هایتوصیه چگونه که آموخت خواهید

 راست، سمت ستون در. بکشید دوستونه جدولی برد،وایت مثال یا کاغذ روی است کافی

 .بگذارید خالی فعال را دیگر سمت و بنویسید را روز ساعات

 

 کنید ارزیابی منصفانه را گذشته ساعت یک ساعت، هر پایان در .2

 هک کنید فکر خودتان با ایدقیقه دویکی و بکشید دست کار یادامه از ساعت، هر پایان در

 ابلمق ستون در را نتیجه باید ارزیابی، از پس. ایدکرده سپری چگونه را گذشته ساعت یک

 تأمل اب شوید مطمئن اینکه برای. بگذارید خالی گفتیم ترپیش که ستونی همان بنویسید،

 .کنید استفاده نیز سنجزمان از ارزیابی هنگام در توانیدمی اید،کرده ارزیابی کافی

 

 ایدکرده سپری چگونه را گذشته ساعت یک ببینید .3

 اتمامبه را کارهایی یا کار چه ایدتوانسته گذشته ساعت یک در ببینید باید ارزیابی موقع

 فعالیتی حتی یا دروس یمطالعه ورزش، است ممکن اید،داده انجام که کاری. برسانید

 ددرمور و ندهید فریب را خودتان که است این مهم. باشد تماشاکردن تلویزیون سادگیِبه

 .باشید صادق اید،کرده سپری چگونه را روز ساعات اینکه
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 کنید تکرار دوباره را گذشته ساعت یک حاضرید آیا بپرسید خودتان از .4

 ساعت یک هایفعالیت اینکه از بعد. است شده گرفته مرحله این از «تکرار آزمون» عنوان

 کرارت دوباره را گذشته ساعت یک حاضرید آیا بپرسید خودتان از حاال کردید، مرور را گذشته

 ساعت یک هایفعالیت کنیدمی فکر آیا که شودمی مشخص درواقع پرسش این با. کنید

 اعتس یک که برسید نتیجه این به خودتان با اگر. خیر یا است بوده پربار تانبرای گذشته

 یک آن خواهدنمی تاندل احتماال اید،کرده سپری بیهوده هایفعالیت انجام به را گذشته

 .کنید تکرار قبلی روند همان به دوباره را خاص ساعت

 

 بنویسید چپ سمت ستون در را خود ارزیابی از ایخالصه .5

 به تانتمایل میزان و کنید استفاده مختصر کلمات یا التجم از روز، ساعات ارزیابیِ هنگام در

 کردید، پر را جدول هایخانه یهمه وقتی. نیندازید قلم از نیز را ساعت هر تکرارپذیری

 زرو آن ساعات از ساعت چند خواهدمی تاندل که ببینید خودتان با روز پایان در توانیدمی

 .تمایلیدبی ساعات، کدام تکرار به برعکس، و کنید تکرار را

 

 توجه

 مرتکب روزشان ساعات ارزیابی در افراد گاهی که است این تکرار آزمون ایرادهای از یکی

 دشای. گیرندمی نظر در را ساعت هر کلی یفایده صرفا چراکه شوند،می اشتباه هایقضاوت

 اریِک جلسات در شرکت یا نگرفتید یاد کالس آن در جدیدی مطلب هیچ که کالسی در حضور

 خود رد ناخوشایندی احساس شانانجام بابت و ببینید کنتلفوقت هاییفعالیت را نتیجهبی

 یمهبرنا از ناپذیراجتناب جزئی اوقات، بعضی اینها که باشید داشته خاطربه اما کنید، حس

 کنترل روزتان ساعات تمام روی توانیدنمی همیشه که بپذیرید پس. هستند تانروزانه

 ذیریپانعطاف خود از زندگی مختلف هایجنبه در که بگیرید یاد باید درعوض، و باشید داشته

 .دهید نشان

 زاده کرامت آموزشی و تحقیقاتی گروه


