
  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 1 

 

 

 اصل در انجام کارهای خانه 4

 

شود، چراکه حال نمیکس از انجام امور روزانه منزل خوشام کارهای روزانه منزل؛ هیچانج

شود. این زمان را می توان برای کارهای بهای افراد میانجام این کارها باعث اتالف وقت گران

شوید، این مفیدتری صرف کرد. اگر هر روز برای انجام کارهای منزل با کمبود زمان مواجه می

تان مفید خواهد بود. در اینجا با نکاتی برای برنامه ریزی کارهای روزانه منزل ت براییادداش

 .شویدآشنا می

 

هایی برای انجام کارهای منزل در کمترین زمان ممکن. همچنین پردازیم به روشدر ادامه، می

را  ی زمانی مناسب برای انجام کارهای منزل در حداقل زمان ممکنی تنظیم برنامهنحوه

ربوط م ی بهینه کنید و استرستوانید از زمانِ خود استفادهترتیب میایندهیم. بهآموزش می

 .طور چشمگیری کاهش دهیدبه انجام کارهای خانه را به

 

 تاحدممکن انجام کارها را خودکار کنید .1

ترین استراتژیِ ما در این مرحله خودکارکردن کارها تاحدممکن است. هر کاری ازجمله مهم

ی زمانی خاصی انجام توان براساس برنامهحساب یا پرداخت قبوض را میپرداخت صورت

ی در جویی بیشترمنزل، صرفه دنبال این هستید که هنگام انجام کارهایداد. بنابراین اگر به

طور توان بهزمان بکنید، اولین چیزی که باید از خود بپرسید، این است که چه کارهایی را می

 خودکار پیش برد. چه امکانات و خدماتی برای انجام خودکار آنها در دسترس است؟

 

 بندی کنیدکارها را دسته .2

ا به چند بخش تقسیم کنید و هر بخش از روز را به انجام یکی از آنها اختصاص دهید، کارها ر

شوند که باید در اولویت پز یا انجام امور مالی ازجمله کارهای مهمی محسوب میومثالً پخت

 که پرداختن طوریقرار بگیرند. این کار شبیه روالی است که در خطوط تولید وجود دارد، به
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شود. درست افزایی با دیگر وظایف، موجب تسریع فرایند تولید میخاص و هم ایبه وظیفه

شویی و امور مالی به همین خاطر، تقویم گوگل برخی روزها را به خرید، آشپزی، لباس

صورت اختصاصی وارد کنید توانید کارهای منزل را در تقویم خود بهاختصاص داده است. می

انجام آنها بپردازید. متأسفانه نظافت، جزء آن مواردی است  و در هر بخش از روز یا هفته به

 .که همواره باید در لیست باشد

 

 

 چندمنظوره کار کنید و از وقت آزاد خود برای اتمام کارها استفاده کنید .3

دانید که هر میای یا هر شخص مستقل دیگری حتما عنوان دانش آموز یا فردی حرفهبه

تک ی بهینه از تکهای زندگی بهتر، استفادهترین راهدقیقه چقدر مهم است. یکی از مهم

توانید در اتاق انتظار مشغول مطالعه شوید یا وقتی مثال میعنواندقایق زندگی است. به

ر های موجود دی چای در آشپزخانه منتظرید، آشپرخانه را تمیز کنید یا لباسبرای تهیه

انید توشویی، تا کنید. بسیاری از کارهای کوچک را میکن را حین کارکردن ماشین لباسرخت

 .تان انجام دهیددر اوقات بیکاری

 

 از دیگران کمک بگیرید .4

آیند؛ چه از کار میبندی کارهای خانه بهو زمان ریزی برنامه افزارهای موجود برایبرخی نرم

افزارهایی استفاده کنید و چه نکنید، درنهایت باید کارها را خودتان انجام دهید. چنین نرم

ی زمانی قرار دارید، توان انجام برخی کارها را به دیگران سپرد. اگر واقعا در مضیقهاما می

و ببینید آیا زمانی که برای انجام کاری مثل شستن دستمزد ساعتیِ یک کارگر را محاسبه کنید 

 شود، ارزش این را دارد که انجام آن کار را به دیگران بسپارید؟ها صرف میلباس
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 جدول زمانی خود را بسازید، یادآورها را تنظیم کنید و آن را با چسب به دیوار بچسبانید

 

به شرایط و محیط، برای هر فردی متفاوت است. اما زمانی انجام کارهای خانه، باتوجهی برنامه

ساختن این برنامه باید رعایت کرد. که در عملیکنیم در ادامه به برخی نکات پایه اشاره می

مرور در طول صورت خودکار و بهتوانید کارها را بهبا ایجاد تقویمی برای کارهای خانه، می

مثال اگر روزی ده دقیقه به نظافت آشپزخانه اختصاص دهید، عنوانهفته انجام دهید. به

نه در انتهای هفته است. ما تالش ها وقت برای تمیزکردن آشپرخابهتر از اختصاص ساعت

ی زمانی و اولویت کارها پیش برویم. همچنین از یادآورها کنیم تاحدممکن مطابق برنامهمی

های زمانی همواره نیاز به کنیم، چراکه اجرای برنامهبرای یادآوری انجام کارها استفاده می

 .پایش دارد

بندی کنید و براساس اولویت و زمان الزم هبرای شروع کار، امور خانه را از لحاظ زمانی دست

 .برای انجام هریک، مشغول انجام آنها شوید

 

 

 برنامه ریزی روزانه

هایی هستند که به نظافت بیشتری نیاز دارند. دقیقه: آشپزخانه و حمام از مکان 01نظافت، 

نبه را ششنبه و پنجرا به نظافت آشپزخانه، و سه توانید دوشنبه، چهارشنبه و جمعهپس می

توانید دقیقه طول نکشد، می 01به نظافت حمام اختصاص دهید. برای اینکه نظافت بیش از 

شدن دقیقه است تا با تمام 01آن  سنج استفاده کنید یا آهنگی پخش کنید که مدتاز زمان

وانید تسریعِ کف حمام یا آشپزخانه میوشوی آن، متوجه پایان زمان مدنظر شوید. برای شست

 .ی این کار استفاده کنیداز مواد ویژه
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بعضی روزها ممکن است به نظافت بخش خاصی از آشپزخانه یا حمام تمایل بیشتری داشته 

 :باشید؛ در این مواقع اقدامات زیر را انجام دهید

 توانید یک روز را به نظافت لوازم برقی موجود در آشپزخانه مثال میعنوانبه

ینکه داغ شد، چند بپردازید، مثال ظرفی از آب در داخل مایکرویو بگذارید و پس از ا

ی مایکرویو را قطره لیمو در آن بچکانید. پس از چند دقیقه که بخار آب، دیواره

 .ها را تمیز کنیدای دیوارهتوانید با پارچهفراگرفت، می

 توانید از این روش برای تمیزکردن وان استفاده کنید. ور مشابه در حمام نیز میطبه

 .ام استفاده کنیداز دوش دستی برای نظافت دیوار حم

 های دیگرگیرید، در نظافت بخشهای مختلف خانه فرامیاز نکاتی که در نظافت بخش 

 .استفاده کنید

ترین توانید در سریعبندی میبه همین سادگی! انجام این کارها اتوماتیک نیست، اما با زمان

 .های مدنظرتان برسیدی مکانزمان ممکن به نظافت همه

 

 برنامه ریزی هفتگی

 های غذاییی وعدهتهیه

شمار نیاورید، اما ی روزمره بهکنندهطورکلی یکی از کارهای خستهممکن است آشپزی را به

های غذایی برای خودتان شاید ی وعدهوقت آزادی نداشته باشید، تهیهزمانی که هیچ

کردن صورت هفتگی، هماهنگهای غذایی بهای وعدهریزی برنظر برسد. برنامهغیرممکن به

تان کند در زمانکلی، به شما کمک میصورتخریدها براساس آن، و پختن غذاها به

ومخارج غیرضروری برای کند خرجتوجهی بکنید. این کار همچنین کمک میجویی شایانصرفه

 .ی غذا از بیرون یا رفتن به رستوران را هم مهار کنیدتهیه

های مواد غذایی موردنیاز و لیست« شام چه باشد؟»کنید که گر اغلب به این فکر میا

 وپز دهی پختتوانند به سازمانریزی غذایی متعددی وجود دارند که میهای برنامهاپلیکیشن
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ی صورت هفتگشما کمک کنند و پیشنهادهایی برای غذاهای سریع بدهند. این پیشنهادها به

گی ی غذایی هفتتوانید خودتان برنامهشوند. البته مییی به شما ارسال میهاو در قالب پیام

ی غذایی که را ترتیب دهید. در هر صورت، زمانی را اختصاص بدهید به فکرکردن درباره

ی آینده میل کنید. با این کار، خرید هفتگی مواد غذایی را با بازده قرار است در هفته

 .دهیدبیشتری انجام می

 

 خرید مواد غذایی

کند، از این خدمت ها ارسال میتان اجناس را به خانهاگر خواربارفروشیِ نزدیک منزل

وآمد به فروشگاه را وجو در فروشگاه یا زمان رفتاستفاده کنید. در این صورت زمان جست

، در عالوهی بهتری باشد. بهاید. خرید آنالین خواربار هم، ممکن است گزینهجویی کردهصرفه

ممکن است بتوانید لیستی از مواد پرمصرف تهیه کنید و هر بار آن را تکرار  برخی موارد

یی جوها موجب صرفهفروشیشوند، خرید آنها از عمدهکنید. درمورد محصوالتی که فاسد نمی

شده را دم در خانه به شما توانید درخواست کنید محصوالت خریداریشود. میدر زمان می

های آن ها آماده صورت برای دریافت آنها در فروشگاه طبق برنامهتحویل بدهند. در غیر این 

 .شوید

جویی نظر کنید، برای حداکثر صرفهتوانید از رفتن به فروشگاه صرفاگر به هر دلیلی نمی

ها، در آخرین ساعات عصر چهارشنبه خرید کنید. لیست کامل در زمان و برخورداری از تخفیف

های مختلف فروشگاه تنظیم ید. این لیست باید براساس بخشهمراه داشته باشخرید را به

 .شده باشد تا بتوانید در کمترین زمان ممکن وارد فروشگاه شوید و از آن خارج شوید

 

 آشپزی

برخی افراد دوست دارند یک روز در ماه آشپزی کنند. آنها آن یک روز را کامال صرف پختن 

گر کنند. اما اکنند و سپس آن را برای استفاده در آینده فریز میذای کافی برای یک ماه میغ

وز رسد، کار را با یک رنظر میکننده بهپختن غذای کافی برای سی روز برای شما بسیار خسته

 ی غذایی در هفته آغاز کنید. آشپزی، برای چند وعده
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بریان درست کنید که در طول هفته از آن برای  ها یک مرغشنبهتوانید یکبرای مثال، می

ها، تاکوها یا هرچیز دیگری استفاده کنید یا سس گوشتی ها، سوپکردن ساندویچدرست

 .کار ببریدتهیه کنید که آن را در چند وعده به

یش ها پشوند. صبحپز پخته میهایی کنار بگذارید که با آرامباید یک یا دو روز را برای وعده

پز بریزید و هنگام بازگشت، از وعده غذایی اینکه سر کار بروید، مواد الزم را در آراماز 

 .پز دارندهای خوبی برای آشپزی با آرامها دستورپختتان لذت ببرید. برخی سایتداغ

 

 هاشستن لباس

تان تمیز باشند، باید آنها را مرتب بشویید. اما با استفاده هایها و ملحفهخواهید لباساگر می

به شستن توانید این کار را نسبتها در یک روز میها در طول هفته و شستن آناز لباس

 .تر انجام دهیدها در طول هفته، بسیار سریعی لباسچندباره

ین بخش از کارهای روزمره، اختصاص زمانی مشخص به آن دادن ابهترین روش برای انجام

ها انتخاب کنیم. البته هر روز دیگری توانیم جمعه را برای شستن لباساست. برای تنوع، می

های کثیف در طول هفته و شستن ها و پارچهکردن لباستوانید انتخاب کنید. جمعرا هم می

ود را در روزهای دیگر تلف نکنید، چون آن شود زمان و انرژی خآنها در یک روز باعث می

شویی شما نیز در این براین، ماشین لباسخود را دارند. عالوهبهروزها کارهای مخصوص

 .ماندتر میشرایط سالم

شود، به تفکیک و تاکردن و ای که صرف شستن لباس های کثیف میشدهبیشترِ زمان تلف

های خود را این است که هرکس در خانواده، لباسحل ها مربوط است. راهکنارگذاشتن لباس

شو با آب یا وشو )شستوبودن( و نیاز به نوع شستبرحسب رنگ )سفید یا رنگی

ای هرسد اگر تاکردن لباسنظر میعالوه، بهای بگذارد. بههای جداگانهشویی( در سبدخشک

دادن به تلویزیون یا گوشخود را زمانی انجام دهید که مشغول کار دیگری مانند تماشای 

ها یکی از آن کارهای اید. تاکردن لباساخبار نیستید، بخشی از زمان خود را هدر داده

کردن و زمان با کارهای دیگر انجام داد. برای اینکه جمعای است که باید آن را همروزمره

 تر انجام دهید،ها را سریعکردن لباسمرتب
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 ها،شرتگذارید )برای مثال تیدر کشوهای مختلف کمد میها را به همان شکلی که لباس 

 ایجداگانه سبدهای در را خانواده عضو هر هایلباس و کنید تا را آنها ،(…شلوارها و

 .بگذارید

 

 بخشیدن به کارهانکات سودمند برای سرعت

 صورت هفتگی دم در روشی پیدا کنید که بتوانید مواد خوراکی موردنیاز خود را به

 .نه تحویل بگیریدخا

 ی ی چندباره از یک مادههای خوبی برای استفادهها معموال دستور پختبرخی سایت

ی غذایی ریزی چند وعدهتوانید از این دستورها برای برنامهکنند. میغذایی ارائه می

 .در هفته استفاده کنید

 

 دوبار در ماه

 پرداخت قبوض

 هایی عملیاتتوانید همهطور ایدئال میهای خود را یک هفته درمیان پرداخت کنید. بهقبض

صورت خودکار انجام دهید تا زمان کمتری را صرف بررسی و پیگیری مسائل مالی خود را به

صورت خودکار ها بهمالی کرده باشید: حساب بانکی خود را طوری تنظیم کنید که قبض

طور خودکار به حسابی با بیشترین سود منتقل شوند و درصدی اندازها بهپرداخت شوند، پس

 .های بازنشستگی واریز شودطور اتوماتیک به حساباز مبالغ موجود در حساب جاری شما به

های بانکی خود وارد رسد، به حسابتان فرامیهاییک هفته در میان، زمانی که موعد چک

نشده توانید قبوض پرداختب است. در این مواقع میچیز مرتشوید تا مطمئن شوید همه

تر کنید، های خودکار را هم بپردازید. برای اینکه پرداخت قبوض را سادهدر این برنامه

های ها استفاده کنید یا تعداد حسابتوانید تنها از یک کارت اعتباری برای پرداختمی

 .تان را کمتر کنیدمورداستفاده
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 کارهای ماهیانه

 نظافت پیشگیرانه

 هایتبدیل شود، ماهی یک بار راهکار پیش از اینکه نظافت خانه به اقدامی فوری و ضروری

 :کار بگیرید تا بازده نظافت باالتر برود. برای مثالمعمول نظافت را بهشبانه یا غیر

 ی دستشویی بریزید گیر در کاسهپیش از اینکه به خواب بروید، یک فنجان مواد جرم

 .و صبح پیش از هر کار دیگری آن را بشویید

 ای حمام را به روغن لیمو آغشته کنیدزدن، درِ شیشهبرای جلوگیری از سفیدک. 

 ها و فضای درونی ها در ظرفها و لکهکردن جرمبرای پاک بوره از یک چهارم فنجان

 حال خودشویی استفاده کنید. پس از ریختن این ماده، یک شب آن را بهماشین ظرف

 .ازیدکار بیندپاک کنید. روز بعد ماشین را بهبگذارید و سپس آن را با اسفنجی خیس 

 

 

 دریافت یا تحویل خریدهای کلی

ها و فروشندگان فروشیدنبال خدمات تحویل از عمدهوآمد، بهجویی در زمانِ رفتبرای صرفه

چیز خدمات اشتراکی وجود دارد: از قهوه و چای گرفته آنالین باشید. امروزه تقریبا برای همه

نسخه و دیگر اجناس ضروری. تنها کاری که باید بکنید، این است که تا داروهای با یا بی

از دم نیکنیم که دریافت خودکار اقالم موردبال چنین خدماتی باشید. باز هم تأکید میدنبه

تان بکنید. حداقل ماهی یک بار، جویی زیادی در زماندهد صرفهدر منزل، به شما امکان می

 .گیرید، کمی فکر کنیددرمورد جزئیاتِ خرید و محصوالتی که تحویل می
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 lifehacker برگرفته از

 احمدرضا کرامت

 گروه تحقیقاتی و آموزشی کرامت زاده

Planning daily homework 

 

https://lifehacker.com/5829673/how-to-find-more-time-in-your-day-by-putting-your-chores-on-auto-pilot
https://keramatzade.com/tag/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://keramatzade.com/tag/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87

