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بهترین و قدرتمندترین ابزار برنامه ریزی و مدیریت زمان، تهیه ی لیست از کارهای روزانه است. اگر هرروز لیستی 
از کارهای خود داشته باشید و آن را به درستی اولویت بندی کنید و طبق آن به کارهایتان بپردازید، می توانید زمانتان 

را به خوبی مدیریت کنید.

اهمیتبرنامهریزیومدیریتزمان
باارزش ترین دارایی هر انسانی »مغز و زمان« او است. داشتن برنامه ریزی برای فعالیت ها و انجام 
کارهای مهم، برای رسیدن به موفقیت بسیار ضروری است و باعث می شود سریع تر پیشرفت کنید. اگر به صورت 
ابزار  آورد. ساده ترین  نخواهید  کارهای مهم خود وقت کم  انجام  برای  دیگر  باشید،  داشته  زمان  مدیریت  مؤثر 

مدیریت زمان »قلم و کاغذ« است!
تمام افراد موفق برای کارهای خود لیستی تهیه می کنند و بر اساس آن عمل می کنند. برنامه ریزی دارای 
بازده ۱۰۰۰ درصدی می باشد. طبق نظر متخصصین مدیریت زمان، تهیه ی لیست از کارهای روزانه حدود 
۱۲ دقیقه طول می کشد، اما باعث صرفه جویی ۱۰ برابری در وقت می شود و بهره وری شما را به اندازه ی ۱۲۰ دقیقه 

افزایش خواهد داد؛ این یعنی دو ساعت وقت اضافه در روز!

به نام خدا
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»شاید برای انجام تمام کارها وقت الزم را نداشته باشید، اما برای انجام مهم ترین کارها 
همیشه زمان کافی وجود دارد. پس فقط به کارهای مهم بپردازید.«

روش»الف.ب.پ.ت.ث«
ابتدا یک دفترچه ی کوچک برای برنامه ریزی کارهای خود تهیه کنید. بهترین زمان برای تهیه ی لیست کارها شب 
قبل است. بهتر است هر شب قبل از اینکه بخوابید، چند دقیقه وقت بگذارید و کارهای فردا را در دفترچه ی خود 

بنویسید. با این روش دیگر نگران فراموش کردن کارهای خود نخواهید بود و می توانید راحت تر بخوابید.
لیست کارهای یک روز خود را بنویسید. این لیست می تواند شامل تمام فعالیت های شما ازجمله کارهای مربوط 
به شغلتان، کارهای شخصی، امور منزل، قرار مالقات، کارهای الزم برای رسیدن به اهدافتان، تفریحات شما، 

فعالیت های جانبی و... باشد.
حاال باید کارهای خود را اولویت بندی کنید. یکی از بهترین و مفیدترین روش های سازمان دهی و اولویت بندی 
لیست کارها »روش الف.ب.پ.ت.ث« می باشد. شما باید در کنار هر کار، یکی از حروف »الف« تا »ث« را 
قرار دهید. اگر از یک نوع کار بیش از یک مورد وجود دارد، می توانید آن ها را شماره گذاری کنید و از »الف-۱«، 

»الف-۲« و... استفاده نمایید. در ادامه به توضیح این روش می پردازم.

کارهای »الف«
مورد »الف« کار بسیار مهمی است که حتمًا باید آن را انجام دهید. انجام دادن این کار عواقب جدی و مثبت و 
انجام ندادن آن عواقب جدی و منفی در پی خواهد داشت. پرداختن به کارهای الف اصلی ترین فعالیت شما است 

و موفقیت شما را تضمین می کند.

مثال: انجام کار مهمی که رئیستان از شما خواسته است، شرکت در یک آزمون مهم، یک ساعت آموزش زبان 
انگلیسی، انجام تعهدی که قباًل قولش را داده اید، ثبت نام در یک دوره ی آموزشی و...
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کارهای »ب«
مورد »ب« کار تقریبًا مهمی است که باید انجام شود، اما اهمیت آن به اندازه ی کار الف نیست. انجام دادن یا 
ندادن این کار عواقب کمتری نسبت به کار الف دارد. بعد از رسیدن به کارهای الف، مهم ترین کاری که باید انجام 

دهید، پرداختن به کارهای ب است.

مثال: حضور در جلسه ی شرکت، رفتن به کالس موسیقی، مالقات با یک دوست قدیمی، پیک نیک با خانواده و...

کارهای »پ«
مورد »پ« کار غیر مهمی است که تقریبًا هیچ عواقبی ندارد و تأثیر مثبت یا منفی در آینده ی شما نخواهد داشت. 
پرداختن به این کارها معمواًل لذت بخش است و شما را راضی می کند، اما انجام دادن یا ندادن آن هیچ تغییری 

در وضعیت شما ایجاد نخواهد کرد.

مثال: خواندن روزنامه، تلفن های غیرضروری، گفتگو با همکاران، چک کردن ایمیل، خوردن چای و...

بیشتر کارهای پ کم ارزش هستند، وقت شما را تلف می کنند و اصاًل به نفع شما نخواهند بود. اگر بیش ازحد به 
انجام این کارها بپردازید، در درازمدت به شدت وضعیت زندگی و کاری شما به خطر خواهد افتاد. شاید در هنگام 
انجام آن کار لذت ببرید و ظاهراً عاقبت بدی در آن لحظه نداشته باشد، اما با زیاده روی در آن آینده ی خوبی در 

انتظار شما نخواهد بود!

کارهای »ت«
که  را  کاری  هر  تا  کنید  نمایید. تالش  واگذار  دیگری  به شخص  را  آن  می توانید  که  است  کاری  مورد »ت« 

می توانید، به دیگران واگذار کنید تا خودتان وقت آزاد بیشتری داشته باشید.

مثال: تایپ نامه ی اداری، جوابگویی به تلفن ها، جمع آوری نرم افزارهای موردنیاز، پرداخت قبوض، خرید برای 
منزل و...
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کارهای »ث«
مورد »ث« کاری است که باید آن را کاماًل حذف کنید. شما تنها در صورتی می توانید کنترل زمانتان را در دست 
انجام  برحسب عادت  معمواًل  این دسته  از  زیادی  کارهای  کنید.  متوقف  را  کارهای کم ارزش  انجام  بگیرید که 
می شوند و با کمی تفکر و مقاومت می توانید آن ها را حذف نمایید. اگر کاری تقریبًا هیچ تأثیر مثبتی در وضعیت 

شما ندارد، بهتر است دیگر آن را انجام ندهید.

مثال: گشتن بی مورد در اینترنت، بازی با موبایل و کامپیوتر، پیگیری اخبار غیرضروری، دنبال کردن سریال های 
تلویزیون و...

نکته: با واگذاری کارهای »ت« و حذف کارهای »ث«، وقت زیادی برای شما آزاد می شود تا بتوانید بهتر و بیشتر 
به کارهای الف و مهم خود برسید و موفقیت خودتان را رقم بزنید.

روشانجامکارهایروزانه
پس از نوشتن لیست فعالیت ها و اولویت بندی آن ها، نوبت به اجرای برنامه ریزی و انجام کارها می رسد. روش کار 
این است که تا وقتی کارهای »الف« تمام نشده است، نباید سراغ کارهای »ب« بروید و فقط 

زمانی می توانید به کارهای »پ« بپردازید که کارهای »ب« تمام شده باشند.
اگر چند کار از هر نوع دارید، ابتدا کارهای »الف-۱« را انجام بدهید و سپس »الف-۲« و... . تمرکز اصلی شما 
باید روی کارهای الف باشد و بیشترین انرژی خود را صرف آن کنید. انجام کارها طبق این دستورالعمل بسیار مهم 

است و نباید اولویت ها را نادیده بگیرید.
صبح بعد از بیدار شدن از خواب، یک بار دیگر نگاهی به لیست کارهای امروزتان بیندازید و خودتان را آماده کنید. 
سعی کنید دفترچه ی برنامه ریزی خود را همیشه همراهتان داشته باشید. هرگز کاری را که در لیست ننوشته اید، 
انجام ندهید! اگر کار جدیدی برایتان پیش آمد، ابتدا آن را به لیست اضافه کنید و اولویتی برایش تعیین نمایید و 
طبق اولویت به انجام آن بپردازید. پس ازاینکه چندین روز به روش »الف.ب.پ.ت.ث« برنامه ریزی کنید، انگیزه 

می گیرید و سرعت بیشتری پیدا می کنید.
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نتیجه گیری: نوشتن و اولویت بندی لیست کارهای روزانه حداکثر ۱۰ تا ۱۵ دقیقه وقت شما 
را خواهد گرفت. اگر این نوع برنامه ریزی را جزء جدایی ناپذیر زندگی خود کنید و عادت کنید 
هرروز آن را انجام دهید، نتایج بسیار خوبی از آن خواهید گرفت و روزبه روز موفق تر خواهید 

شد. یاد بگیرید وقت خود را همیشه صرف مهم ترین و ارزشمندترین کارها کنید.

• نویسنده: فردین محمدی
• موضوع: موفقیت

)www.MovafaghYar.com( منبع: موفق یار •

برای مشاهده ی این مقاله در سایت موفق یار و اعالم نظرات خود، اینجا کلیک کنید!
برای ترویج موفقیت در جامعه، لطفاً این فایل را با دوستانتان به اشتراک بگذارید!

برای دانلود رایگان آموزش ها و مقاالت موفقیت و ثروتمندی، عضو سایت موفق یار شوید!
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