
 (3)اشتباهات مدیریت زماندرس چهارم: 

برخی از ما به دلیل رویاهای بزرگی که در سر داریم،  :غیرواقعیرویاهای بزرگ و هدف گذاری  .1

 ایمکنیم به کمبود زمان گرفتار شدهاحساس می

خواهیم جهان فکر می کنیم. وقتی می مرجعیتگیریم به یک انسان بزرگ تبدیل شویم. وقتی به وقتی که تصمیم می
تاثیری ماندگار از خودمان در حوزه علم و دانش و فرهنگ و هنر به جا بگذاریم. یکی از اولین چیزهایی که به خاطر 

خصوصاً اگر به سن خودمان فکر کنیم و احساس کنیم، تا این نقطه که هم اکنون  .آوریم محدودیت زمان استمی
 .ی کافی از عمر و وقت خودمان استفاده نکرده ایمایم، به اندازهآمده

کمبود زمان ممکن است به دلیل مشکل در اولویت  :مهارت تصمیم گیری و اولویت بندی ضعف در .2

 .ها باشدبندی کارها و فعالیت

 کنار کدام نفع به را کدام است بهتر که دانیمنمی وها زیاد است گاهی اوقات، ممکن است احساس کنیم که حجم فعالیت
 سطح یک و دوپایان دوره  در را معدل بهترین و بخوانم درس خواهممی من. دهیم قرار اولویت در را کدام یا. بگذاریم

بینم فرصت کافی برای آن ندارم. را هم دارم و میخصصی و دانشگاه ها آزمون ورودی مدارس و مراکز تی بگیرم. دغدغه
خواهد از همین دوران برای یادگیری و فرصت مطالعه خیلی کمتر است و دلم می طلبه ایام که پس از دوران شنیده

خواهم بکنم. می کنم یاهم میطلبه ای کار  زندگی،ی توسعه دانش خودم هم استفاده کنم. از طرفی برای تامین هزینه
های آنها با هم فرق دارد، دانش یا کنم همه اینها هم در یک اولویت هستند و مهم هستند یا اگر اولویتاحساس می

های خودم ی خواستهشجاعت این اولویت بندی را ندارم. امیدوارم از طریق مدیریت زمان، فضایی ایجاد کنم که به همه

 .برسم

سازمانی را با دقت و کیفیت خوب برگزار خواهد جلسات برونآید که هم میمدیری پیش میشبیه همین ماجرا هم برای 
ای در داخل شرکت داشته باشد. هم عالقمند است برای همسر و فرزندانش کند. هم اصرار دارد که بازدیدهای منظم و دوره

 .وقت بگذارد و از سوی دیگر، از دانش و تکنولوژی روز هم عقب نماند

کند که با بندی، مهارتی ضروری اما بسیار دشوار و چالش برانگیز است که در بسیاری از مواقع، ما را ترغیب میتاولوی
های مشابه، ظرفیت و توانمندی خود را افزایش داده و صورت مسئله را پاک کنیم. به استفاده از مدیریت زمان و مهارت

خواهد ترسیم. درست مانند کسی که میها میو از کنار گذاشتن گزینهعبارتی، بسیاری از ما فوبیای تصمیم گیری داریم 
با صد هزار تومان بودجه، یکی از دو اسباب بازی شصت هزار تومانی و پنجاه هزار تومانی را انتخاب کند و چنان در 

 !ب کندگیرد ده هزار تومان قرض بگیرد و هر دو گزینه را انتخاشود که تصمیم میانتخاب دچار تردید می

تواند دلیل دیگر کمبود حل موردی مشکالت و نداشتن نگاه فرایندی، می :حل مسئله مهارت ضعف در .3

 .زمان باشد

اوقات، مسیر کار در تیم ما یا در سازمان ما نادرست است. به جای اینکه مسیر کار را درست کنیم، به صورت گاهی 
 .کنیمموردی مشکالت را حل می

https://motamem.org/?tag=%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://motamem.org/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87/
https://motamem.org/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87/


ها سوق ایم که هر لحظه بودن کنار آنها، ما را به اتالف وقت و فراموش کردن اولویتدوستان و همراهانی انتخاب کرده
کنیم با ابزارها و تکنیک های مختلف، از وقت جزیی باقیمانده که این مسئله را حل کنیم، سعی میدهد. اما به جای اینمی

 .استفاده بهتری بکنیم

 .شاید هم مشکل اصلی ما انگیزه نداشتن است نداشتن انگیزه: .4

ها هم، ترجیح وقتدهیم. خیلی دهیم انگیزه نداریم، آن را کندتر از همیشه انجام میوقتی برای کاری که انجام می
ای کمبود انگیزه، ی ریشهدهیم آن کار را در آخرین مهلت مقرر انجام دهیم. در چنین شرایطی، گاهی اوقات مسئلهمی

 .گیردی سطحی آن، یعنی کمبود وقت، مورد توجه و نظر ما قرار میشود و عارضهدیده نمی

 .تواند ریشه دیگر کمبود زمان باشد اهمال کاری و به تعویق انداختن هم می :ال کاریاهم مشکل .5

گاهی اوقات، مشکل ما واقعاً کمبود زمان و مدیریت زمان نیست. بلکه عقب انداختن کارها به زمان دیگر است. میتوانم 
 درسی ام را انجام دهم، اما ترجیح میدهم تا حد امکان آن را عقب بیندازم.  مقالهامروز 

شویم، ضعف ما در هنر نه دلیل دیگری که بسیاری از ما دچار کمبود زمان می :هنر نه گفتن ضعف در .6

 .گفتن است

ای از بگویند. به همین دلیل، قسمت عمده« نه»توانند به سادگی به دیگران نمیشاید شما هم از جمله کسانی باشید که 
اند. در چنین کنند که به دلیل خجالت یا رودربایستی یا دالیل مشابه، پذیرفتهوقت خود را صرف انجام کارهایی می

خواهیم ظرفیت بلکه گویی می های ما نیست.شرایطی، تالش برای بهبود مهارت مدیریت زمان، به معنای بهبود توانایی

 .های ما تحمیل کنندبارکشی خودمان را افزایش دهیم تا دیگران بتوانند با دردسر کمتری بار بیشتری را بر شانه

 اندکی تامل:

 چند نونه دیگر از اشتباهات را پیدا کنید و برای هر یک مثال بزنید.
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