ﺑﺪون ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ورﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ

 woodleywonderworksﻋﮑﺲ:
روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر – ﻓﯿﺮوزه ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ
زﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺎزﻣﺎن و ﮔﺮوه و ﻓﺮدی در دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه رﺣﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .زﻣﺎن ﻣﯽ ﮔﺬرد و اﮔﺮدرﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺸﻮد ﺷﺎﮐﻠﻪ
ﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن را از ﻫﻢ ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ و ﺑﺎ ﺑﯽ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ روﺑﺮوﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ورﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ارزﺷﯽ ﭼﻮن ﺑﻮدﺟﻪ دارد و ﭘﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎﺑﺶ از دﺳﺖ ﺑﺮود ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاﺣﺘﯽ زﻣﺎن
ﺷﻮد.
زﻣﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎ آن روﺑﺮوﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺧﻮب ﺑﺪون زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
روزﻣﺮه اﻣﮑﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه را ﻧﺪارد .در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﯾﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺿﺮوری و ﻓﻮری ،ﻋﻮاﻣﻞ
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ روی زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺪون ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان و از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮب دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺼﻮص در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﮔﺮوه را ﺑﺎ رﯾﺰش ﻧﯿﺮوو در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺎ اﻣﯿﺪی و اﻧﻔﻌﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن دروغ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ از ﺧﻮد ﺳﻮال ﮐﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻣﺎن را درﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﭼﻘﺪر ﺑﺮای زﻣﺎن ارزش ﻗﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ووﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ روزﻣﺮه را ﺳﺮ زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
ﺑﺪون ﺷﮏ زﻣﺎن ﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﻬﻢ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ از ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎدی ﺑﺪون اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﻫﺪف
ﮔﺬاری ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻣﯿﺎن ﻣﺪت در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﺮد .وی در ﺟﻠﺴﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و از اﯾﻦ
ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد .ﻗﺮار ﺑﻮد آرﺷﯿﻮ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﻤﻦ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک درﺳﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺠﻮز ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﺮود
و ﯾﮏ ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺳﺮاﺳﺮ از ﺷﻮق ﺑﻮد .ﯾﮏ روز ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﯿﺲ ﺑﻮک را
درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .اوﺑﺎ ﺧﻮدش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺗﺮاﺷﯿﺪه و در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮد .دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎزی اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮد و ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮب ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮای اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﺎﻃﻔﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوم ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻬﺎ آرﺷﯿﻮ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺳﺮ و ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ و ﺑﻘﯿﻪ اﻋﻀﺎ ﻧﯿﺰ
دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺮداﺷﺖ درﺳﺘﯽ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻧﯿﺎز دارد ﻧﺪاﺷﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد از ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن

اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻓﺮد ﻧﺘﻮاﻧﺪ زﻣﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻓﺮد ﺗﻨﺒﻞ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ را
ﻋﻘﺐ ﻣﯽ اﻧﺪازد ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از زﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﮕﯿﺰه از دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن اﺳﺖ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﮐﺎر را ﺑﻪ دﻗﯿﻘﻪ آﺧﺮ واﮔﺬار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﻮاره ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ اززﻣﺎن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﻔﺎوت ﻧﮕﺬاﺷﺘﻦ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮری و ﺿﺮوری و در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ.
اﺳﺘﺮس ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﺰﻣﻦ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﺎدت ﻫﺎی ﭼﻮن ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم دو ﮐﺎر ﻫﻢ زﻣﺎن
ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ اﮔﺮﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن را در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ از وﻗﺖ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﮑﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻧﯿﺎورﯾﺪ ﯾﺎ ﻗﺎدر ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ زﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺻﺮف ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ دﻗﯿﻘﺎً ﺑﯿﺎد آورﯾﺪ .ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻧﺤﻮه ﮔﺬراﻧﺪن وﻗﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از
ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﯾﺎدداﺷﺖ ،دﻓﺘﺮ ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻃﻮل روز اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﺣﺘﻤﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع و ﭘﺎﯾﺎن
آن را ﯾﺎد داﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ را ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ را در ﻟﯿﺴﺖ دﯾﮕﺮی ﯾﺎد داﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ روش اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎری
را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺗﻠﻔﻦ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎن ﮐﺎر ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ
) (1ﺗﻠﻔﻦ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﺮ روز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮدا را اﺻﻼح و ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ روش ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻓﺮدی و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮ دﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده واوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ وﻗﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ و اﺳﺘﺮس ﭘﯿﺪا ﮐﺮده وزﻣﺎﻧﯽ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﭼﻮن
)(2ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ ﮐﺎرﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ.
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﻟﯿﺴﺖ ﺷﺪه اﻋﻢ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻮری و ﺿﺮوری دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻈﺎرت و ﻫﻤﺮاﻫﯽ و اﻧﻀﺒﺎط ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﺪ .ﻓﺮد ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮی ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ روﺷﻦ و ﮐﻠﯽ
از اﻫﺪاف روزاﻧﻪ در ذﻫﻦ و ﺑﺮای روز ﺑﻌﺪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮی داردو ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺎری روزاﻧﻪ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .
آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮی ﺗﻠﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ،اﺛﺮ
ﺑﺨﺸﯽ ،ﺧﻮدﮐﻨﺘﺮﻟﯽ واﺣﺴﺎس ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺗﻼف وﻗﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

