افزایش عملکرد -افزایش عملکرد و
تأثیر مدیریت زمان و برنامه ریزی بر آن
بهتر است قبل از مطالعه اين مقاله،
مقاله افزایش عملکرد چیست-تاثیر افزایش
عملکرد در دستیابی به موفقیت را بخوانید تا
با افزایش عملکرد آشنا شويد.

افزایش عملکرد يعنی:

همان طور كه در مقاله گذشته نیز گفتیم،

افزایش عملکرد مجموعه ای از فعالیتها ،آگاهی ها و رفتارهای است که باعث می شود سریعتر
و بهتر از گذشته کار کنید
نكته ای كه در تعريف و بحث در مورد افزایش عملکرد بسیار ديده مي شود زمان و مديريت زمان
است.چون شما با باال بردن سطح عملكرد تان زمان كوتاه تري را به كارهاي روزمره تان اختصاص
خواهید داد.چیزي كه در اين مقاله قصد داريم مطرح كنیم اين مطلب است كه:
مديريت زمان و وقت شناسي در افزایش عملکرد شما چه تاثیري دارد؟

افزایش عملکرد و سنجش زمان فعالیت های روزانه
اگر از بیشتر افراد اين سوال را بپرسیم كه در طول روز چه كار میكنید با دنباله اي از جواب هاي
معین رو به رو میشويم!







از صبح تا عصر كه سر كارم شبم با بچه ها يا خونه ايم يا بیرون
من صبح تا شب سركارم
صبح تا شب كار خونه.اينو بپز اونو بشور...
اگر خريد يا كار خاصي نداشته باشم بیشتر خونه ام
هیچي همش درس مي خونم
تا ظهر كه مدرسه ام بقیه اشم درسو مشق

جواب هاي شما چقدر به جواب هاي باال نزديك بود؟

به این مقاله نگاهی بیاندازید:قرص کاهش ترس از سخنرانی

همه افراد عالقه دارند كه عملكرد خود را افزايش دهند يا مقوله ی افزایش عملکرد در زندگی و
روند كاری آنها نیز ديده شود.
اما چیزی كه در اين میان جای تامل و بحث دارد اين مسئله است كه:
آيا شما اطالع داريد كه  24ساعت شبانه روز خودتان را چگونه سپری میكنید؟




در  24ساعت شبانه روز چند ساعت به خواب تفريح و كار به صورت جداگانه اختصاص مي
دهید؟
چند ساعت از اين  24ساعت را تلف میكنید؟
يا چند ساعت از زماني كه به اصالح كار میكنید در اصل بیكار هستید؟

شما با اطالع پیدا كردن از ساعت اختصاص يافته به فعالیت هاي روزانه خودتان و كیفیت انجام آن
به راحتي خواهید توانست هم براي خودتان وقت بخريد و هم عملكردتان را افزايش دهید

سنجش فعالیت روزانه
براي رسیدن به پاسخ پرسش هاي باال و اينكه به صورت دقیق پي ببريد كه
چقدر از زمان خودتان بهره برداري مي كنید كافیست كارهاي زير انجام دهید:
دفترچه اي تهیه كنید
هر روز بعد از بیدار شدن از خواب تمام فعالیت هاي روزانه از حرف زدن گرفته تا آب خوردن،
مطالعه كردن،غذاخوردن ،درس خواندن و  ..........را با زماني كه به آن اختصاص داده ايد را در اين
دفترچه ياد داشت كنید

به این مقاله نگاهی بیاندازید:فن بیان چیست؟

در پايان روز زمان فعالیت هاي مربوط به كار،تفريح و خواب را به صورت جداگانه با هم جمع ببنیديد.
با انجام اينكارها شما پي خواهید برد كه از 24ساعت شبانه روز چند ساعت را به كار ،چند
ساعت را به تفريح و چند ساعت را به خواب و ...اختصاص مي دهید.

افزایش عملکرد و برنامه ریزی

يكي از بهترين راه ها براي افزایش عملکرد و مديريت زمان برنامه ريزي است.
در دنیاي صنعتي امروز كه انسان ها براي گذران زندگي در طول روز بايد كارهاي زيادي را به انجام
برسانند برنامه ريزي كردن بهترين گزينه براي مديريت زمان و افزایش عملکرد است.

شما با برنامه ريزي دقیق از زمان خود به درستي بهره برداري خواهید كرد و عالوه بر ساماندهي
به كارها باعث افزایش عملکرد خود خواهید شد.

تاثیر مديريت زمان و برنامه ريزی جهت مديريت زمان در افزایش عملکرد





مشخص بودن زمان هركار و جلوگیري از سردرگمي و اتالف وقت ناشي از آن
انجام تمام كارها به دلیل مشخص بودن زمان آنها
اختصاص دادن زمان به تفريح و گم نشدن اين نیاز طبیعي انسان در میان انبوه كارها
انجام بهتر و پر سرعت تر كارها به دلیل داشتن تفريح و ساعت خواب كافي

چگونه قبل از برنامه ريزی زمان مناسب انجام هر فعالیت را بسنجیم؟

بیشتر افراد در طول روز چندين كار را به صورت همزمان انجام مي دهند.
همزمان در فضاي مجازي هستند ،در حال انجام كار ارباب رجوع هستند،با تلفن صحبت مي
كنندو........
همزمان غذا درست میكنند،تلويزيون میبینند ،مطالعه میكنند و..........
همزمان غذا میخورند ،تلويزيون میبینند  ،بازي میكنند،درس میخوانند و.........
در میان اين همه در گیري  ،نابساماني و بي نظمي قطعا هیچ كس كارهاي خود را به درستي
انجام نخواهد داد.
شما براي سنجش مدت زمان هر فعالیت با انجام آن فعالیت به صورت متمركز به جواب پرسش
خودتان خواهید رسید.

انجام همزمان كار ها يا انجام همزمان كار و تفريح تنها باعث دلسردي شما نسبت به كارتان
خواهد شد.زيرا شما زمان خود را براي كاري اختصاص داده ايد كه به درستي انجام نشده و وقت
زيادي را از شما گرفته است.به عالوه به خاطر طوالني شدن كارتان زمان تفريح خود را نیز از
دست داده ايد.

شما با يادگیري مديريت زمان و برنامه ريزي براي كارهاي روزانه خودتان قدمموثري براي افزایش
عملکرد در روند كار و زندگیتان ايجاد خواهید كرد.
برنامه ريزي روزانه و وقت گذاري براي فعالیت ها عالوه بر اينكه باعث آسودگي خاطر شما از
انجام تمام كارها خواهد شد از تلف كردن وقت نیز جلوگیري خواهد كرد.
شما میتوانید از وقت آزاد ناشي از مديريت زمان استفاده كنید.و فعالیت هاي اثر بخش و تاثیر
گذار بر زندگیتان را به برنامه روزانه خودتان اضافه كنید.
مديريت زمان فرصت هاي زيادي در زندگي شما خلق خواهد كرد تا به كارهايي كه تا ديروز به
دلیل كمبود زمان در افسوس انجام ندادن آن بوديد را تجربه كنید

