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 د ن می شو شما    ی زمان و انرژ   یی درصرفه جو  باعث عادت ساده که   چند 

 مقدمه 

و در زمان خود صرفه جویی   وقت خود را تلف کنداز  ساعت    کیدارد    جرئتکه    یانسان
 را کشف نکرده است.  ی، ارزش زندگنکند 

 ؟" شوندیمچگونه سپری من  ی... "روزها که د یکنیمتعجب  گاهی

که صرف کار و   یتمام مدت زمان  یاما برا   د،یهست  پرمشغله  یگر یاز هر زمان د  شیشما ب
 . دیندار و عرضه به دیگران  نشان دادن یبرا یاد یز یزهای چ  ،دیاکرده تانیزندگ

 رسد یمشماست، اما به نظر    و دارایی  منبع   نی ترباارزشکه زمان    ندی گویمبه شما    انیمرب
اما   د،یمشغول هست  شدتبهاست. شما    از دست رفتندر حال    سرعتبههمیشه  که مانند  

شما را ساده کند، اما در    یکه زندگ  دهدیموعده    ی. فناور تمامی نداردشما    یکارها  ستیل
 . کرده است تردهی چ یپکه آن را  رسدیمبه نظر  تی واقع

 ده ی جهت مختلف کش  چندینو در هر لحظه به    دیگذرانیم  عجله باخود را    یشما روزها 
 20  تواندینمشما    ی. صندوق ورودکنند یم  رییمدام تغ  صورتبه  تانیهاتیاولو.  دیشویم

شما    یشغل  یها تیمسئول.  به حال خود رها شود  هالیمیاگسترده    یر یبدون بارگ  قهیدق
. سپس  کنند یمنامه ارسال    دعوتشما    یاست، و به طور همزمان، همکارانتان مدام برا   زیاد

تان واقعًا آن  که خانواده  دی کن   هیشام سالم ته  کی   دی کنیم  یو سع  دیرویبه خانه م  باعجله
و   دیفرستیم   امکیدوست خود پ  نیبه بهتر  همزمان  کهیدرحالرا دوست داشته باشند،  

 . دی کنیدنبال م هم را یاجتماع یهارسانه یهایروزرسانبه

 د؟ یکارها را درست انجام ده   امکان دارد که همه این چگونه 

 !دیاشدهاست! شما خسته  فرساطاقت
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اتفاق    ی برا  حالت  نی. امصداق نداردشما    در مورد  فقط  موضوعاین    اما اکثر ما هر روز 
 . افتدیم

به شما    کنندیم  یو مجالت سع  یونیزیتلو  یهارا که برنامه  ییایرو   یآن سبک زندگ   کاشیا
شما    اگرچه.  دی کردیم  یخود زندگ  قیاستراحت و افراط در عال  یبرا  یاد یبفروشند، با زمان ز

 . دیخود هست یهنوز خواهان آرامش در زندگ  ولی ست،ی ن یواقع ،ا یرو  این " کهد یدانیم"

 یی خود صرفه جو  یدر زمان و انرژ   دیتوانیمساده،    عادت  رییدارم: با چند تغ  یخبر عال   کی
هستدیکن آماده  اگر  خود    دی .  محدود  زمان  از  کن  یشتر یب  ارزش که  آن    د، ی کسب  زمان 

 . است دهیفرارس

 ی س ی به انگل  یی جو   صرفه 

Save 

 ست ی چ  یی صرفه جو 

 ( منبع) یا کار و ... تیفعال ات،یعمل کی  انجام  یبرا ازیمورد ن و انرژی  مدت زمان کاهش

 دارد   یی ها ده یفا چه    یی صرفه جو 

   صرفه جویی در زمان یا مدیریت زمان   ی ا یمزا 

 د یدهیم لیتحو موقع بهرا  های محول شده به خودکار ▪
 خواهد شد  شتریب یی شماو کارا یبهره ور  ▪
 کمتر خواهد شد فتانیوظاو به تعویق انداختن  اهمال کاریاحتمال  ▪
 ی را تجربه خواهید کرداسترس و اضطراب کمتر  ▪
 ی زندگ تیفیبهبود ک ▪
 ( منبع) حیاوقات فراغت و تفر یبرا شتریزمان ب ▪

 شود ی م شما   ی در زمان و انرژ  یی صرفه جو   باعث  عادت ساده که   10
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 یک کار حفظ کنید   ل یتا تکم خود را  تمرکز  صرفه جویی،  برای    –  1

نسبت به انجام   یشتر یب  اراده و    یکار اغلب به انرژ   کیکه چگونه شروع    دیاشدهمتوجه    ایآ
 ؟دیبرینم آن لذت  انجام  که از باشد  یز یچ  آن کار، یوقت خصوصبهدارد؟   ازیآن ن یواقع

صرفه    درصد  و   دهد یمرا هدر    یاد یز  یاضاف   یانرژ   ،از انجام یک کار به کار دیگر  دنیپر
است که شما عادت به انجام    چیزیکار    کی   انجام  ی. وقتدهدیمبسیار کاهش  جویی را  

 ، نشده است   ناخودآگاهو    تبدیل به یک عادت ثانویهشما    یاست که برا   یکار   ای  د،یآن ندار
انجام چنین   و  د یرا انجام ده  کار  آن  ستیبایمکه    د یکن  متقاعدخود را    یاز نظر ذهن  دیبا

 د، یکرد  اریکبه انجام    شروع  ی است که وقت  لیدل   نیست. به هم ه  نیز  ترسخت  ی حتکاری  
 . دیبرسان انی به پا  بکنید که آن کار را را تا آنجا که ممکن است خود تالش تمام دیبا

 ک ی کتاب را در    ک ی  دیتوان ینم.  دی هشت ساعت بدون وقفه کار کن  دیتوانینمالبته، شما  
.  د ی انجام ده  مشخص   زمان  کیکلمه در    1000آن را با    نوشتن  دیتوانیماما    د،ی سیبنو  روز

، کارتان  قهوه  و خوردن  استراحت  یکلمه برا   50هر    نوشتن  یازابه  است که  نیا  اما نکته مهم
 . دی نکن متوقف را

 د یاستفاده کن  اس یحاصل از مق   یی از صرفه جو   -  2

فروش خر  کیاز    کلی  صورتبهکه شما    یهنگام که    ، د یکن یم  دی عمده    دی پردازیمبهایی 
که زمانی  به  را  هر    نسبت  کاالها  از همان  است د یخریم  جداگانه  صورتبهکدام  کمتر   ،  .

مشابه را   یکارها یصادق است. وقت  زیدر مورد زمان ن اسی در مق ییصرفه جو اصل  نیهم
 . دی کنیمدر زمانتان صرفه جویی    ،دیدهیم انجام   باهمو آنها را   دیکنیمع ی جمت باهم

 ی سه بچه دبستان   که صاحب  پرمشغلهمادر    ک یکه    دیکنینمسعی    مثال، شما هرگز    یبرا
آماده   هابچهو برای بردن   برود  ،چی ساندو   کی   بعد از درست کردنکه    دی را متقاعد کن  است
 ک ی در  را    چی سه ساندو   اگر  داندیم را درست کند. او    گری د  یهاچی ساندو سپس    و   شود،
 . خود صرفه جویی خواهد کردارزشمند   زمان در  ،آماده کند  زمان
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مثال،    ی. برادیانجام دادن دار  یبرا   مشابه  کار  نیکه در آن چند  د یفکر کن  ییهاتیموقعبه  
 ی برا   قه ی دق  45.  د یپاسخ ده  خود  انیمشتر  یبانیپشت  یها لیمیبه ا  دی مجبور باش  دیشا

بعدی    شدهیز یربرنامه، تا زمان  این کار. پس از اتمام  زمان کنار بگذاریدپاسخ به همه آنها  
به صندوق   دیگر  ،صرف نمایید  هالی می ا  هب  یدگیرس  یبرا  که باید   دومی  یاقهیدق  ۴۵  یعنی
  .د یخود نگاه نکن لی م یا یورود 

  تان ی ها ی ر ی گم ی تصم زمان  خود    یاز زندگ   ی خاص   ی هابخش در    ، برای صرفه جویی بیشتر  –  3
 برسانید را به حداقل 

رسد، درست است؟ خوب،  بخسته کننده به نظر    نسبتاً بودن ممکن است    ینیب  شیقابل پ
 شی قابل پ  یخسته کننده بود؟ در ابتدا، ممکن است او را فرد   هم  جابز   و ی است   دیی گویم  ایآ
 ی شرط بند   دی توانیمآورد که    دیخواه  ادیبه    د،ی فکر کن  شتری ب  یاما اگر کم  د،یتصور نکن  ینیب

است که او   اصلی این  لی. دلپوشدیم  لباسی را  چه  خود  یاصل  یکه او در هر سخنران  دیکن
منجر   تواندیم   سال  کیدر طول    عادتانجام این  .  دیپوشیملباس را    مدل  کی  فقط   هر روز

 ! در زمان خود صرفه جویی کنیدچند ساعت  شما به این شود که

اما   یلباس ممکن است برا   کی  ههر روز   دنی حاال، پوش  مواردچه    در  شما جذاب نباشد، 
در   دیتوانیمرا    یز یچه چ  د؟یرا به کار ببر  صرفه جویی در زمان  اصل  نیا  دیتوانیم  یگر ید

باشد.   یتان غذا  هی ته  ای  ی امور مال  کارهای مربوط به  دیشا  د؟یخودکار و ساده کن   ،تانیزندگ
 یا شده، زمان تلف  تانیزندگ   در  مناسب  یهانهی زمثابت در    برنامه  کی ، داشتن  درهرصورت

و در انرژی و زمان خود    بردیم  نی از ب  را  دیکنیماز حد    ش یب  ی هانهیگز  یرا که صرف بررس
  . دی کنیمصرفه جویی 

 د یکن  جاد ی ا   ( )حداقلی   ی ست ی مال ین ی م  ی کار  محل   کصرفه جویی بیشتر ی   منظور به   –  4

  ز ی م  دیخواهیم. شما  کنند یمرقابت    با هم  شما  توجهجلب  یبرا  یبصر   یهایختگیر  به هم
 یخاص   یزهای. البته، شما به چدینگه دار   مرتب و منظمکار خود را تا حد امکان    محلکار و  

با   زتانیتا شما را سرحال نگه دارد، اما اگر م  دیدار  ازیفنجان قهوه ن  ایمانند کتاب، گزارش  
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 هاستماهکه    ییاز کاغذها  یو انبوه  هاعکسشده و پرداخت نشده،    رداختپ   ی هاقبض
 . شودیمپرت   حواستان ،پر شده باشد ،د یانخوانده

با  د ینی بیمرا    یاز کاغذها و اقالم  یانبوه  یوقت مرتب شوند و کنار گذاشته شوند،   دیکه 
 جاد ی ا  کردن خودتان  کار  یبرا  یآرام  ییفضا  باید  نی؛ بنابراشودیم  ترسختکار    یتمرکز رو 

 ی نظمیباین  به    خودتان  لطفاً   هرج و مرج شما را احاطه کرده است.  کافی  اندازهبه  .دیکن
 افزایش دهید. صرفه جویی در انرژی و زمان را ید تا بتوانید اضافه نکن چیزی

 د ی کن  یز ی برنامه ر   ج ی تدر به  و صرفه جویی   ت ی موفق ی برا  -  5

 شش کلمه    ک ی" فقط  برنامه شکست است. "  یبرا  یز ی برنامه ر   ،یز یدر برنامه ر  شکست
  د یخواه ی. اگر مردیگیبرمرا در    از آن  ترگسترده  اریبس  یمفهوم   بلکه  ،ستین  گر ید  یحرف 
که از آنها   ییانجام کارها  یبرا  یزمان کاف   داشتن  با   -  بکنیدخود    یاستفاده را از زندگ  نیبهتر

و باعث صرفه جویی در زمان و    کارآمد است  ماش  ی که برا  یا با برنامه  دی با  -   دی بریلذت م
 . د ییایکنار ب ،شودیمانرژی شما  

 شود؟   گونه باید انجام چ  ی ز ی برنامه ر 

  ی دار یبا اهداف بلندمدت و معن  ست یبایم  د، ی در کوتاه مدت انجام ده  د یکه با  یفیوظا
  اهدافاز    یفهرست  هیبا ته  دیتوانیمهمسو باشند.    د،یکن  دا ی به آنها دست پ  دیخواهیکه م

 ست یل  کی  عنوانبهرا    نی . اما ادیشروع کن  ،دارند  ازیشما ن  بیشتر  که به توجه  ییهاپروژهو  
که اگر   دیداشته باش  خاطربهراهنما است.    کی فقط    نی ا  -   دیریروزانه در نظر نگ  یاکاره
قبل از شروع،   ی شد و حت  د یخواه  د ی ناام  د،یانجام ده  کبارهیرا به    یاد ی ز  یکارها  د یکن  یسع

 کرد.  دی شکست آماده خواه ی خود را برا

برا    تشان یاهمبر اساس    ،یفرع  فیها و وظاپروژه  ، اهداف  ی بند  طبقه  یاز فهرست خود 
 . د یروز انجام ده  کیرا در    ها همه آن  دیتوانیکه نم  دی کن  یادآور یو به خودتان    دی استفاده کن 

 ت یاز سه فعال  شیب  هر روزکه    دی کن  یز یر  برنامه  طوری  هر کاری،بر بودن  بسته به زمان
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ادامه    انجام آنها را  دیارا رها کرده  کارها  که آن  ییسپس فردا از جا  .د ی را انجام نده  یاصل
در همه    دیتوانی ماز این طریق    .دیساده بساز  نیتمر  نیرا حول ا  روزانه  روتین   کی.  دیده

 چیز صرفه جویی کنید.

 نکته مهم: 

. دیبریماست که واقعًا از انجام آنها لذت    تیشما شامل چند فعال  یکه روزها   دیمطمئن شو 
. با خودتان  دینکن   جادیا  ،د ی کنیمترس    احساس آن    دنی که از د  ییاز کارها  یفقط فهرست 

که واقعًا از آن   دی خود انجام ده  دل  یبرا   صرفاً کار را    کی که هر روز حداقل    دیببند   مانیپ
  ی ز یبرنامه ر  یبرا  درستی  راه  ، پر از تعهدات ترسناک  یزندگ  یبرا   یز ی . برنامه ردی بریملذت  

 .ستین

 د ی در خود استفاده کن  زه ی انگ  جاد ی ا   یپاداش برا   ی ن یگز یاز جا   -  6

انجام   آنها را  انجام دهند، اما دوست ندارند  د یدارند که با  یفیاز وظا  یفهرست  ها آدم  همه
انجام    ایدشوار    ی تلفن   ی ها تماس   یورزش کردن، برقرار   این کارها شامل  دهند. ممکن است

از   یگناه و استرس ناش  احساس   د،ی صبر کن  یک کار  شروع یبرا   شتری باشد. هرچه ب  فیتکال
 د ی خواه  یکمتر   شرفتی پ  مدت  یشد و احتماالً در طوالن  دخواه  شتری ب   کار  انجام ندادن آن

 و صرفه جویی شما نیز کاهش خواهد یافت.   بهره وریدر نتیجه میزان  داشت.

که واقعًا از    یز یپاداش دادن به خودتان با چ  از طریق  دیتوانیدشوار، م  یکارها  انجام  یبرا
  پاداش یک    من خوردن کلوچه  ی. برادی ها کنخود را مجبور به انجام آن  د،یبریآن لذت م 
رفتن    رونیب   ایمورد عالقه شما    یونیزیبرنامه تلو  یتماشا  تواندیم  این پاداش  است، اما

که    یرا تا زمان  العادهفوقپاداش    آن  دریافتاست که    نیا  نکته بسیار مهمشام باشد.    یبرا
 قدرتمند است.   یرو ین کی  پاداش. دی ندازیب قیبه تعو دیانکردهرا تمام   مربوطه کار

 : کند ی م پاداش صحبت    ی ن یگز ی در مورد قدرت جا   شتر یکوتاه ب   ی دئو ی و   ن ی مارک در ا

 ویدئو 
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 دی پاک کن  تانرا از ذهن  مورد ی ب   یها ی نگران برای صرفه جویی در انرژی و زمان خود    –  7

تا حد امکان   دیخواهیمو اگر    کنندیمرا اشغال  شما    ذهناز    یارزشمند  یفضا  هاینگران
است،    یز یاز مغزتان نگران چ  یبخش  ی. وقتد یاز شر آنها خالص شو  دی با  د،ی کارآمد باش

 . دیتمرکز کن یخوببه دیتوانینم

ن  شهیاز ذهنتان هم   هاینگراناما حذف   با  یکه کار   یزمان  خصوصبه  ست،یآسان   د یکه 
 زهایخود را در مورد چ  طرز فکر   دیتوانیم. اما شما  شودیمباعث استرس شما    دی انجام ده
به    د،یانجام ده  دیآنچه که در آن زمان با  یجابه  دی. اگر به ذهن خود اجازه دهدی کنترل کن

 به حداقل   یانرژ و صرفه جویی در زمان و    انجام نخواهد شد  یکار   چیهفکر کند،    ینگران
 . دی افزایم شما فقط بر استرس ادامه این روند تیدر نها و  رسدیم

 کرد؟    بایدپس چه 

 ی ستیچ  درک  یبرا  ینگران  یی. شناسادیکن   ادداشتی  کندیمآنچه شما را نگران    دیکن  یسع
نگرانی  که  یایاجبار قدرت    تواندیمآن   شما    آن  ذهن  ب  را   کندیمایجاد  در  ببرد.   نیاز 

و    نیدکخود را پاک    ذهنبه شما کمک کند    تواندیم  یورزش   ع یسر  تمرین  کی   نیهمچن
همچنان ادامه   ی، اگر نگرانحالنیباا .  نمایدکار    مجددشروع    یو آماده برا  یرا پرانرژ   خود

    . دیزمان بگذار  نگرانی  حل آن  یبرا  دی با  د،یکن  برطرفآن را    دی است که واقعًا با  یز یچ  ایدارد،  

 د یاز زمان انتظار استفاده کن  ، صرفه جویی بیشتر   منظور به   –  8

 شهی تا کردن لباس در خانه، هم  ای  کیدر تراف   گیر کردن چه در صف انتظار مطب دکتر، چه  
درصد   100از روزتان    قهیکه در هر دق  ستین  یاز یداشت. ن  دیخواه  "زمان مرده"  میزانی از

 نیا  ریکه در غ  دیاستفاده کن  ترعاقالنه  زمانتاناز    دیتوانیاما قطعًا م   د، یداشته باش   یبازده
 . خواهد رفتصورت هدر 

رانندگمثالعنوانبه زمان  از  بر    یبرا  ی، مردم  مانند   ییهابرنامهبا    دی جد  یهازبانتسلط 
زمان   در  د و یباش   این افراداز    یکی  دی توانیم  نیز  . شماکنند یماستفاده    Pimsleur  ی صدا 
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 د ی توانیم،  رسدیمبلندپروازانه به نظر    یلیخانجام این کار  . اما اگر  خود صرفه جویی کنید 
و در راه رفتن به   دیدانلود کن  دارید،که قصد خواندن آن را    یکتاب  ینسخه صوت  راحتیبه

 ی ق یچند ساعت موس  ؟ممکن است از دست بدهید   ار  یز ی. چه چ دیمحل کار به آن گوش ده
 ؟دی ادهی شن صدبار قبالً که 

 د ی ر ی بگ اد ی را    ی تندخوان برای صرفه جویی در زمان   –   9

. روزانه چقدر زمان ..و    تانموردعالقهوبالگ    ، ی اسناد کار   ،بوکسیف   دی ف  ها،لی م یاخبار، ا
سرعت مطالعه خود را دو برابر   دیچند ساعت؟ تصور کن  د؟ی کنیم  این موارد  صرف مطالعه

 ی مدت  دید. البته، شما بایکن  ییصرفه جو  خود راروز    ازساعت    کی  دیتوانیم  راحتیبه.  دیکن
هفت   به معنای  در روز  یساعت اضاف  کی. اما  دیصرف کن  تندخوانی  نیرآموزش و تم  یرا برا

را کامل در هر هفته    یروز کار   کی  باً یتقر  دیتوانیم  نیدر هفته است، بنابرا  اضافی  ساعت
 . دیکن صرفه جویی

  ی . اما حت د یستین  بهی" غر کنندیممطالعه  جمله "رهبران    نیمن مطمئن هستم که شما با ا
ندار  رهبراگر قصد   را  برا   د،یبودن  بمان  یا یدر دن  نکهی ا  یفقط  مدام    دیبا  د، یامروز جلوتر 
  ه ی شما، سرما  یهایطلبجاهاز    نظرصرف،  ترع یسرخواننده    کی شدن به    لی. تبددی مطالعه کن

ا خودتان است.    کیفیت زندگی  در  ی اهوشمندانه  یگذار  آنال   ک ی  نجا یدر    گان ی را   ن ی ابزار 
 .کار وجود دارد  ن ی کمک به شما در انجام ا   ی برا 

 تصور کنیدکارآمد    ی خودتان را فردصرفه جویی بیشتر    خاطر به   –  10

  ، کاری را انجام دهید   دیتوانینم  دی چه فکر کن  ،دیتوانیمکه    دیچه فکر کن "گفت:    فورد  ی هنر 
   "حق با شماست.  می گویممن 

آن   تیدر نها  ،توانایی انجام کاری را ندارید  دی کنیمفکر    ی که چگونه وقت  دیاکردهدقت    ایآ
 . دیشویم میتسل ،قبل از شروع مبارزه در واقع، ؟دیدهینم را انجام 
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آنها واقعًا   .کنندیم  نیبرنده شدن را در ذهن خود تمر  یا حرفهکه ورزشکاران    م یدانیم ما  
در مورد   نکته  نی. اکنندیم  تجسمکرده و آن را    فکر  نحوه برنده شدندر مورد    ی سختبه

دونده فقط با به   کی  کهییازآنجا.  دهد یمآموزش    انسان به ما  ذهن    ز یقدرت شگفت انگ
ذهنش    پیروزی  دنیکش   ریتصو آ  ترع یسر  تواندیمدر   نیز  شما  که  د ی کنیمفکر    ایبدود، 

شرط  ؟روز صرفه جویی کنید زمان بیشتری در دانستن خود در ذهنتان با کارآمد دیتوانیم
 که پاسخ بله است.  بندمیم

فرد   کی  عنوانبهکه در مورد خود    د یکن  نیتمر  ،دیشویم  دار ی از خواب ب  وقتیهر روز صبح  
 زمان و انرژی بیشتری را صرفه جوییروز  انیکه تا پا کنمیم نیمن تضم .دیکارآمد فکر کن

 . دیرس دیخواه

 نتیجه گیری

اگر ممی دار  کردن  کار   یبرا  زمانساعت    24  اندازهبه  همه ما  یشتر یب  یکارها  دیخواهی. 
. دیشو  لیتبد  ترکارآمد  یبه فرد  ای  دیخود را از خواب محروم کن   ای  دی توانیم  د،ی انجام ده

 شما متوقف نخواهد شد.  ی برا  وجهچی ه بهزمان  

انجام   ی برا  ی کم  کارهای  اگر   . شایدندارد  یبودن اشکال  پرمشغله که    دی داشته باش  ادی به  
در    د ی. اما باخواهید داشت ن  یبخشتیرضا  ی احتماالً زندگ  ،ه باشید داشت   در طول روز   دادن

 .  دیبه تعادل برس این زمینه

 د یتا بتوان  دیشو  لیکارآمد تبد  یتا امروز به فرد  دیباال استفاده کن  یها یاستراتژ راه حل: از  
همچنان   با صرفه جویی در زمان  و  برسانیدبه اتمام     دید انجام ده ی را که با  ییتمام کارها

 . دیوقت داشته باش  نیز خودتان یبرا

 ...  رسد ی م حاال نوبت به شما 
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ا صرفه    یبرا  یگر ینکات د  ایمورد توجه شما قرار گرفت؟ آ  شتریب  مقاله  نیکدام نکته در 
انرژ   ییصرفه جو  ای در زمان    ییجو ذهنتان  به    با دیگران  به اشتراک گذاشتن   یبرا   یدر 

 ؟رسدیم

اطالع    ماو به    دیسیبنو  ریخود را در ز  اتنظر  لطفاً   م.یبشنو  بیشتر  م از شمایدوست دار  ما
 . دیده

 منبع: 

marcandangel.com   

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی   غیاث
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