
سایت سجاد سلیمانیکند؟                                                             وبندگی ما را خراب میچرا مدیریت زمان ز   

 

 

1 
  .مراجعه نمایید Sajadsoleimani.comآدرس  وب سایت سجاد سلیمانی مدرس و مربی مدیریت زمان به مطالعه مقاالت بیشتر بهبرای 

 

 کند؟می خراب را مانزندگی زمان مدیریت چرا

 دارد عکس اثری بودنپربازده برای هایمانتالش تمام

 شود ترشلوغ سرمان شودمی باعث فقط و
 

 

 

 الیور آقای متن این نویسنده است. کرده وارد زمان مدیریت مفاهیم و مسیر بر نقدی که خوب بسیار یمقاله یک

 برای خوشبختی پادزهر: کتاب نویسندۀ و گاردین نویسندۀ انگلیسی، نگارروزنامه او است.)Burkeman Oliver(  برکمن

 )Positive Stand Can’t Who People for Happiness Antidote: The تابندبرنمی را مثبت تفکر که کسانی

 )Thinking.کندمی زندگی نیویورک در حاضر حال در او است. 

 یدرباره تدریس و تحقیق مطالعه، امروزیشبانه کار که هم من و کنیممی صحبت زندگی در زمان مدیریت از ما یهمه

 حسط باالترین به توانیممی چگونه اینکه و گویندمی کارها انجام سرعت و وریبهره افزایش از همه است. زمان مدیریت

 مهه شاید شویم، متوقف کمی است بهتر کنندمی فکر روش و مسئله یک راه، یک یدرباره همه که زمانی بریم. بازدهی

 وافقت آن در افراد عموم که جمعی مفهوم و مسئله یدرباره بتوانیم ما که خواهدمی باالیی بینش و جرات کنند؟می اشتباه

 .کنیم وارد آن بر درست نقدی و کنیم شک دارند، نظر

 از وبخ بسیار بررسی یک شماست، روی پیش که ایمقاله طی و است کرده را کاراین زمان مدیریت یدرباره برکمن الیور

 داررچمپ که کسانی و موفقیت صنعت بزرگان   از پسس و نوشته فردی بازدهی و وریبهره افزایش و زمان مدیریت یتاریخچه

 عنوان به هم شما برای دهد.می پایان مقاله کلیدی سوال چند و شخود هایحرف با و نامبرده هستند زمان مدیریت راه

 ار نقادانه و نو نگاهی و باشد ارزشمند بسیار تواندمی مقاله این دارد، خودش برای را بهتر زمان یدغدغه کهجوزمان یک

 وانیدتمی ادامه در را مقاله این کامل یترجمه م.کنمی دعوت ارزشمند ینوشته این یمطالعه به را شما کند. ایجاد اشم برای

 ت:اس دقیقه ۰۳ مطالعه برای تقریبی زمان کنید. مطالعه

http://www.oliverburkeman.com/
https://www.amazon.com/Antidote-Happiness-People-Positive-Thinking/dp/0865478015
https://www.amazon.com/Antidote-Happiness-People-Positive-Thinking/dp/0865478015
https://sajadsoleimani.com/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d8%ac%d9%88-%da%a9%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://sajadsoleimani.com/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F/
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 روز یک در تالش این باشد. داشته معناداری زندگی خود، حتمی مرگ از اطالع وجود با تا بوده تالش در همیشه انسان 

 به تا شدند جمع هم دور گوگل کارمندان روز، آن در شد. جدیدی مرحلۀ وارد ۷۳۳۲ سال تابستان در دوشنبه

 ایحرفه مشکل ترینبزرگ دانست.می )+( )Geek( گیک را خودش که اینویسنده دهند، گوش مان مرلین سخنرانی

 برای را زمان و آورددرمی خود استعمار تحت را هاآن وقت از بیشتری ساعات روزروزبه دیجیتال آفت این بود. ایمیل هاآن

 وریبهره» جنبش نوظهور ستارۀ ،مان حاال کرد.می محدودتر شانشخصی زندگی و ترمهم کارهای

 .بود یافته مشکل این رفع برای راهکاری ظاهراً ،«– productivity personal شخصی

 

 را ما اکثر ایمیل   داشت. ایساده ایدۀ سیستم این نامید.می- Zero Inbox« )+( صفر اینباکس »را خود سیستم او

 به اضطراب از مبهمی احساس و خوانیممی را هاآن کنیم،می چک را هایمانپیام دقیقه چند هر کند:می بدی عادات دچار

 همچون هاایمیل این خاطر،همینبه نیم.کنمی چندانی کار اما دهد.می دست ما به هاآن خاطر

 انم روز،آن که ایتوصیه شوند.می تلنبار هم روی شود،می زاتراسترس روز به روز که ایکپه

 خود اینباکس که بار هر که بود این داشت مخاطبانش برای گوگلولیسیلیکون دانشکدۀ در

 پیام ره برای الزم واکنش یعنی «.ندببر صفر سوی به» تدریج به را هاایمیل کنند،می چک را

 صرفاً یا داد، انجام باید که کارهایی فهرستِ در قراردادن دادن، پاسخ: کنند مشخص را

 را شاناینباکس وقت آن نماند. باقی ایمیلی تا کنند تکرار را کار این کردن. بایگانی

 .دهند ادامه شانزندگی به و ببندند

 کارم شهمی کارا این با و بده خیلی ایمیلمبهدست من گفتممی داشتم اصل در» آورد:می یاد هب گونهاین را قضیه بعدها مان

 .بود گذاشته دست اجتماعی هایاضطراب از عمیق ایالیه بر او اما «.باشه مفید هم شما واسه شاید کنم. بهتر کم یه رو

 اینباکس» دربارۀ اپلیکیشن و کتاب وبالگی، پست شماربی و کردند تماشا آنالین صورت به را او سخنرانی نفر هزار صدها

 دید،کرنمی را کار این خودتان اگر حتی یعنی بود: هاگیک برای اتکینز غذایی رژیم مثل راهکار این آمد. وجود به «صفر

 تراکاش به ار شانخالی هایاینباکس هایعکس پیروزمندانه مان پیروان  کند.می چنین که شناختیدمی را کسی مطمئناً

 چیزی» را سیستمش شد، خود رشدروبه و دوآتشه پیروان متوجه که نیویورکی مرد این گذاشتند؛می

 .(خواند مزخرف را آن پست نیویورک. )نامید« ذن و ساینتولوژی میان

 رایب فنی هایدستورالعمل از ایمجموعه فقط صفر اینباکس باشد چه )هر برسد نظر به ازاندازهبیش شور  همه این شاید

 شده بدیلت فنی مشکل یک از فراتر بسیار چیزی به ایمیل که بود این شتیاقا همهآن علت اما بود(. هاایمیل به رسیدگی

 به تتوانسمی زمین کرۀ روی فردی هر که بود شده تبدیل کارها از نهایتبی فهرست   یک به نوعیبه تکنولوژی این بود.

 مکانیسم یک هم و استعاره یک هم ایمیل ،دیجیتال اقتصاد« دانشِ کارگران »برای کند. اضافه آن به چیزی خود میل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%DA%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/Geek
https://article.tebyan.net/301102/%DA%AF%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA-
https://whatis.techtarget.com/definition/inbox-zero
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%86
https://nypost.com/
https://nypost.com/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%D8%B2
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_economy
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_economy
https://sajadsoleimani.com/wp-content/uploads/2018/07/Merlin-Mann-%D9%85%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86.jpg
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 (محدود زمانی در هم )آن کارها از رشدیروبه تعداد انجام برای تالش از ناشی فشار تحمل که بود احساس این برای تحویل

 .شودمی غیرممکن دارد

 

 تواندیم )این است فعالیت از پر مانزندگی که حس این نه ایم:کرده تجربه را سردرگمی فزایندۀ حس این تاکنون ما اکثر

 نآ مان که شخصی وریهرهب جنبش هم، امروزه شود.می خارج مانکنترل از دارد زمان که حس این بلکه باشد(، مسرت مایۀ

 ینا اینترنت، و هوشمند هایگوشی عصر با متناسب زمان مدیریت هایتوصیه با دهدمی نوید که )جنبشی انداخت راه را

 در« وریبهره »دستۀ در اپلیکیشن هزاران امروزه است. شکوفایی حال در دیگر زمان هر از بیش دهد(، تسکین را ما درد

 روانشناختی آزمایشات) کندمی سازیشبیه را شاپکافی کار محیط صداهای که افزارهایینرم جمله از دارد، وجود استور اپل

 کافی سرعت با اگر که متنی ویراستار   هایبرنامک نیز و( کنند تمرکز کارشان بر افراد کندمی کمک امر این که داده نشان

 .کندمی پاک ایدنوشته که را کلماتی نکنید، تایپ

 از یکی محدود( زمان از استفاده بیشترین داشتن )و شخصی وریبهره افزایش برای تکاپو

 ، ) Duhigg Charles(دوهیگ چارلز. ماست روزگار برجستۀ هایمایهدرون

 لیست در هفته ۰۳ از بیش جمعاً که است نوشته رابطه این در کتاب دو تایمز نیویورک نگارروزنامه

 ساعت چهار با ایهفته نام به دیگری کتاب ناممکن  عنوان   و اندبوده آمریکا هایپرفروش

 سراسر در را خواننده میلیون ۰۳/۱ گزارشات به بنا نیز)Week Work Hour Four The(  کار

 نتیجۀ و پربازده قرارهای گذاشتن  دربارۀ نکاتی که دارد وجود هاییوبالگ.( فریس تیم )نوشته است ردهک خود جذب دنیا

 آرزوی که دارد وجود آمریکایی هایهتل در تابلوهایی دهند؛می ارائه را پربازده، داریبچه یعنی پربازده، قرارهای بالقوۀ

 هک بوده هاییآن اخیر هایسال در ولیسیلیکون هایستارتاپا ترینمعمول دارند. خود مهمانان برای را «پربازده اقامتی»

 ،غذاخوردن حتی یا شستن،لباس خرید، نظیر )کارهایی روزمره زندگی آزارندۀ «اصطکاکات» بعضی حذف با دهدمی نوید

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%AF%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%AF%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Duhigg
https://www.nytimes.com/
https://www.nytimes.com/
https://fourhourworkweek.com/
https://sajadsoleimani.com/tag/%d8%aa%db%8c%d9%85-%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%9b-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d9%86%d9%88/
https://sajadsoleimani.com/wp-content/uploads/2018/07/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C.jpg
https://sajadsoleimani.com/wp-content/uploads/2018/07/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%87%DB%8C%DA%AF-Charles-Duhig.jpg
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 انجام برای مانز داشتن غالباً هم کار این هدف کند. آزاد را ذهنی هایظرفیت و زمان سویلنت(، غذایی جایگزین ارائۀ با

 .است بیشتر کارهای

 کینتس را مدنظر هاینگرانی تنهانه ظاهراً شخصی وریبهره افزایش برای شدهطراحی هایتکنیک که اینجاست واقعیت اما

 .دارید کمتری زمان کنیدمی حس کنید، مدیریت را زمان بهتر چه هر کنند.می هم شدیدتر را هاآن که دهند،نمی

 خیبر برداشت نیاورد. همراه به آسودگی و آرامش کار این کردند، اجرا را صفر اینباکس موفقیت با افراد که زمانی حتی

 گویدمی ان)م کرد. مقید هایشاناینباکس به بیشتر را هاآن مسئله این و است پاسخ یک نیازمند ایمیل هر که بود این افراد

 به را انشنخوردهدست اینباکس و بیاید هاییپیام است ممکن که بودند این نگران هم برخی «.(کنهمی دیوونه رو من این»

 که ودب این صفراینباکس با خودم ناامیدکنندۀ تجربۀ کردند.می چک را آن بیشتری تکرر با خاطر همین به و بریزد هم

 یک به دادنپاسخ معموالً د،باش چه هر برسد: دستم به بیشتری هایایمیل شدمی باعث هاایمیل پردازش در باال وریبهره

 وندشمی متوجه اوقات خیلی دقتبی زنندگان ایمیل )برعکس، آخر. الی و دارد همراه به پاسخ آن به را دیگری پاسخ پیام

 دهند،می زحمت شما به حلشان برای که مشکالتی برای معموالً  افراد هست: هم مزایایی دارای پاسخ کردنفراموش که

 .دهد(نمی رخ هرگز دهندمی ایمیل خاطرش به که رویی پیش   بحران یا یابند،می یدیگر هایحلراه

 ویژگی اما آمد. درخواهد کنترل تحت چیز همه باالخره روز یک که است خیال این در زمان مدیریت مفهوم جذابیت

 زهرگ صفر اینباکس پس است، پایانبی هاایمیل موج هم اگر است. آن ودبودننامحد واقع در مدرن اقتصاد در کار اصلی

 تفاوت این اب غلتاند،می تپه باالی به را سنگشتخته ابد تا که هستید سیزیف مثل هم هنوز شما شود: رهایی باعث تواندنمی

 .غلتانیدمی ترسریع کمی را آن شما که

 این در او کرد. منتشر مجازی فضای در را برهم و درهم و واردیوانه ویدیویی ،گوگل در خود سخنرانی از پس سال دو مان

 تضادی ریوبهره مرشد عنوان به او شغل اما بنویسد. صفراینباکس دربارۀ کتابی تا کرده امضا قراردادی که کرد اعالم ویدیو

 دادن[ مشاوره و سخنرانی ]از خوبی ولپ داشتم کمکم» گفت من به پیش ماه چند او است. برانگیخته او در را درونی

 وجود به رو کارها انداختن فردا به و تعلل نوع بدترین وریبهره موضوع این داشتم. هم بدی خیلی حس اما آوردم،درمی

 ردمم به که بود این واقعاً  هدفشون که کردممی تولید چیزایی داشتم اما کنی،می کار داری واقعاً  کنیمی حس چون میاره،

 «!بری کاره خود سراغ خوادنمی بدی، انجام چطور کارتو بگیر یاد بیا گه:ب

 یگرد سال دو شدند. روبرو تردیدهایی و سؤاالت با هواداران نشد. منتشر کتاب این و گذشت انتشار برای نظر مورد تاریخ

 مقاله این کرد. خواهد لغو را روژهپ که کرد اعالم ایغیرمنتظره طور به و پرداخت خودزنی به ایمقاله در مان و گذشت هم

 ریسپ اشسالهسه دختر با تواندمی که را زیبایی هایصبح دارد بود شده متوجه تازه که بود مردی فغان و فریاد درواقع

 با بیمطال ،«بپسندد را هاآن کتابم ویراستار که امید این به کردممی تایپ خزعبالتی داشتم» چون دهد،می دست از کند،

 هااولویت دربارۀ تا امکرده ول را هایماولویت» که است این گناهش که کرد اعالم او زمان. از درست استفادۀ ضوعمو

 .«بزند ندگ خوبتان چیزهای به سنگین کار نگذارید هیچگاه که گذاشتم پا زیر را خودم توصیۀ آن ناخواسته من …بنویسم

 یچگاهه چیزی چنین اما دارد. اهمیت واقعاً  که چیزهایی دربارۀ کتابی د،بنویس متفاوت کتابی است ممکن که کرد هاشار او

https://sajadsoleimani.com/
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 روزت توی رو بیشتری و بیشتر چیزای وری،بهره با باشه قرار اگه رم.نمی وریبهره دوروبر اصالً» گفت من به مان نداد. رخ

 «کردنه؟ کار معنیش این که معلوم کجا از اصالً بچپونی،

 مانکارهای در بیشتری وریبهره مدرن، زندگی فزایندۀ الزامات به پاسخ در کنیم سعی ما که است درک قابل این البته

 چه؟ کند بدتر را اوضاع فقط وریبهره همه این اگر اما بگنجانیم.

 

 استفادۀ دربارۀ نگرانی نوعی شاید است، هفته ۰۳۳۳ حدود فقط انسان متوسط عمر اینکه به توجه با

 هایتنبی هاینقشه تا ایمشده مجهز ذهنی قابلیتی به ما برسد: نظر به اپذیرناجتناب زمان از درست

 مانز مدیریت نحوۀ مشکل نداریم. هاآن کردنعملی برای زمانی هیچ تقریباً  اما بکشیم، بلندپروازانه

 باب در رومی فیلسوف ، +(گریرواقی فیلسوف)سنکا زمانیکه گردد،برمی میالدی اول قرن به حداقل

 بدنشان» و دهندمی هدر بیهوده هایمشغولیت با را نروزهایشا که کندمی سرزنش را هموطنانش او نوشت. را ۱عمر کوتاهی

 راداف جزبه که رودمی پیش به شتابی و سرعت چنان با شده عطا ما به که فضایی این» گفت: او «.پزندمی آفتاب در را

 .«رسدمی پایان به عمرشان شوند،می زندگی آمادۀ دارند تازه وقتی همگی بقیه معدودی،

 فتگ اطمینان با توانمی حال این با اما نیست. جدیدی چیز خوب زندگی داشتن چگونگی  چالش که است مشخص پس

 چگونه سؤال به هم سنکا )پاسخ کردند.نمی تجربه را امروزی وریبهره وحشت حداقل اول قرن رومی شهروندان که

 گذراندن و جوییمقام و اندوزیثروت گذاشتن کنار به مربوط بلکه نداشت، بیشتر وریبهره ایجاد به ربطی هیچ کردنزندگی

 اشتهد وریبهره ممکن حد تا بینیممی ملزم را خود که است این ما سرنوشت مدرن منحصراً ویژگی بود.( فلسفیدن با ایام

 .کندنمی متحقق را اضطراب از رهایی نوید کار این وجودیکه با حتی- باشیم

 مینارد جان ،۱۳۰۳ سال در بدتر. نه کند،می بهتر را زمان حدودیتم مشکل جامعه پیشرفت که بود این بر باور قبالً 

 خواهد چنان اقتصادی پیشرفت آینده، قرن در که داد انجام را خود مشهور بینیپیش – Keynes Maynard John کینز

 چطور اینکه شد: خواهد روبرو خود چالش ترینبزرگ با انسان آنگاه کرد. نخواهیم کار هفته در ساعت ۱۳ از بیشتر که بود

 رد،خو رقم متفاوت حد این تا اوضاع چرا که کنندمی بحث هم هنوز اناناقتصادد کند. استفاده خالی ساعات همه آن از باید

 ماناساسی نیازهای وقتی که کردهمی فرض ظاهراً کینز.« داریسرمایه همان یا کاپیتالیسم: »است همین ساده پاسخ اما

 ام که است این واقعیت اما داد. خواهیم کاهش را کار مقدار طبیعی طور به آنگاه یابند، تحقق اضافه میل چند عالوۀ به

 به غیرممکن گاهی حداقل یا و است غیرممکن یا اقتصاد، اننردب در تانجایگاه به بسته یابیم.می جدیدی نیازهای همواره

 .دهید کاهش بیشتر زمان داشتن خاطر به را کارتان که رسدمی نظر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%A9%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86
https://sajadsoleimani.com/tag/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B2
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
https://en.wikipedia.org/wiki/Capitalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Capitalism
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://sajadsoleimani.com/wp-content/uploads/2018/07/%D8%B3%D9%86%DA%A9%D8%A7.jpg
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 زمان محدودیت مشکل راهکار شخصی وریبهره که تفکر این پیشگام) مدیریت مرشد اولین که گفت بتوان شاید

 تا کرد استخدام را تیلور مهندس ۱۱۳۱ سال در پنسیلوانیا بتلهم فوالد شرکت است. تیلور وینسلو فردریک( است

 فضایی به او» نویسد:می ۷مدیریت افسانۀ بکتا در استوارت متیو .دهد افزایش را شرکت وریبهره

 را انیکارگر گرفت.می بر در را پنسیلوانیا مساحت از مربع مایل چندین که بود شده خیره صنعتی

 آهنی میلۀ تن هزار۱۳ زنند.می بار قطار هایواگن در را پوندی ۳۷ آهنی[ های]میله که دیدمی

 د.کن برآورده را آمریکا و اسپانیا جنگ نیازهای تا شدمی زده بار وقت اسرع در باید که داشت وجود

 مئنمط قضیه این از افتاد،می اتفاق اینجا داشت زیادی اتالف کرد: بستهنیمه را چشمانش تیلور

 .«بود

 او اما .کنندمی جابجا را آهن تن ۳/۱۷ روز در متوسط طور به یک هر بتلهم ی()کارخانه کارگران که بود زده تخمین تیلور

 که سرعتی تمام با ساعت یک بیشتر، پول مقداری ازای در تا داد پیشنهاد «تنومند و درشت تبارمجاری» گروهی به

 داد عمیمت کاری روز یک به را ساعت یک این تیلور داشتند. بهتری خیلی عملکرد هاآن انتظار، مطابق کنند. کار توانندمی

 نتیجه این به خود به مخصوص عجیب ریاضیات و نفس به اعتماد با او گرفت. نظردر استراحت برای هم را هاییزمان و

 .معمول میزان از بیشتر برابر چهار یعنی کند، جابجا تن ۳۳ روز در باید فرد هر که رسید

 شند،بک هاآن از بیشتری کار دستمزد، همان با خواستندمی شرکت مسئولین که نبودند راضی وضع این از طبیتاً  کارگران

 تیلور آن. درک نه بود، او« علمی مدیریت »جدید فلسفۀ اجرای هاآن کار نداشت؛ هاآن نارضایتی به توجهی تیلور اما

 هک است عرضهبی و خنگ چنان که است این کند حمل چدن تواندمی که کسی هایویژگی اولین از یکی» نویسد:می

 .«ندارد معنایی هیچ برایش «درصد» لفظ که است کودن چنان او …دارد شباهت گاو به چیز هر از بیش ذهنیش ساختار

 برده ارث هب صنعتی انقالب مکانیک مهندسان از کند تحمیل بتلهم فوالد شرکت بر خواستمی که را وریبهره مفهوم تیلور

 موفق مه خیلی و بود. افتهی انتقال هاانسان به دوره، این در حاال که بود هادستگاه عملکرد بهبود تفکر نوع این هدف بود.

 به یدنرس با مورخ، الکساندر   جنیفر گفتۀ به و رسید موضوعات این سخنران عنوان به باالیی س مت به تیلور درآمد: آب از

 .«کلیسا هایبولتن و وکارکسب هایجزوه مقاالت، تبلیغات، تیترها، در شد.می نوشته جا همه وریبهره واژۀ» ،۱۳۱۳ سال

 توانست ملی وریبهره جنبش بود، افتاده وحشت به آلمان قدرت ظهور از که بریتانیا در بیست، قرن اول یهادهه در

 تمام در حاضر، زمان در» نوشت ۱۳۳۷ سال در اسپکتیتور )مجلۀ کند. متحد یکدیگر با را گراچپ و گراراست سیاستمداران

 (.«است برداشته آسمان به سر وریبهره برای همگانی فریادی زندگی، ابعاد تمام و جامعه هایبخش

 د،دادیمی انجام هم قبالً خودتان که بود کاری همان انجام معنای به وریبهره نیست: دشوار مفهوم این جذابیت چرایی  درک

 اشینم مثل را انسان که باشید نشده هاییتالش قربانی اگر دارد؟ مشکلی چه این مگر کمتر. زمان در و ترارزان بهتر، اما

 ت.نداش وجود موضوع این در بدیهی مشکلی داد(، رخ بتلهم فوالد کارگران برای که )چیزی کندمی

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor
https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor
https://www.amazon.com/Management-Myth-Experts-Getting-Wrong/dp/B002L32MG4
https://sajadsoleimani.com/wp-content/uploads/2018/07/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B1.jpg
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 باالسر رحمانهبی و آمرانه و شدیم تبدیل تیلور وینسلو فردریک به ما همۀ بیستم، قرن از هاییسال گذشت با اما

 و جامعه زا بیشتری و بیشتر ابعاد به بازاری روحیۀ گسترش با )و وریبهره مفهوم شدننهادینه با ایستادیم. هایمانزندگی

 مجاب برای بود روشی عمدتاً  وریبهره تیلور، روزگار در کردیم. درونی و پذیرفتیم را آن هم ما زندگی(، بیشتر شدن فردی

 خودمان بر را ستمسی این خودمان امروزه اما زمان؛ مقدار همان در بیشتر کار انجام به دیگران کردن( مجبور )و کردن

 .کنیممی تحمیل

 از لهم،بت فوالد شرکت رئیس شواب، چارلز که شد شخصی وریبهره مبحث وارد زمانی تیلوریسم عامیانه، هایافسانه طبق

 صیهتو سفیدیقه کارمندان آن به لی دهد. افزایش هم را شرکت مدیران وریبهره تا خواست لی آیوی نام به دیگر مشاوری

 کار به روعش لیست باالی از بعد روز صبح و بنویسند اولویت ترتیب به را بعد روز مهم کار شش از فهرستی شب، هر تا کرد

 گفت شواب به لی وقتی ها،شنیده و هاگفته به بنا اما بود. نیفتاده فکر این به قبالً کسی کنیم تصور اگر است اغراق کنند.

 وا برای چکی فوالد سلطان بپردازد، او به داشت ارزش نظرش به چقدر هر عدب و کند امتحان ماه سه برای را روش این که

 .افتاد غلتک روی زمان مدیریت صنعت که بود اینگونه و ارزید.می دالر ۰۳۳.۳۳۳ از بیش امروز پول به که نوشت

 

 ردندک اصالح ایگونه به را لی کلی تکنیک ها،آن در و نوشتند هاییکتاب هاآن کردند. دنبال را راه همین هم دیگر مرشدان

 یمتنظ به مربوط که هاییکتاب از دربربگیرد. نیز را معنوی هایارزش و بلندمدت اهداف تنظیم که

( ۱۳۲۰)۰درآورید کنترل تحت را تانزندگی و زمان چگونه به توانمی است بلندمدت اهداف

 بخشالهام و داده مشاوره را اینماست گلوریا هم و آی.بی.ام شرکت هم کردمی ادعا که نمود اشاره

 دهندمی قرار مدنظر را معنوی هایارزش که هم هاییکتاب از شده. جوان کلینتون  بیل

–Stephen کاوی استیون که نمود ذکر را  )+( ۰پربازده شدیداً افراد عادت هفت توانمی

Cove Richards، کرد منتشر ۱۳۱۳ سال در را آن مذهبمورمون وری بهره کارشناس. 

 پیوندهای حمایت تحت چندان دیگر )که افراد آن، در که دادمی وانفسایی دنیای در را کنترل حس نوید زمان   مدیریت

 اسیمهسر فعالیت با را خود فایدۀ مجبوریم همواره ثبات،بی هایشغل عصر در بودند. حس آن فاقد نبودند( اجتماعی و دینی

 .باشد ما برای ارزشمند امتیازی تواندمی زمان مدیریت و برسانیم اثبات به زدهشتاب و

 وریبهره افزایش هستید، ۳گیگاصطالحاً اقتصاد کارگر یا لنسرفری مثالً  هستید، آزاد مشاغل رشدروبه جمعیت جزء اگر

 ضرر دانست(می دزدی نوعی را آن تیلور )که شما هدردادنوقت از که کسی تنها باشد. ضروری بقایتان برای شاید شخصی

 .هستید شما خود کند،می اقتصادی

https://sajadsoleimani.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82/
https://sajadsoleimani.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82/
https://www.amazon.com/Habits-Highly-Effective-People-Anniversary/dp/1511317299
https://sajadsoleimani.com/tag/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c-stephen-richards-covey/
https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Covey
https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Covey
https://sajadsoleimani.com/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C
https://whatis.techtarget.com/definition/gig-economy
https://whatis.techtarget.com/definition/gig-economy
https://sajadsoleimani.com/wp-content/uploads/2018/07/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-Stephen-Richards-Cove.jpg
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 او دارد. نام ۰ضدبازدهی که کندمی منتشر حوزه این تاریخ دربارۀ کتابی بزودی گرگ ملیسا 

 دگیزن یک داشتن که دهدمی را نوید این چیز هر از بیش زمان مدیریت نویسدمی کتاب این در

 القا همگی زمان مدیریت پیامبران  است. پذیرامکان سودمحور محیط این در هم هنوز معنادار

 به رو اماتالز حال، عین در و داشت پربار ایزندگی توانمی درست هایتکنیک با که کردندمی

 پیش اقتصادی رکود یک که بار هر» گفتمی من به گرگ نمود. برآورده را کارفرما رشد

 .«شودمی مطرح دوباره بیشتر چه هر قدرت با نوید این آید،می

 ذهنی آرامش: دارد حکایت ترمطلوب بسیار چیزی حصول امکان از زمان مدیریت پردرآمد، مشاغل در خصوصبه

 به خود پرفروش کتاب در وری،بهره امروزی مرشد یک نمونۀ ،-Allen Davidلنآ دیوید. واقعی

 کار نهایتبی فردی که دارد وجود این امکان» نویسد:می( ۷۳۳۱ )+( ) ۲کارها رساندن انجام به نام

 اشد.ب داشته پربازده عملکردی و کنترل از مثبتی حس آرام، ذهنی حال، این با و باشد داشته انجام برای

 ایحرفه ورزشکاران و ۱«آب به شبیه ذهن» را آن کارانرزمی که کنید تجربه را چیزی توانیدمی شما

 .«نامندمی ۳’منطقه توی رفتن‘ را آن

 روی برابر طوربه را مختلف الزامات این تلفیق بار« شخصی وریبهره »که است این توجه قابل نکتۀ گرگ، گفتۀ به

 اقتصاد رد شناورماندن صرفاً  آیا بپرسند تا کنندنمی درنگ ایلحظه زمان مدیریت مرشدان کند.می تقسیم افراد ما هایشانه

 به را خودمان کند ملزم را ما که دارد را این ارزش واقعاً بودن( خوبی مادر یا پدر ها،قسط پرداخت شغل، یک )حفظ مدرن

 کنیم؟ پربازده انسانی غیر طور

 اقعیتو رسید.می نظر به که نبود چیزی آن هم زمان مدیریت ترساده نویدهای حتی بینیممی تردقیق نگاهی با ضمن در

 کرد، اخراج ۱۳۳۱ سال در را او بتلهم فوالد شرکت نبود: موفق چندان روش این که است این تیلور مشهور وریبهره خام

 هاینقشه مداوم پیامدهای از )یکی بود. نکرده مشاهده خود سود در را توجهقابل تأثیری و بود داده او به زیادی پول چون

 در دتوانستننمی و شدندمی خسته زود خیلی کارگران اما رسیدند،می نظر به نویدبخش بسیار ابتدا در که بود این او

 .باشند( داشته باثباتی عملکرد بلندمدت

 من) رسندمی تجربه این به همواره کنند دنبال را شخصی وریبهره مرشدان توصیۀ کنندمی سعی که کسانی درضمن

 مثل نوعی به هم کار خود  نیست. دلخواه نتایج ضامن وجه هیچ به «مانندآب ذهن» که دارم( تجربه هاسال خودم

 کار») آید.می وجود به ترسریع جدید کارهای باشید، ترپربازده کارهایتان کردنوریسراست در چه هر ست:ا صفراینباکس

 پارکینسون قانون که زمانی دریافت، ۱۳۳۳ سال در پارکینسون کوتنرث را این «.کند پر را موجود زمان تا یابدمی بسط

 کرد.( ابداع را

 هک است این زمان مدیریت کارشناسان توصیۀ اولین موارد، اکثر در داد: قرار موردتوجه باید نیز را خودآگاهی مسئلۀ

 هاانیهث مرگ و ساعت تیکتیک سوی به را شما توجه فقط کار این اما کنید، تهیه زمان از تاناستفاده از دقیق فهرستی

https://www.linkedin.com/in/melgregg/
https://www.linkedin.com/in/melgregg/
https://www.dukeupress.edu/counterproductive
https://www.dukeupress.edu/counterproductive
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Allen_(author)
https://gettingthingsdone.com/
https://sajadsoleimani.com/wp-content/uploads/2018/07/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D9%86-David-Allen.jpg
https://sajadsoleimani.com/wp-content/uploads/2018/07/%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%DA%AF-melgreg.jpg
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 دارید هاندو از مبهمی احساس یتانزندگ در بیشتر شوید، متمرکز بلند اهداف روی بر بیشتر چه هر ضمن، در کند.می جلب

 نگاهآ و است کوتاه بسیار رضایت حس برسید، اهداف این از یکی به حتی هم اگر اید.نیافته دست اهدافتان به هنوز که

 .کندمی بدتر را مشکل فقط شودمی پنداشته حلراه آنچه کنید. تعیین دیگری بلندمدت هدف تا رسیده وقتش

 وسایل گسترش که زمانی افتاد، نوزدهم قرن اواخر در اتفاقات همین عین دارد: وجود مطلب این یبرا تاریخی ازاییمابه

 ها،تکنولوژی این با کرد. متحول شمالی امریکای و اروپا در را خانگی خدمتکاران و کدبانوها زندگی« کار در جوییصرفه»

 رد را هافرش هم جاروبرقی کنند؛ خم چالنگر روی را نکمرشا تمام روز  یک شستن،لباس برای نبودند مجبور دیگر هاآن

 .کردمی تمیز دقیقه چند

 

 بیستم قرن اعظم بخش در هاتکنولوژی این نتیجۀ که نویسدمی( ۱۳۱۰ )۱۳مادر برای بیشتر کار کتاب در کاون روث اما

 افزایش اب بلکه باشند. داشته بیشتری آزاد زمان خانه کارهای انجام مسئولِ افرادِ تا نشد باعث

 هم داشت انتظار جامعه که خانگی نظم و تمیزی استانداردهای خانگی، کارهای وریبهره

 همیشه باید پس داشت،نگه تمیز کامالً را نشیمن اتاق هایفرش شدمی که حاال کرد. پیدا افزایش

 پیش از یشب لباس بودنکثیف باشند، کثیف هالباس نداشت لزومی دیگر که حاال بودند؛می تمیز

 سپ دهید. پاسخ تختخواب در شبنیمه را کاری هایایمیل توانیدمی امروزه شد. تبدیل تابو به

 ماند؟ب پاسخ منتظر صبحدم آن تا باید واقعاً رسدمی دستتان به عصر ۳:۰۳ ساعت که پیام این اآی

 کنفرانس سالن در داغ اییکشنبه در« بگیر پس را زمانت »نام به گروهی کمپین یک دوآتشۀ اعضای گذشته، تابستان

 ببرند پیش به را« کاریبیش گیرهمه مرض حذف »یعنی خود، قدیمی مأموریت تا آمدند هم گرد سیاتل در دانشگاهی

 فرانسکن در بود؟ خواهد صورت چه به اوضاع نباشد، متمرکز شخصی وریبهره بر زندگیمان اگر که بپردازند بحث این به و

 معد این که پذیرفتند کنفرانس این اریبرگز مسئوالن خود نیافتند. حضور زیادی افراد ۱۱«است مهم زمان »۷۳۱۰

 از یشب که هم سازمانی بودند. رفته تعطیالت به افراد از خیلی و بود آگوست ماه در آن برگزاری خاطر به حدی تا استقبال

 صوصخبه کسی اگر روزها، این که بود این دیگر دلیل اما نداشت. قضیه این به اعتراضی حق بود خوشی و آرامش حامی همه

 دستآن از موضع این آید.می شمار به براندازانه او موضع این کند، وریبهره با مخالفتی هم فروتنانه حتی آمریکا رد

 .باشد داشته کارآمد تبلیغاتی هایکمپین و بازودلدست مالی حامیان آنچنانی، رویدادهای که نیست هاییپلتفرم

 هافتهه آخر در انتخابات برگزاری تابستانی، تغییرساعت حذف هفته، در کار روز چهار برای را هاییطرح کنفرانس حاضرین

 آمریکاست، ارک فرهنگ منتقد که )کسی گذاشتند. بحث به دانمارک و ایتالیا نظیر کشورهایی به آمریکا کردن ترشبیه کالً و

 .دارد( اروپا جنوب و اسکاندیناوی اساطیری  نیمه نسخۀ و اطلس اقیانوس آنسوی به آرزومندانه نگاهی همیشه

 خواستندمی هاآن بودند. بیشتر فراغت زمان داشتن از تررادیکال بسیار چیزی پی در« بگیر پس را زمانت »اعضای اما

 هایمانتالش کانون باید« بیشتر کارهای انجام »که نگرش این یعنی ببرند؛ سؤال زیر را زمان به ما ابزاری  نگرش کل

https://en.wikipedia.org/wiki/Ruth_Schwartz_Cowan
https://www.amazon.com/More-Work-Mother-Household-Technology/dp/0465047327
https://www.amazon.com/More-Work-Mother-Household-Technology/dp/0465047327
http://www.takebackyourtime.org/
http://www.takebackyourtime.org/
https://sajadsoleimani.com/wp-content/uploads/2018/07/%D8%B1%D9%88%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86-Ruth-Schwartz-Cowan.jpg
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 از همواره» گوید:می است تشکیالت این محرکۀ نیروی که آمریکایی آرام  چنداننه و ساله ۲۳ ازسفیلم دگراف، جان باشد.

 بچارچو در را زندگی باید چرا اصالً اما باشد. خوب اقتصاد برای شاید بیشتر فراغت زمان گویندمی که شنویممی مردم

 «!معناستبی کار این کنیم؟ توجیه اقتصاد

 

 اغتمانفر زمان از تا بینیممی فشار تحت را خود که است این زمان به نسبت محوروریبهره نگرش تایرادا بدترین از یکی

 فراغت هدف کردیدمی فکر شاید که )لذتی فراغت خود  از بردنلذت نگرش، این به بنا کنیم. استفاده« پربازده »طوربه هم

 جربۀت خود  خاطربه نه کنیم، سفر ناآشنا جاهای به باید مثالً که است موقعیت همین در نیست. کافی جورهایییک است(

 را مانالمتستا دویممی یا کنیممی رویپیاده اینستاگراممان. صفحۀ یا تجربیات ذهنی انبار گسترش خاطربه بلکه سفر،

 اجتماع ۀآیند به وفقم بزرگساالنی تحویل امید با صرفاً را داریبچه کارهای ببریم. لذت اینکار از اینکه نه دهیم، افزایش

 .دهیممی انجام

 

 

 نویسد:می زمان زا مانتجربه در تغییر این از( ۱۳۰۷ )۱۷لذت افول کتاب در آمریکایی منتقد ،کر والتر

 ردنک پیدا برای برویم، مهمانی بستن قرارداد برای بخوانیم، کتاب سود برای شویممی مجاب ما همۀ»

 را حتفری و استراحت حتی .«کنیم بازسازی را خانه تا بمانیم منزل هاهفته آخر و … بخوریم ناهار رابط

 دیگری هدف خدمت در که انستد زشمندار جهت این از توانمی وری،بهره بر متمرکز فرهنگ در هم

 نگتونهافی آریانا به کنفرانس مهمانان از )تعدادی است. بیشتر کار توانایی برای خستگی رفع معموالً هدف این هستند.

 اشتن  د استراحت اصلی هدف او، نظر از ظاهراً نماید؛ خوابیدن بیشتر به تشویق را مردم کندمی تالش جانانه که کردند اشاره

 .است( اداره در بهتر ملکردع

 را زمانت» در چیست؟ چاره آنگاه نیاورد، وجود به را انتظار مورد مطلوب نتایج از یک هیچ وریبهره افزایش همه این اگر

 مربوط هایتسیاس از باید اصالحات کند:نمی کفایت شخصی زندگی سبک در تغییر که بود این بر نظر اتفاق «بگیر پس

 ممکن ازدهب نهایت که قضیه این با کنیم سعی باید خود نوبۀ به هم ما شود. آغاز کاریاضافه و زایمان صیمرخ تعطیالت، به

 آن و یاییمب کنار گذاشتن( ناتمام را کارها بعضی و افراد برخی کردن ناامید پیشنهادات، برخی ردکردن )با باشیم نداشته را

 .بپذیریم را

 

 فکر این فقط درواقع نیستند، هم بسیاری اما هستند، ضروری بقا برای ناخوشایند کارهای از بسیاری

 اهداف به دستیابی بیشتر، پول کسب هستند. ضروری هم کارها دستهآن که است شده القا ما به

 رابرت.نیستند اجباری هیچیک روزانه، برنامۀ پرکردن یا ابعاد تمام در مانپتانسیل تحقق بیشتر،

https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Kerr
https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Kerr
https://www.amazon.com/Decline-Pleasure-Walter-Kerr/dp/0671194100
https://www.amazon.com/Decline-Pleasure-Walter-Kerr/dp/0671194100
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_V._Levine
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_V._Levine
https://sajadsoleimani.com/wp-content/uploads/2018/07/Walter-Kerr-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%B1.jpg
https://sajadsoleimani.com/wp-content/uploads/2018/07/Edward_Abbey-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%DB%8C.jpg
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: ردک نقل زیست محیط حامی ،اَبی ادوارد از ایجمله سیاتل در آرام ایلحظه در کالیفرنیا، اهل اجتماعی روانشناس ،لوین

 .«ستا سرطانی هایسلول ایدئولوژیِ رشد، برای فقط رشد»

 رد باید نیز را این اما دهد، قرار هاانسان خوشبختی از باالتر را اقتصادی رشد است ممکن وریبهره و بازدهی روحیۀ گرچه

 ینا قضا از نیست. خوب چندان هم وکارکسب برای شودمی حاصل نگرش این از که ایدستپاچگی و فشار که داشت نظر

 .ندارد آن تن  یادگرف به ایعالقه تجارت که است درسی

 عنصری به ناگهان مایکروسافت، با مشاوره هاسال از پس» گوید:می من به طبعانهشوخی لحنی با دمارکو تام

 ادگاهز بل، تلفن آزمایشگاه در را خود کار او است. اسطوره یک افزارنرم مهندسی دنیای در دمارکو «.شدم تبدیل ۱۰نامطلوب

 هایهزینه به است معروف رشته این شد. خبره افزارینرم هایپروژه مدیریت در بعدها و کرد آغاز ترانزیستور و لیزر

 شروع او شد: ارتداد مرتکب ۱۳۱۳ دهۀ در دمارکو اما متضاد. طرزفکرهای تقابل و نیافتهتحقق هایاالجلضرب آور،سرسام

 دریافته وا نیست. هاییپروژه چنین پیشبرد برای خوبی راه اصالً کارمندان بر زمانی فشار افزایش که کرد لاستدال این به

 .است بیشتر سستی برعکس، بلکه نیست، زمان از پربازده استفادۀ بر تمرکز افزایش داریم نیاز آنچه که بود

 انجام زدهشتاب خیلی را کارها هیچگاه کردم، دیدباز هاآن از سالیان طی که هاییشرکت بهترین» گوید:می دمارکو

 شگیهمی و ثابت چیزی وجه هیچ به این اما آورندمی فشار کنندهسرگرم جانبی اثر یک عنوان به گهگاهی شاید دادند.نمی

 «.کنند فکر و نددازبیان باال را پایشان بنشینند، راحت بتوانند که دارید نیاز افرادی به آید.نمی دستبه رایگان خالقیت نبود.

 یباال سالح کنند حس افراد اگر اما کرد. تسریع حدی تا حداقل کارگران، بر زمانی فشار افزایش با توانمی را یدی کار

 ریتأثی حتی هم اگر کار این واقع در آیند، وجود به بیشتر سرعت با خوب هایایده که نیست قرار شده، گرفته سرشان

 .شودمی هاییایده چنین نشدخشک باعث باشد، داشته

 

 ادهد نشان همواره هاپژوهش کنیم. نگاه ساعت به دائماً  شودمی باعث زمان دربارۀ کردن فکر که است این مشکل از بخشی

 پژوهشگران ،۷۳۳۱ سال در پژوهشی در مثال، عنوان به برد.می بین از را کار کیفیت عمل این که

 را آزمون این با مرتبط هایمقاله. )دهند انجام را ۱۰آیووا قمار آزمون تا خواستند افراد از آمریکایی

 ریمقدا بردن برای پاسورهایی انتخاب مستلزم گیریتصمیم معتبر تست این( ببینید گوگل نتایج در

 این هک گفتند بعضی به اما دادند، کار این انجام برای برابر زمانی کنندگانشرکت همۀ به است. پول

 تفکری خالف بر دادند. هشدار زمان بودن کم مورد در دیگر برخی به و بود خواهد کافی احتماالً  زمان

 ار افراد هااالجلضرب فشار که باور این )یعنی است پرطرفدار نگارانروزنامه میان در الخصوصلیع که

 زمان ودیتمحد به نسبت بودنآگاه داشتند. تریضعیف بسیار عملکرد دوم گروه کند(،می کیفیت با کار تولید به مجبور

 .شودمی مناسب عملکرد مانع و انگیزدبرمی را اضطراب احساس

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_V._Levine
https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Abbey
https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_DeMarco
https://en.wikipedia.org/wiki/Iowa_gambling_task
https://scholar.google.com/scholar?q=Iowa+Gambling+task&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://scholar.google.com/scholar?q=Iowa+Gambling+task&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://scholar.google.com/scholar?q=Iowa+Gambling+task&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://sajadsoleimani.com/wp-content/uploads/2018/07/Tom-DeMarco-%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88.jpg
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 فردی زندگی یا سازمان یک در بازده افزایش هرگونه که کندمی خاطرنشان دمارکو دارد. وجود هم بدتری خطرات ماا

 از هم را اضافه زمان آن مزایای اما شوید،می راحت استفادهبی هایزمان دست از: است بستانبده نوعی مستلزم

 را زمانشان تریپربازده طوربه هرچه هاآن است. امر این زا بارز اینمونه خانوادگی پزشک به مراجعه. دهیدمی دست

 تمام بلیق بیمار کار تا بمانید انتظار سالن در شوید مجبور اینکه احتمال و بود خواهد پرتر کاریشان برنامه کنند، مدیریت

 در برعکس، ید.(شومی متحمل شما را دیگری بازدهی هزینۀ است: صورت همین به صف )اصالً یابد.می افزایش شود،

 باشد نای بر کامالً تمرکزشان اگر است. زندگی و مرگ مسئلۀ شکل این به بودن «بازدهکم» اورژانس، و تصادفات دپارتمان

 وانستت نخواهد که بود خواهد شلوغ آنقدر دپارتمان آنگاه باشند، داشته پرسنل زمان از پربازده ایاستفاده ممکن حد تا که

 .است همین بخش این وجود هدف کهدرحالی کند، پذیرش را غیرمنتظره مراجعات

 

 رفتارگ مشکل همین به نیز است کارمندان بازدهی سازیبیشینه بر متمرکز که سازمانی هزینۀکاهش فعالیت هرگونه

 دیدج تقاضاهای به ثانیه از کسری در توانست خواهند کمتر شود، گرفته پربهره کارمندان از بیشتری ساعات هرچه است:

 .شود تعبیه سیستم در فراغتی زمان باید پاسخگویی، نوع این برای یعنی دهند؛ پاسخ حیاتی و

 

 سرعتش که است خودرویی مانند دهد، جهت تغییر تواندنمی اما بگیرد، شتاب تواندمی که سازمانی: »نویسدمی دمارکو

 ادفیتص بلندمدت، در اما کند.می خوبی پیشرفت رودمی که جهتی هر در مدتکوتاه در بپیچد. تواندنمی اما شود،می زیاد

 را عدددار قطعۀ هشت ها،پازل این در کند.می استفاده عددی هایپازل مثال از معموالً او«. بود خواهیم شاهد را ایجاده

 توانیدمی شههمی خالی، ایفض از پربازده استفادۀ برای گیرند. قرار ترتیب به اعداد تمام تا کنیدمی جابجا قسمتینه پازلی در

 پازل   این اگر کنید. حل را پازل بود نخواهید قادر دیگر که است این مسئله دهید. قرار خالی مربع در هم را نهم قطعۀ

 یبازده افزایش چگونه که فهمید توانمی سخت آنگاه است، تانزندگی برای مناسب ایاستعاره نشدنیحل و شدهقفل

 !کند کمکی است ممکن پازل( جدول در بیشتر یهاقطعه )تحمیل شخصی

 شاید و نم مان، مرلین تیلور، وینسلو فردریک محرکۀ نیروی که )میلی زمان بهتر مدیریت برای مضطربانه میل این دل   در

 فیلسوف نیگل، تامس قول به. مرگ از ترس: داد تشخیص را آشنا انگیزۀ یک توانمی راحتی به است(، بوده شما خود

 است ممکن لحظه هر در ما» کیهان(، یا زمین سیارۀ عمر )مثالً  انسان عمر جز به معنادار زمانی مقیاس هر در کایی،آمری

 حل را سئلهم این توانستیممی اگر هستیم: عمرمان ایام از بهتر استفادۀ مسئلۀ درگیر حد این تا که ندارد تعجبی «.بمیریم

 زندگی آمادۀ داریم وقتی که احساس این کنیم، دوری گویدمی سخن آن از سنکا که احساسی از توانستیممی کنیم،

 یجاودانگ نوید از کمتر چیزی است، نمانده ناتمام هیچکاری بدانیم که حالی در مردن رسد.می پایان به عمرمان شویم،می

 .نیست دیگر هایروش با
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 پیش به مهم گام چندین را چیز همه دارد، تیلور بازدهی فلسفۀ در ریشه که وریبهره برای مدرن هایانسان عطش اما

 شویم مطمئن توانیممی باشیم، داشته کافی نفس تأدیب و بیابیم را درست هایتکنیک بتوانیم اگر فلسفه، این به بنا برد.می

 در و) دارد خودمان به بستگی پس کنیم. خوشبختی احساس باالخره و ایمگنجانده زندگیمان در را مهم چیزهای همۀ

 از که است کسانی منظر از مناسب بسیار ایدئولوژی یک این برسانیم. حداکثر به را بازدهیمان که است( مانوظیفه واقع

 ناختیروانش اجتناب نوعی حکم این اما برند.می سود هامصرفی برای کردن خرج برای توانمان افزایش و ما بیشتر کردن کار

 وقت ون)چ ندارید سخت تصمیمات گرفتن به نیاز هیچگاه که کنید متقاعد را خودتان بتوانید بیشتر چه هر دارد. نیز را

 یزندگ تانانتخابی زندگی آیا که کنیدمی سؤال این پرسیدن به ملزم را خود کمتر بود(، خواهد کاریهمه برای کافی

 است؟ درستی

 

 نیم.ک درک مشغولیت از دیگری نوع عنوان به را آن است بهتر اما است، مشغولیت برای پادزهری ظاهر در شخصی وریبهره

 نگه سرگرم آنقدر را ما است: داشته همواره مشغولیت که دارد را روانشناختی عملکرد همان هم شخصی وریبهره پس

 سخنانی در نیچه فریدریش. بپرسیم خود عمر ایام گذران نحوۀ مورد در مخوف احتماالً سؤاالتی نشویم مجبور که داردمی

 نیاز زندگی گذران برای آنچه از بیش مانروزانه کارهای در چقدر: »گویدمی است مانکنونی شرایط بینیپیش گویا که

 .«هستند خود از گریز حال در همه که است همگانی خاطر این به عجله .کشیممی زحمت فکرانهبی و مشتاقانه است

 

 شوید روروب حقیقت این با شویدمی مجبور باالخره اما کنید، تحمیل تاناینباکس بر را نظم دارید دوست قدر هر توانیدمی

 و بزرگتر هایدوراهی تجسم هااین ندارد. تکنولوژی به ربطی واقعاً  هاآن تمام پردازش برای شما عطش و هاپیام سیل که

 کدام محدود، وحشتناک عمر این در نمود؟ خواهید ترک را کدامیک و کرد خواهید دنبال را مسیر کدام هستند. ترشخصی

 دارد؟ اهمیت چیز چه کنید؟ ناامید حاضرید را کدام و بخشیدمی اولویت را روابط

 باشد، ممکن او برای آنکه از بیش همیشه افراد که شد کشف این به منجر تسؤاال این با آگاهانه رویارویی مان، مرلین برای

 تمدیری سیستم ترینپربازده و بهترین حتی اینکه و است(. برحقی ادعاهای هم اکثراً )که دارند ادعا او زمان به نسبت

 تم.دریاف را حقیقتی باالخره» گفتمی من به او کرد.نمی حل را مشکل این هیچگاه فرستادندمی او برای که هاییایمیل

 .«کرد درست تواننمی را مردم و است مردم عموم مشکل حالعین در و است، فنی مشکل یک ایمیل

 

 

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B4_%D9%86%DB%8C%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B4_%D9%86%DB%8C%DA%86%D9%87
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 :نوشت پی

 

[۱] On the Shortness of Life 

[۷] The Management Myth 

[۰] How to Get Control of Your Time and Your Life 

[۰] The Seven Habits of Highly Effective People 

[۳] Gig economy 

[۰] Counterproductive 

[۲] Getting Things Done 

[۱] mind like water 

[۳] the zone 

[۱۳] More Work for Mother 

[۱۱] Time Matters 

[۱۷] The Decline of Pleasure 

[۱۰] Persona nan grata 

[۱۰] Iowa Gambling task 

 

 :پایان در نکته سه

 مانز مدیریت که دارم باور و هستم زمان مدیریت و زمان مفهوم دنبال به که سلیمانی سجاد من برای کنممی فکر (یک

 جایگاه سال، و سن زندگی، از فهم و فلسفه به توجه با خودشان اختصاصی هایگونه و هاشکل به هاانسان زندگی در

 ایحرفه منتقد   این نگاه و مقاله این کردن لحاظ ،دارد ربط …و آینده از بینیجهان نوع و روانشناسی یروحیه اجتماعی،

 ضمن کنممی تالش خودم نوبه به  است. الزامی آموزشی هایدوره و هاکالس و هانوشته تمامی در برکمن، الیور آقای

 .بگیرم بکار خود هایکالس و تدریس و زندگی در را نقدهایش و هاآموزه دارم، نوشته این کلیات با که توافقی

 کنممی پیشنهاد هستید، مرتبط هایمهارت و زمان مدیریت و فردی هایمهارت هایحوزه مدرسین جزو نیز شما اگر (دو

 درک وبیخ به را آن کلیدی هایسرنخ و مفاهیم تا کنید، بازنویسی بار یک شد الزم اگر و بخوانید تمام دقت با را مقاله این

 ه)صفح هاروش این با را آن توانیدمی کردید، پیدا دست مقاله این مخالف یا جهتهم و همسو نتایجی به اگر کنیم.

 .کنم منتشر اینجا را آن خودتان نام به بتوانم که امیدوارم و کنید ارسال من برای تماس(

https://www.amazon.com/Management-Myth-Experts-Getting-Wrong/dp/B002L32MG4
https://whatis.techtarget.com/definition/gig-economy
https://www.dukeupress.edu/counterproductive
https://gettingthingsdone.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Iowa_gambling_task
https://sajadsoleimani.com/
https://sajadsoleimani.com/contact-me/
https://sajadsoleimani.com/contact-me/
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 is management time «Why عنوان با ،۷۳۱۲ دسامبر ۷۷ تاریخ در و است نوشته برکمن الیور را مطلب این (سه

 lives» our ruiningزمان مدیریت چرا »عنوان با را آن  ترجمان سایتوب و است شده منتشرگاردین سایتوب در 

 مانزندگی زمان مدیریت چرا »عنوان با اینجا که بود کرده منتشر نسبشفیعی علیرضا ترجمۀ و« کند؟می نابود را مانزندگی

 .کنید مراجعه آدرس این به ایشان سایت به مطلب نویسنده با بیشتر آشنایی برای شد. نشر باز« کند؟می خراب را

 

 

 

 

 

 سایت وب هایبخش از دیگر برخی

 . زمان مدیریت یدرباره فقط ویژه صورتب 
 

 .کنید مراجعه زمان مدیریت موضوع با سایت مقاالت بخش به بیشتر مقاالت مطالعه برای

 مرتبط هامقاله و هاکتاب آرشیو: زمان کتابخانه

 مقاالت و هافایل مرکز: زمان گالری

 زمان مدیریت موضوع با پادکست و صوتی هایفایل آرشیو: زمان مدیریت رادیو

 ویدیویی هایکلیپ ها،فیلم آرشیو – TimeTV :  زمان تلوزیون

 زمان مدیریت و زمان موضوع با تصاویر و هاعکس: زمان رخ

 دیدار ساعت و پومودورو تکنیک مثل شده کامل و بلند هاینوشته: منتخب هاینوشته

 .دهممی پاسخ فرصت اولین در را زمان مدیریت موضوع با سواالت: پاسخ و پرسش

 

https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/22/why-time-management-is-ruining-our-lives
https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/22/why-time-management-is-ruining-our-lives
https://www.theguardian.com/
https://www.theguardian.com/
https://www.theguardian.com/
https://www.theguardian.com/
http://tarjomaan.com/
http://tarjomaan.com/
http://tarjomaan.com/
http://tarjomaan.com/neveshtar/8940/preview/
http://tarjomaan.com/neveshtar/8940/preview/
http://tarjomaan.com/neveshtar/8940/preview/
https://sajadsoleimani.com/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F/
https://sajadsoleimani.com/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F/
https://sajadsoleimani.com/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F/
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