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 دقیقه 9زمان تقریبی مطالعه: 

در این مقاله در مورد راهکارهای مدیریت زمان در سازمان برای مدیران صحبت 
هایی که برای آشنایی بیشتر با اهمیت مدیریت زمان برای مدیران و شیوه .کنیممی

کند، با این مقاله و وبالگ فراگستر اتوماسیون اداری فراگستر به مدیریت زمان کمک می
 .همراه باشید

رسید، احساس برایتان پیش آمده که هنگامی که به پایان روز میتا به حال چند بار 
اید؟ اگر صاحب یک های شخصی خود نشدهکنید حتی موفق به انجام نیمی از برنامه

کسب و کار کوچک یا مدیر یک سازمان باشید، حجم زیاد کار و فرصت کم برای 
های زیاد کاری، مشغله خیلی از مدیران به خاطر .کنداستراحت، حتما شما را کالفه می

های کاری خود را انجام دهند و هم به استراحت هم فعالیت این امکان را ندارند که
متأسفانه، اغلب این افراد هر روز  .شخصی و همراهی با خانواده و دوستان بپردازند

صرف  .کنند که باید یکی از نیازهای خود را قربانی موفقیت در کارشان کننداحساس می
های فروش، مدیریت کارکنان و شرکت در جلسات های زیاد برای تعقیب سرنخساعت

طبیعی است که به عنوان یک مدیر یا کارآفرین، تا زمانی  .گیردزمان زیادی را از شما می
 .که نیروی انسانی کافی استخدام نکرده باشید، برنامه کاری شما فشرده خواهد بود

های مدیریت زمان خود را ارتقا دهید ین است که مهارتبنابراین بهترین کار تا آن زمان ا
 .های خود بهترین استفاده را ببریدتا بتوانید از ساعت

 چرا مدیریت زمان در سازمان مهم است؟ -1
ها از بقیه موفق تر تاکنون به این فکر کرده اید، که چرا تعدادی از افراد یا سازمان

تر پیشرفت می هستند؟ چرا بعضی از آنها درآمد بیشتری نسبت به بقیه دارند و سریع
صاحب نظران زیادی به دنبال یافتن پاسخ این سوال بوده اند و راهکارهای  کنند؟

هایی که در میان تمامی افراد موفق وجود یکی از ویژگی .اندمختلقی را مطرح نموده
صرف نظر از اینکه در  .دارد این است که آنها زمان خود را به خوبی مدیریت می کنند

 .موفق زمان نیز نیازمند منظم بودن استچه زمینه ای فعالیت می کنید، مدیریت 

از سوی دیگر، اگر یک کارآفرین یا مدیر سازمان خود هستید، باید رئیس خودتان هم 
این مسئله، به همان اندازه که  .باشید و زمان و چگونگی کار کردن خود را انتخاب کنید

ی کار بدون وجود کسی برا .بخش به نظر برسد، معایب خاصی داردممکن است لذت
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وری شما و های بدی خواهید شد که به بهرهخود به آن پاسخگو باشید، دچار عادت
توانند به موانع بنابراین اگر این عادات را کنترل نکنید، می .زندکیفیت کارتان آسیب می

 .مهمی تبدیل شوند که مانع از گسترش کسب و کارتان خواهند شد

 :مان در محل کار عبارتند ازاز جمله مشکالت ناشی از مدیریت ضعیف ز 

 ها یا انجام عجوالنه کارهااز دست دادن ددالین 

 محیط کاری پر استرس 

 ترک کار باال در میان کارکنان 

 انجام چندین کار به صورت هم زمان 

 از بین رفتن تعادل میان کار و زندگی کارکنان 

 لطمه به اعتبار حرفه ای سازمان 

استراتژی مدیریت زمان را برای شما  ۶ در این مقاله برای جلوگیری از چنین مشکالتی،
 .ایمآورده

 راهکارهای مدیریت زمان در سازمان برای مدیران کدام است؟ -2
 اولویت بندی کنید -2-1

به  .اولین قدم برای مدیریت بهتر زمان این است که وظایف خود را اولویت بندی کنید
کنید، زیرا همیشه کارهای عنوان یک صاحب کسب و کار، مهم نیست که چقدر کار می

بنابراین ضروری است که اهداف  .بیشتری برای انجام دادن خواهید داشت
کار، وظایف برای انجام این .نها پایبند باشیدای را تعیین کنید که بتوانید به آهوشمندانه

خود را بر اساس آنچه باید تا پایان روز، هفته یا ماه تکمیل کنید سازماندهی کنید و 
 .مسئولیت انجام آنها را بر عهده بگیرید
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 اولویت بندی کنید

یک راه عالی برای شروع این است که عادت کنید هر روز صبح یا قبل از رفتن به 
نکته کلیدی این است که  .رختخواب فهرستی از کارهایی که باید انجام دهید بنویسید

انتظارات واقع بینانه داشته باشید و هر مورد را به ترتیب اهمیت بنویسید، بنابراین حتی 
رست شده را انجام دهید، حداقل خواهید توانست اگر نتوانید همه کارهای فه

 .ترین آنها را انجام دهیدضروری

 کارها را تفویض کنید -2-2

شوند این یکی از اشتباهات رایجی که اکثر صاحبان کسب و کارهای کوچک مرتکب می
در مراحل اولیه، معمول است  .گیرندهای زیادی را بر عهده میاست که عمداً مسئولیت

ممکن است نگران باشید که هیچ کس  .توانید کار خود را انجام دهیدکه تا آنجا که می
دلیلش هرچه که باشد، نباید به جایی  .وبی شما انجام دهدتواند کار را به خدیگری نمی

اگر در مورد گسترش کسب و کار خود جدی  .برسد که همیشه بیش از حد کار کنید
 .هستید، باید تفویض اختیار و انتقال مسئولیت را یاد بگیرید

حتی آیا به آنها اعتماد دارید که  .ابتدا نحوه مدیریت تیم فعلی خود را ارزیابی کنید
ترین کارها را در کسب و کار شما شما انجام دهند؟ سعی کنید بیشتر برخی از مهم
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کارکنان خود را راهنمایی کنید و به آرامی به آنها  .نقش مشاوره ای داشته باشید
این نه تنها در وقت  .هایی که در آنها مهارت دارند بدهیدمسئولیت بیشتری در زمینه

کنید ه محیط قدرتمندتری را برای افرادی که با آنها کار میکند، بلکشما صرفه جویی می
 .کندایجاد می

اگر قبالً این کار را انجام داده اید اما تیم شما هنوز غرق در کار است، وقت آن است 
استعدادهای مناسب را پیدا کنید و یک مربی از تیم  .که نیروی جدید استخدام کنید

ک کارآفرین تک نفره هستید، ممکن اگر شما ی .فعلی خود برای آموزش آنها قرار دهید
های ابتدایی استخدام باال هزینه .است آموزش دهنده آنها در ابتدا خود شما باشید

با این حال، در  .خواهد بود، مانند تامین مالی حقوق اضافی و آموزش نیروهای جدید
ید، ساز هایی که میکنید و تیمجویی میها در زمانی که صرفهدراز مدت، این هزینه

 .جبران خواهند شد

 
 عوامل اتالف زمان را شناسایی کنید

 عوامل اتالف زمان را شناسایی کنید -2-3

خواه علت آن داشتن یک همکار پرحرف  .وری استپرتی دشمن شماره یک بهرهحواس
در حالی  .های اجتماعی کسب و کارتان باشدیا عادت شما به چک کردن پروفایل شبکه
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توانیم به راحتی با ها کامالً خارج از کنترل ما هستند، ما میپرتیکه برخی از حواس
ای اینکار بر  .پرتی اجتناب کنیماعمال نظم و انضباط از برخی دیگر از عوامل حواس

کنید ها زندگی یا کار میممکن است مجبور باشیم مرزهای مشخصی با افرادی که با آن
ها را مسدود کنید، یا حتی مجبور باشید تلفن مشخص کنید، دسترسی به برخی سایت

وری شما باید حاضر باشید اقدامات الزم را برای افزایش بهره .خود را در کشو قفل کنید
 .خود انجام دهید

 از ابزارهای ردیابی زمان استفاده کنید -2-4

 :آنها .به دو دلیل عالی هستند نرم افزارهای ردیابی زمان

 کشند تا وظایف را قبل از مهلت تعیین شده انجام دهندافراد را به چالش می 

 دارندهایشان مسئول نگه میکارکنان را در قبال میزان فعالیت 

هایی توانید ساعتکنند یا از راه دور، میچه کارکنان شما در محل سازمان شما کار می
 .شود ارزیابی و کارایی آنها را اندازه گیری کنیدرا که برای انجام کارهای خاص انجام می

توانید آنها را در سایر نرم افزارهای سازمانی چندین برنامه ردیابی زمان وجود دارد که می
ام کنید، یا اگر به دنبال یک نرم افزار سازمانی جدید هستید، برنامه ای را پیدا خود ادغ

افزار اتوماسیون اداری فراگستر برای مثال، نرم .کنید که دارای قابلیت ردیابی زمان باشد
دهد مدت زمان رسوب فرآیندها و زمانی را که هر یک از اعضای تیم به شما اجازه می

این کار تشخیص اینکه  .کنند، پیگیری کنیدوط به آن صرف میبرای انجام وظایف مرب
کنند بسیار آسان ها بیشترین تاخیر را در گردش کار شما ایجاد میکدام افراد و فعالیت

ً ارزیابی کنید یا یک سپس، می .کندمی توانید نیازهای زمانی هر فعالیت را مجددا
 .رآیند اتخاذ کنیداستراتژی جدید برای کارآمدتر کردن آن بخش از ف

 به خودتان اجازه استراحت بدهید -2-5

هر چقدر هم که ممکن است کلیشه ای به نظر برسد، گاهی اوقات واقعاً به استراحت 
بله، طبیعی است که کارهای بی پایان بر دوش شما تلنبار شود و ذهنتان  .نیاز دارید

ً در این فکر باشد که کار بعدی چیست، به خصوص اگر مدیر یک کسب و کار  دائما
ناگفته نماند  .اما کلید بهبود بهره وری، ایجاد تعادل بین کار و استراحت است .هستید

که اگر همیشه به این فکر کنید که در مرحله بعد چه کاری باید انجام شود، خالقیت 
بنابراین اطمینان حاصل کنید که شما و کارکنانتان به طور منظم  .تواند شکوفا شودنمی
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کنید و حداقل زمانی را دور از میز خود برای بازیابی انرژی خود سپری ت میاستراح
برای انجام این کار کافی است تا هر روز زمانی را برای انجام کاری که ذهن  .کنیدمی

تواند نوشیدن یک فنجان قهوه در کافه این کار می .کند اختصاص دهیدشما خلوت می
 .یا خواندن چند دقیقه از یک کتاب باشدمورد عالقه تان، قدم زدن در پارک 

 کسب و کار خود را خودکارسازی کنید -2-6

ترین کار برای اتوماسیون کسب و کار شما، یافتن فناوری مناسب برای کمک به مهم
دهندگان این روزها، ارائه .های آن خواهد بودکاهش حجم کار و بهینه سازی عملیات

ها دسترسی بیشتری به آپچک و استارتوکارهای کوافزارهای ابری، به کسبنرم
این راهکارها برای خودکارسازی کارهای  .دهندفناوری مورد نیاز برای رقابتی ماندن می

گیرند اما اند که زمان زیادی را از شما میای طراحی شدهمعمولی، تکراری و آزاردهنده
تا با مشکالت پیچیده دهد این به شما و کارکنانتان زمان بیشتری می .بازده کمی دارند

ساعت  4به عنوان مثال، اگر  .های بهتری برای محصول ارائه دهیدمقابله کنید یا ایده
کنید، نویس گزارش برای جلسه هفتگی تیم خود میدر هفته را صرف تهیه پیش

برای تولید خودکار  هوش مصنوعی توانید از نرم افزار تجزیه و تحلیل مبتنی برمی
کند، ها را در هر لحظه با کلیک یک دکمه منعکس میهای بصری جذاب که دادهگزارش

توانید از ها مشکل دارید، میگذاری روی پیگیری سرنخیا اگر در اولویت .استفاده کنید
های خود استفاده کنید تا به شما بگوید کارآمد برای ارزیابی سرنخ CRM یک نرم افزار

 .کدام یک از آنها احتمال بیشتری برای تبدیل شدن به مشتری دارد

اتوماسیون اداری فراگستر چگونه به مدیریت زمان کمک  -3
 کند؟می

 .، صرفه جویی در زمان استاتوماسیون اداری فراگستر ترین فوایدیکی از اصلی
االمکان از انجام نحوی است تا حتیهای نرم افزار اتوماسیون اداری فراگستر بهقابلیت

های سازمان بدین ترتیب بخش زیادی از فعالیت .کاهدبر و دستی میکارهای زمان
در ادامه با  .شودوماتیک انجام میبدون نیاز به دخالت نیروی انسانی و به صورت ات

بررسی دقیق فرآیندهای سازمانی درباره نقش نرم افزار اتوماسیون اداری فراگستر در 
 .کنیمبهبود و تغییر آنها صحبت می

 خودکارسازی فرآیندهای سازمان -3-1
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های تکراری و روزمره بسیاری وجود دارد که اولویت در روال فرآیندهای اداری، فعالیت
ها و دهی به اسناد و پروندهکارهایی مانند نظم .چندانی ندارند، اما باید انجام شوند

شما با استفاده از یک نرم افزار  .بر استهای زمانطراحی گزارشات از جمله این فعالیت
جای تمرکز ها را خودکارسازی کرده و بهی قادر خواهید بود این فعالیتاتوماسیون ادار

بنابراین بخش بزرگی از  .های سودآورتر بپردازیدروی فرآیندهای تکراری، به فعالیت
کارهای تکراری شما، به لطف اتوماسیون اداری، به سادگی کنار گذاشته یا تسریع 

 .شوندمی

 حذف فرآیندهای ناکارآمد -3-2

های اداری ها، رسیدگی به نامههای پرهزینه و ناکارآمد در سازمانفعالیتاز جمله 
شوند هنوز هم صورت مکانیزه مدیریت میبا اینکه بسیاری از واحدهای اداری به .است

با  .کنندهای کاغذی استفاده میهایی که برای مکاتبات خود از برگههستند شرکت
فراگستر دیگر نیازی به پیگیری دستی مکاتبات  استفاده از نرم افزار اتوماسیون اداری
توانید مکاتبات خود را از بلکه به سادگی می .اداری از طریق پست نخواهید داشت

به این ترتیب با حذف  .طریق اینترنت انجام داده و پیگیری آنها را خودکارسازی کنید
 .کنیدجویی میفرآیندهای سنتی و ناکارآمد در زمان صرفه

 لکرد و افزایش بازدهیبهبود عم -3-3

جویی در زمان و منابع استفاده از سیستم اتوماسیون اداری فراگستر باعث صرفه
عالوه بر این به  .شود که دقیقا مشابه هدف مدیریت زمان در کسب و کار استمی

بندی کارها بین کارکنان، نیاز به تشریفات معمول اداری کمتر شده و دلیل تقسیم
نظارت بر اجرای وظایف کارکنان و جریان  .شوددهی با قوت بیشتری انجام میسازمان

نرم  .دهدکار سازمان، بازدهی عملیاتی سازمان و حتی رضایت کارکنان را افزایش می
ای طراحی شده است تا تمامی فرآیندهای گونهافزار اتوماسیون اداری فراگستر به

 .مرسوم اداری از مکاتبات گرفته تا نظم یکپارچه اطالعات را مدیریت کند

 تعیین اهداف قابل اندازه گیری -3-4

هایی برای ریزی شده نیاز است از شاخصبرای سنجش میزان نزدیکی به اهداف برنامه
ای خاص، بنابراین اهدافی مانند تکمیل مراحل پروژه .ارزیابی نتایج موجود استفاده کرد

وده و گیری باندازه افزایش سودآوری تا مقدار معین و یا جذب مشتریان، باید قابل
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کند تا زمان این موضوع به شما و سازمانتان کمک می .عددی برای آنان مشخص شود
 .الزم برای انجام فعالیت ها و پروژه ها را بهتر مدیریت کنید

 گیریاستاندارد سازی فرآیند تصمیم -3-5

بر گیری صحیح نیازمند دسترسی به موقع به اطالعات درست بوده که امری زمانتصمیم
تواند برای رسیدن وکار خود نمییر بدون داشتن اطالعات دقیق از کسبیک مد .است

ای برای شناسایی یافتن و بنابراین نیاز است زمان و بودجه .ریزی کندبه اهداف برنامه
اتوماسیون اداری با جمع آوری و تحلیل این اطالعات،  .تحلیل اطالعات اختصاص دهد

کند، سازمانی کمک میسازمانی و بروندرونهای مهم گیرینه تنها به بهبود تصمیم
 .کندشود و مدیریت زمان را تسهیل میبلکه باعث صرفه جویی زیادی در زمان شما می

 کالم آخر -4
مدیریت زمان مهارتی نیست که بتوانید یک شبه آن را به دست آورید و نحوه استفاده 

بنابراین باید با  .د کرداز آن با رشد کسب و کار و افزایش حجم کاری شما تغییر خواه
در ابتدا دنبال رفتارهایی باشید که با کار شما همسو  .های کوچک شروع کنیدقدم

یکی از ابزارهایی که  .ها را یکی یکی تمرین کنید تا به عادت تبدیل شوندهستند و آن
کنند در زمان کمتری کارهای بیشتری انجام دهید، نرم افزار مدیریت به شما کمک می

با استانداردسازی فرایندها و  فراگستر است که (BPMS) یندهای کسب و کارفرآ
را برای شما فراهم  امکان مدیریت و صرفه جویی در زمان های کاری شما،فعالیت

های شخصی را جشن بگیرید، مانند اینکه فراموش نکنید که پیروزی در نهایت .کندمی
باالخره به قرار مالقات با دندانپزشک خود رسیدید یا موفق شدید فیلمی را که دوستتان 

در دراز مدت، فایده مدیریت بهتر زمان را هم  .به دیدن آن اصرار داشت، تماشا کنید
.خواهید دیدای خود در زندگی شخصی و هم در زندگی حرفه
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