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 کِی، ترفندهای علمی زمان سنجی عالی

 نویسنده: دنیل اچ پنیگ 

 چه زمانی برای چه کاری مناسبه؟ 

 کِی چه کنیم تا نتیجه بهتری حاصل شود؟ 

 وریبهره ت، تفریح. امّا هر کسی زمانساعت تقسیم شده و این یک قرارداد. زمانی برای کار، استراح 24روز به 

 کنند. روزانه را به یک صورت تجربه نمی چرخه مناسب خودش رو داره و همه

د و گیرنه میاکثر تصمیمات ما بدون شناخت از خودمان است و از یک باتالق مه آلود شهود و حدسیات سرچشم

 پروژه علمی است.  700زمان سنجی یک هنر علمیست. این کتاب نتیجه تحقیق و مطالعه 

 چرا شروع خوب اهمیّت دارد؟  -

 اگر اشتباه شروع کردیم، چطوری دوباره شروع کنیم؟  -

 چگونه زمان خود را با دیگران هماهنگ کنیم؟  -

 ها ساخته دست بشر استتهـها و هفها، ساعتهـثانی

 گوید: تنها با اختراع این چیزها بشر توانست از چرخه یکنواخت طبیعت رها شود.نیل بورسین مید

 

 روز

یا  کیاسمانیک وزیستی دارند. ساعت درونی من و شما در واقع همان هسته سوپراهمه موجودات زنده یک ساعت 

الموس نفر قسمت هیپوتا هزار سلول است و به اندازه یک دانه برنج بوده و در 20ای متشکل از اس سی ان که توده

دن، بدمای  که در بخش پایینی مرکز مغز واقع شده است. اس سی ان، وظیفه کنترل باال یا پایین رفتن قرار دارد،

ی ه اس ستنظیم هورمون های بدن و خوابیدن در شب و بیدار شدن در روز را بعهده دارد. هر چرخه و ساعت روزان

 دقیقه(  11ساعت و  24د زند. )حدوت که زمین یک دور کامل به دور میان کمی بیشتر از زمانی اس

ن شار خوفگونه که ی در طول روز است مانند گل قهر و آشتی. اّما همانمندهای قاعدهزمانپس انسان هم دارای 

سنش نیز های مختلف هر فرد در سالبرای یکسان نیست و حتی  بندی همهمه افراد یکسان نیست این زمان

دهد که الگوهای زمانی، محور جالبی در احساسات و نشان میتحقیقات اّما کلیت یکیست.  یکسان نیست،

 عملکردها دارند. احساسات، وضعیت درونی هستند امّا تأثیر بیرونی دارند. 
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 شویم؟میکنیم احساسات خود را مخفی کنیم ولی در نهایت ناموفق چرا با اینکه تالش می

وز رر اوایل دهای مهم باید طبق تحقیقات صورت گرفته، تصمیم .به دلیل واکنش دیگران در برابر کلمات و رفتارها 

 3ه به های صورت گرفتکنند و طبق جمع بندیل میها بهتر از شب عمشود و افراد در بخاطر سپردن صبح انجام

 اند: رسیدهنتیجه کلی 

 بهتری داریم.  ها عملکردهای شناختی ما در طول روز به یک اندازه نیست و در بعضی از زمانتوانایی -1

ی به نجام کارهای خاص بستگدهیم، وابسته هستیم. بهترین زمان برای اه اندازه به کارهایی که انجام میتا چ -2

 طبیعت آن دارد. 

تیجه در ن وباالتر  اول صبح با افزایش دمای بدن و بال رفتن سطح انرژی و هوشیاری، عملکرد اجرایی بهتر، تمرکز

های )منطقشود. ا هوشیاری محدودیت دارد و مداخله جویان سالمت پیدایشان میشود. امّبهتر حاصل می

مراقب  گیرد.شود و دوباره شب اوج میخستگی نمایان می . بعد از ظهرربط، سیگار و ...(نادرست اطالعات بی

 دهید. اشید کدام کارتان را چه زمانی میب

 

 ها جغدها و چکاوک

 اکثر ما یا جغد هستیم یا چکاوک یا جزء گروه سوم پرندگان 

 شوید. روزهای تعطیل خیلی دیر بیدار می                  جغدها

 شوید.عطیل مانند روزهای کاری بیدار میروزهای ت                 چکاوک ها 

 شوید. روزهای تعطیل کمی دیرتر بیدار می   پرندگان دسته سوم 

 

 انـداری انسـبیوی ـالگ

 .نیمی از الگوهای بیداری انسان ژنتیک است -

 زمان تولد فرد نقش مهمی دارد.  -

 سن افراد تاثیر بسزایی دارد. -

حاظ ر و از لپشتکاوجدان، باگرا، بابراساس تحقیقات، افراد سحرخیز انسان های کارآمدی هستند. این افراد درون

 احساسی باثبات هستند. 
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 ما:ـی شـدول زمانـج

 کارهای تحلیلی:         چکاوک = اوایل صبح

 جغد = اوایل صبح تا میانه روز                                   

 و شب دسته سوم = عصرپرندگان                                   

 :        )بصیرتی یعنی داشتن فکر و اندیشه و تجزیه و تحلیل  مسائل(بصیرتیکارهای 

 = غروب و اوایل شبچکاوک                                   

 جغد = اوایل صبح تا میانه روز                                   

 و شب دسته سوم = عصرپرندگان                                   

 تاثیر گذاری:              هر سـه گروه صبـح 

 گیری:تصمیم

 چکاوک = اوایل صبح                                  

  غروب و شبجغد =                                   

 روز دسته سوم = اوایل صبح تا میانهپرندگان                                   

 

 ی ندارید، چه باید بکنید؟ ـه روزانه خود کنترلـاگر روی برنام

 نند: کاکثر افراد به واسطه شغل خود، زمانشان را بطور کامل در اختیار ندارند، پس به دو نکته مهم توجه 

 ر زمان غیر بهینه خود، کارهایی با اقدامات کوچک و البته قدرتمند انجام دهید. د -1

 ایجاد * نکته: اگر جلسات صبح برای شما کمترین کارآیی را دارد، از شب قبل نکاتی را آماده کنید که باعث

 انگیزه در شما بشود. 

ک را زرگ را انجام دهید، چیزهای کوچبتوانید در تایم محدود خود کارهای ها استفاده کنید. اگر نمیاز حاشیه -2

 خود، کارهای بیهوده انجام ندهید. تغییر بدهید و در زمان اوج کارآیی 
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 بهترین زمان برای ورزش کردن 

 کاهش وزن، افزایش روحیه، افزایش قدرت صبح ها=

 ه فشارها، افزایش عملکرد اعضای بدن، افزایش لذت در ورزش به واسطعصرها و یا شب= کاهش آسیب

 کمتر بر ذهن و روح افراد. 

 

 توضیح برای یک صبح بهتر  4

 شوید یک لیوان آب ولرم بنوشید. که بیدار میهنگامی  .1

ست ا نیمه شب آب زیادی را از دها بدن بخاطر تبخیر آب از طریق نفس و تعریق و دستشویی صبحگاهی یصبح

 دهد و اول صبح به شدت به آب نیاز دارد. می

 ید. ـوه بنوشـبح قهـص .2

د الل ایجار تولید کورتیزول اخنوشیدن کافئین د کند وورمون کورتیزول )استرس( تولید میی بیداری بدن هلحظه

نیاز  عصر هم بدن 4-2دقیقه بعد از بیداری قهوه بنوشید. بین ساعت  90کند. البته پیشنهاد من به شما این که می

وه بتدا قهاتواند کمک شایانی به انرژیتان و تمرکزتان بکند در هنگام بعد از ظهر به ریکاوری دارد و قهوه می

 شوید. ابید مانند صبح اول وقت سرحال میدقیقه بخو 20د و بعد بنوشی

 از نور خورشید صبحگاهی یا نور طبیعی روز بهره ببرید.  .3

تنفس  ای تازهها را کنار بزنید و اگر برایتان امکان دارد از نور خورشید تغذیه کنید، نفس عمیق بکشید. هوپرده

 رود. کند و بدنبال نشاط میخواب را متوقف میهای ید، با این کار مغز تولید هورمونکن

 جلسات مفیدتان گفتار درمانی را صبح برگزار کنید.  .4

-ین افزایش محد امکادهد و سطح یادگیری و یادآوری را تا رتیزول باال، تمرکز را افزایش میگو با سطح کووگفت

 دهد. 

 

 خواب نیمروزی -ظهرهابعداز

برگشت انرژی مغز و سرحال شدن دارد. خواب نیمروزی در خلق و خوی ما موثر خواب نیمروزی تأثیر شدیدی بر 

دقیقه باشد. نباید به خواب عمیق بروید. خواب سطحی  20تا  10است. امّا خواب بعدازظهر بهتر است چیزی بین 
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دقیقه بعد از  25قهوه دقیقه استراحت کنید و چون  20یک فنجان قهوه بنوشید و کند. ریکاوری کفایت میبرای 

، زمانی که از خواب بیدار می شوید قهوه اثر کرده و کامال سرحال و شاداب هستید. اما شودمی خون نوشیدن وارد

اگر خواب شما بیشتر از نیم ساعت شود دچار سکون خواب می شوید و نیاز به زمان بیشتری برای سرحال شدن 

 دارید. 

 

 استراحت کوتاه مدت 

 گیری ازپیش یش از انجام کارهای مهم برایهای کوتاه پیعنی وقفههای هوشیاری، قوا یا وقفههای تجدید استراحت

 اشتباه. 

ر است. استراحت کوتاه، پادزه ،تواند ما را از چنگ افت حواس نجات دهد. در زمان افتهای هوشیاری میوقفه

قیقه کار د 30گردد. برای شروع مید برخود فراین زمان به های مختلفی برای استراحت کوتاه مدت است و نظریه

اکثر آدمها  دقیقه استراحت خوب است. 17دقیقه کار،  52دقیقه استراحت، و برای افراد با عملکرد باال  10عمیق، 

ین زمان ساعت پس از بیداری است. ا 7کنند اولین نیاز استراحت جدی وقت استراحت در روز نیاز پیدا میبه سر

 ر و خواب نیمروزی است. وقت خوبی برای ناها

 

 چند نکته برای ریکاوری روحی و ذهنی 

 های کوتاه غافل نشوید. از استراحت -1

اه بروید. این کار هم باعث افزایش ردقیقه  5تان های هوشیاریاز ساکن بودن است. در زمان وقفه حرکت بهتر -2

 شود. ی و تمرکز و روحیه در طول روز میسطح انرژ

ودن بات ثابت کرده در اجتماع گراها تنهایی حال بهتریست امّا تحقیقبهتر از تنهایی است. برای درونع اجتما -3

 شود. باعث کاهش استرس و بهبود روحیه می

 یرون بهتر از داخل است. سپری کردن زمان استراحت در هوای آزاد یا طبیعت تأثیر عجیبی دارد. ب -4

-سیاحت از صحبت درباره کار یا برربودن است. یادتان باشد در هنگام استررگیر درهایی کامل بهتر از نیمه  -5

 شوید. بیشتر خسته می های کار کاماًل پرهیز کنید. چرا که

 

 مهمترین وعده روزانه 

مان را مکند و متابولیسدهد از پرخوری بیخود جلوگیری میکند، به مغز انرژی میصبحانه، بدنمان را قوی می

 کند. تنظیم می
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ه کچرا  ستی خیلی مهمی او کم بخورید. ناهار وعده هار سبکناهار، یک فرصت عالی برای بازیابی انرژی است. نا

 اشید. اشته بنیمه روز است و هم باید انرژی از دست رفته را برگردانید و هم باید برای ادامه تا شب قوت کافی د

 فرمول بمب انرژی وسط روز 

 قهوه میلی گرم+ ناهار  200خواب+  20تا  10

 

 دواین ا و میان ـهها، پایانروعـش

 شروع کنید، دوباره شروع کنید، دسته جمعی شروع کنید. 

 فردی -اجتماعی ←های استراتژیک نقطه عطف

ای خصی برشهای ، شروع اول ماه، شنبه، امّا شروعاجتماعی که برای همه افراد یکسان است، پایان تعطیالت نوروز

 هر کس متفاوت است، روز تولد، بعد از زایمان، بعد از بیماری، روز سالگرد خاص و ... 

 نوو ت شروع یعنی ایجاد یک دوره جدید برای رهایی از گذشته و جدا شدن از اشتباهات گذشته با نگاهی متفاو

 برای رسیدن به اهداف، حال آدم خوب میشه وقتی بوی نویی به مشام برسد. 

ی مددرآد ها قدرت زیاد ولی نامرئی در میزان درآمد افراد دارند. بخش اعظم رشاقتصاددانان معتقدند که شروع

-رار میلوتر قر، خود را در مسیر جگیرد. با شروع کردن با درآمد بیشتفرد در نخستین دهه شغل او شکل میهر 

 های خاص خود را با کارفرما یکی کنیم. ی افزایش درآمد این است که مهارتدهد. ولی بهترین روش برا

 

 چه زمانی بهتر است نفر اول باشیم

 ه میان ـنقط

کار  نتیجهه ها هم برای همه زیباست چرا کهیجان و تقریبًا میشه گفت پایان هر شروعی زیباست و پر از انگیزه و

 رخوت، خستگی هایی از ناامیدی،نقطه ،ها تا به پایان رسیدناید اّما همه شروعبیند و به هدف خود رسیدهمیرا 

گر خسته امان فکر کنیم که های میانیز شروع به نقطهشود. بهتر است قبل ادارند که به نقطه میانی گفته می

 مسیر باز نمائیم. شدیم، اگر برنامه طبق نقشه پیش نرفت و.... چه کنیم که از 

 چند روش برای ایجاد انگیزه در زمان افت )نقطه میانی( 

 های کوچکتر تقسیم کنید. ت تعیین کنید و کارتان را به بخشاهداف موق -1

 نید. کت خود را به کسی اعالم پایبندی به اهداف موق -2
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 ک نفر که کار شما به او کمک خواهد کرد را تجسم کنید. ی -3

  پر انرژی و با انگیزه را برای مدتی سرگروه کنید.یک نفر  -4

 های شروع را مرور کنید. خاطره -5

 یک روز کامل کار نکنید.  -6

 رید کوچکی انجام دهید. )برای خودتان هدیه بخرید( خ -7

 

 چه زمانی از شغل خود استعفا بدهید؟ 

ای زیر هه سوالدر کاری بمانید الزم است بگاهی ادامه دادن اشتباه بزرگیست و برای اینکه بدانید چه زمانی نباید 

 پاسخ دهید. 

 خواهید در سالگرد کاری بعد خود هنوز در این جایگاه باشید؟ آیا می -1

  یا رئیس اعتماد کافی به شما را دارد که بهترین کار خود را ارائه کنید؟آ -2

ییری حاصل نشده سال تغ 5تا  3ل است و بین سا 5اید؟ اگر سابقه کاریتان آیا افزایش مقام یا حقوق داشته -3

 کنند. شوند و سخت تغییر میوالً کارمندان وابسته کار خود میشود و معمیعنی دیگر هم نمی

 تان همخوانی دارد؟ کار روزانه شما با اهداف بلند آیا -6

 

 هماهنگی و تفکر 

ی با همکار دهیم در محل کار، مدرسه و حتی خانهدهند. بیشتر آنچه انجام میها بندرت کاری را انجام میانسان

زمان  سایر افراد است. توانایی ما در هماهنگی با دیگران، یک عامل خوشبختی و پیشرفت ماست. رفتار تیمی،

 د اهمیت موضوع را بدانیم. سنجی تیمی مهارتیست که باید بیاموزیم و بای

 راه کارهایی برای آموزش رفتار تیمی 

 دسته جمعی آواز بخوانید.  -1

 یا دیگران بدوید.  -2

 قایقرانی کنید.  -3

 برقصید، حرکات موزون با آهنگ انجام دهید. -4

 در گروه برقصید.  -5

 به کالس یوگا بروید. -6



8 

 

 دو نفری آشپزی کنید.  -7

 های گروهی بروید. به کالس ورزش -8

ا است و احساس هدفمندی ر* هماهنگی با دیگران صرفًا یک کار فیزیکی نیست، بلکه نیازمند احساس تعلق 

 سازد. بخش از طبیعتمان را نمایان را میکند و تقویت می

 

 

 

 


