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ΑΥΙΕΡΨΕΙ 
 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη αθηεξσκέλε ζηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ 

ππνκνλή θαη θαηαλφεζε πνπ επέδεημαλ ζην δηάζηεκα απηφ ηεο δηεηνχο θνίηεζήο κνπ ζην 

Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ . 
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ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ 
 

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φζνπο βνήζεζαλ ζηελ εθπφλεζε θαη 

νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Βνχδα Φψηε  

γηα ηελ θαζνδήγεζή ηνπ , ηηο ζπκβνπιέο ηνπ θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο 

έξεπλαο . Σνλ επραξηζηψ επίζεο πνπ κνπ ππέδεημε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπφξεζα λα 

βειηηψζσ ηηο εξεπλεηηθέο κνπ γλψζεηο θαη λα ζπλερίζσ ηελ πξνζπάζεηά κνπ . 

Σέινο έλα ηδηαίηεξν επραξηζηψ ζηνπο γνλείο θαη ζηνλ αδεξθφ κνπ  πνπ κε 

ππνζηήξημαλ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ κνπ.
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‘Time wasted is existence, used is life.’ 

EDWARD YOUNG 
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
 

Καηά ηα ηειεπηαία ρξφληα , ππήξμε κηα απμαλφκελε αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ 

ρξφλνπ ζηελ βηβιηνγξαθία. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ππαηλίζζνληαη ζηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ ρξφλνπ θαη βνεζάεη ζηελ παξαγσγηθφηεηα 

θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ άγρνπο . Ο φξνο «δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ» είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα παξαπιαλεηηθφο. Απζηεξά  κηιψληαο, δελ κπνξεί  θάπνηνο λα δηαρεηξηζηεί 

ην ρξφλν, γηαηί είλαη έλαο απξνζπέιαζηνο παξάγνληαο.   

Οη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί απηήο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη λα αλαθεξζνχλ ηα ζεσξεηηθά 

θνκκάηηα ηεο Γηαρείξηζεο ρξφλνπ, φπσο νη αξρέο , ηα φξγαλα , ηα εξγαιεία απηήο, νη 

ζηξαηεγηθέο, νη ηερληθέο αληηκεηψπηζεο δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ, ηα νθέιε θαη επηπηψζεηο 

απηήο θαη άιια εηδηθά ζέκαηα θαη αληηκεηψπηζεο απηψλ.  Γίλεηαη κηα εθηελήο βηβιηνγξαθηθή 

έξεπλα πνπ θαιχπηεη φιν ην θάζκα ηεο δηαρείξηζεο ρξφλνπ απφ πνιιέο πηπρέο απηήο θαη ζε 

αξθεηνχο ηνκείο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηεο δσήο καο. 

Δπίζεο θαηαγξάθνληαη εθηελψο ηα θχξηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη πνιιά 

κεηαθέξνληαη κε κνξθή ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα.  

Σέινο ππάξρνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο φπσο θαη θξηηηθή απηψλ 

αιιά θαη αλαθέξνληαη πξνηάζεηο γηα βνήζεηα κειινληηθψλ εξεπλψλ.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΑΓΨΓΗ 

 

 

Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ππήξμε κηα απμαλφκελε αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ 

ρξφλνπ ζηελ βηβιηνγξαθία ζχκθσλα κε ηνπο Brigitte J.C. Claessens, Wendelien van Eerde 

θαη  Christel G. Rutte (2005). χκθσλα κε ηνλ Orlikowsky θαη Yates (2002), ε ρξνληθή 

δηάζηαζε ηεο εξγαζίαο έρεη γίλεη πην ζεκαληηθή ιφγσ ηνπ αλαπηπζζφκελνπ αληαγσληζκνχ ζε 

παγθφζκην επίπεδν θαη  ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο γηα άκεζε δηαζεζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ. Ο Garhammer (2002) απέδεημε φηη κε ηνλ απμεκέλν ξπζκφ δσήο πνπ 

εκθαλίδεηαη, νδεγεί ηνλ άλζξσπν ζην λα θάλεη ηα πξάγκαηα πην γξήγνξα, ζπζηέιινληαο ην 

ρξφλν (π.ρ. ηξψκε πην γξήγνξα, θνηκφκαζηε ιηγφηεξν), θαη ζπκπηέδνληαο ελέξγεηεο (κηα 

ηειεθσληθή θιήζε ελψ γεπκαηίδνπκε). Άιιεο κειέηεο έρνπλ εμεηάζεη ηελ αληίιεςε ηνπ 

ρξφλνπ ζε νξγαλσηηθά πιαίζηα  (π.ρ. Palmer θαη Schoorman, 1999) θαη ηελ εκπεηξία ηεο 

δηαρείξηζεο ρξφλνπ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ (π.ρ. Jackson θαη Martin, 1996). 

Γεληθά ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ φπσο δειψλνπλ νη Leonidas A. Zampetakisa,∗, 

Nancy Bourantab,1, Vassilis S. Moustakisa (2009) αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ππαηλίζζνληαη ζηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ ρξφλνπ θαη βνεζάεη ζηελ παξαγσγηθφηεηα 

θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ άγρνπο . Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαρείξηζεο ρξφλνπ είλαη ε 

πξνγξακκαηηζκέλε ζπκπεξηθνξά, (Claessens et al., 2007). Ζ πξνγξακκαηηζκέλε 

ζπκπεξηθνξά αλαθέξεηαη ζηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην πνηα θαζήθνληα ζα εθηειεζηνχλ , ηηο  

πξνηεξαηφηεηεο θαζεθφλησλ θαη ην απνηειεζκαηηθφ  management ησλ πηζαλψλ δηαθνπψλ 

(Claessens, van Eerde, Rutte, θαη Roe, 2005). Ζ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ,σο 

πξνγξακκαηηζκέλε ζπκπεξηθνξά, κπνξεί λα ινγηζηεί σο έλαο ηδηαίηεξνο ηξφπνο ζην λα 

ζέηνπκε ζηφρνπο. Οη ζηφρνη πηζαλφλ λα απμάλνπλ ηελ πξνζνρή θαη ηελ πξνζπάζεηα π.ρ. ηα 

θίλεηξα παξέρνπλ ζαθήο ζηφρνπο, κε ηνπο νπνίνπο ην άηνκν θαηεπζχλεη ηηο ελέξγεηέο ηνπ 

(Locke θαη Latham, 1990). 

  Οη Britton θαη Tesser (1991) πξφηεηλαλ φηη ε εκπινθή ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε αηνκηθή δηαθνξά ζην ζρεδηαζκφ ζπκπεξηθνξψλ θαη δεμηνηήησλ 

φπσο, ν βξαρππξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε πξνηίκεζε γηα καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ. 

Ο βξαρππξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο  αλαθέξεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ 
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δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζε θαζεκεξηλή ή εβδνκαδηαία ρξνληθή θιίκαθα. Ζ πξνηίκεζε γηα 

καθξνπξφζεζκν  πξνγξακκαηηζκφ αλαθέξεηαη ζε καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο θαη ζε θαιά 

νξγαλσκέλεο εξγαζηαθέο ζπλήζεηεο . Ζ Macan (1994), πξφηεηλε φηη ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε 

ηνπ ρξφλνπ εμαξηάηαη απφ ηξεηο ζπκπεξηθνξέο    (1) ζηφρνη θαη πξνηεξαηφηεηεο (2) 

κεραληζκνί ηεο δηαρείξηζεο ρξφλνπ π.ρ. δεκηνπξγία ιηζηψλ θαη (3) πξνηίκεζε γηα νξγάλσζε. 

Οη Britton - Tesser (1991) θαη ε  Macan (1994) πξφηεηλαλ φηη ε δηαρείξηζε ηνπ 

ρξφλνπ εκπεξηέρεη ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν. Ο 

αληηιεπηφο έιεγρνο ηνπ ρξφλνπ  αληηθαηνπηξίδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην άηνκν πηζηεχεη φηη 

απηφο κπνξεί λα επεξεάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ρξφλνο πέξαζε θαη είλαη ζεηηθά 

ζπζρεηηδφκελνο κε ηε  δηαρείξηζε ρξφλνπ ζπκπεξηθνξάο  (Claessens et al., 2004). Οη Britton 

θαη Tesser‟s (1991) δήισζαλ φηη ν παξάγνληαο  , ζηάζεηο ηνπ ρξφλνπ είλαη παξφκνηνο κε ηεο  

Macan,  ηελ θαηαζθεπή ηνπ αληηιεπηνχ ειέγρνπ ηνπ ρξφλνπ θαη πξφηεηλαλ φηη ηέηνηεο 

ζπκπεξηθνξέο αληαλαθινχλ κηα αίζζεζε ηεο απην-απνηειεζκαηηθφηεηαο . 

 Οη Usunier θαη Valette-Florence (2007) ππνζηήξημαλ φηη ππάξρνπλ επίζεο αηνκηθέο 

δηαθνξέο πνπ αθνξνχλ ηα θίλεηξα ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα 

άηνκα αληηκεησπίδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ σο έλαλ εμσηεξηθφ πεξηνξηζκφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο . Σέηνην θίλεηξν ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν είλαη  η επηκνλή ή  ε εκκνλή . 

Τςειή επηκνλή ππνδεηθλχεη κηα πξνζπκία λα αλαιακβάλνπκε projects αθφκα αλ θαη νη 

αληακνηβέο είλαη κφλν καθξνπξφζεζκεο, κε ηνλ αληίζεην πφιν  λα είλαη ε πξνηίκεζε γηα 

γξήγνξε επηζηξνθή. 

Ζ απμαλφκελε πεξίνπηε ζέζε ηνπ ρξφλνπ θαίλεηαη απφ ηηο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο 

εθδφζεηο. Μηα ζεηξά ζπγγξαθέσλ ζπδήηεζε ηελ αλάγθε γηα θαιχηεξε ελζσκάησζε ηνπ 

ρξφλνπ ζε ζεσξεηηθά κνληέια θαη εξεπλεηηθά ζρέδηα  (π.ρ. Ancona et al., 2001). Άιινη 

επηθεληξψλνπλ ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη ζε επηρεηξήζεηο νξγαλψλνπλ ην 

ρξφλν ηνπο  θαη ζηνπο ηξφπνπο πνπ απηέο νη πξνζπάζεηεο κπνξνχλ λα βειηησζνχλ  (π.ρ. 

Macan, 1994).  

Κάπνηνη ζπγγξαθείο πξφηεηλαλ απινχο ηξφπνπο φπσο γξαπηά εξγαζηαθά ζρέδηα ζην 

ραξηί (νη ιεγφκελεο “to-do-lists”) κε ζθνπφ λα απμεζεί ε απφδνζε ηεο εξγαζίαο. 

 Ο Drucker  (1967) αλαγλψξηζε  φηη νη εξγαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη νη  δξαζηεξηφηεηεο 

δελ νδεγνχλ πάληνηε ζηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηψλ, ηδηαίηεξα φηαλ ε 

πίεζε  ηνπ ρξφλνπ είλαη πςειή. 
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Ζ McCay (1959) αλέπηπμε κηα αληίιεςε γηα ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ηεο 

δηαρείξηζεο ρξφλνπ ε νπνία αθφκα θαη ηψξα ρξεζηκνπνηείηαη. Σα θξίζηκα ζηνηρεία είλαη :  

δίλνληαο ζεκαζία ζε ρξνλνβφξεο δξαζηεξηφηεηεο ,αιιαγή δαπάλεο ψξαο, θαζψο θαη ηελ 

αχμεζε ηεο  απφδνζεο ηεο εξγαζηαθήο  εκέξαο δαζθαιεχνληαο ηνπο αλζξψπνπο ζην πσο λα 

θηηάρλνπλ ηνλ θαζεκεξηλφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπο,  πψο λα ηεξαξρνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ηηο  

εξγαζίεο θαη πψο λα ρεηξίδνληαη  αλαπάληερα θαζήθνληα. 

Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ην επίθεληξν ησλ δεκνζηεπκάησλ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

ρξφλνπ θαη ηεο θαηάξηηζεο  απηήο έρεη κεηαηνπηζηεί απφ ηνπο managers σο νκάδα-ζηφρν ζε 

έλα επξχ θνηλφ  αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη. Ο φξνο «δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ» είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα παξαπιαλεηηθφο. Απζηεξά  κηιψληαο, δελ κπνξεί  θάπνηνο λα δηαρεηξηζηεί 

ην ρξφλν, γηαηί είλαη έλαο απξνζπέιαζηνο παξάγνληαο. Μφλν ν ηξφπνο πνπ έλα πξφζσπν πνπ 

αζρνιείηαη κε ην ρξφλν κπνξεί λα επεξεαζηεί. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

σο έλαο ηξφπνο  ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ρξφλνπ  (π.ρ. Eilam θαη Aharon, 

2003).  Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ζα ήηαλ πην ζσζηφ λα κηιάκε γηα απην-δηαρείξηζε ζε ζρέζε 

κε ηελ απφδνζε  πνιιαπιψλ εξγαζηψλ κέζα ζε έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Αιιά ζηε 

βηβιηνγξαθία, ν φξνο  απην-δηαρείξηζε έρεη κηα δηαθνξεηηθή έλλνηα. Αλαθέξεηαη ζηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ξχζκηζε ηνπ αηφκνπ, αιιά ρσξίο θακία ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζε 

ηερληθέο γηα ηε ρξήζε ηνπ ρξφλνπ παξαθνινχζεζεο. Παξά ηελ  πξνζνρή ηνπ θφζκνπ ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, ζρεηηθά ιίγε έξεπλα έρεη δηεμαρζεί ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη 

ζηε ρξήζε ηνπ ρξφλνπ θάπνηνπ αηφκνπ απνηειεζκαηηθά (π.ρ. κε ηε ρξήζε «Prime time» γηα 

λα πξαγκαηνπνηήζεη ζεκαληηθά θαζήθνληα) θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ εληφο ησλ 

πξνζεζκηψλ. Σν 1987, κηα έξεπλα πνπ δεκνζηεχζεθε αζρνιήζεθε κε ηελ απμεκέλε θήκε ηεο 

δηαρείξηζεο ρξφλνπ (Richards, 1987). πδεηήζεθε φηη νη αξρέο πνπ αλαθέξνληαη απφ 

ζπγγξαθείο φπσο ε  McCay (1959)  θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη, γηα παξάδεηγκα, ν 

θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηεο δσήο θαη ε δηαηήξεζε αξρείσλ θαηαγξαθήο ηνπ ρξφλνπ ήηαλ 

ζεκαληηθέο ηερληθέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ηνπ αηφκνπ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΑΛΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ 

ΕΡΕΤΝΑ 
 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη βαζηζηεί ζε κεγάιε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα 

ηφζν ζε επίπεδν κεκνλσκέλσλ άξζξσλ φζν θαη νινθιεξσκέλσλ κειεηψλ αιιά θαη βηβιίσλ 

ζην ζέκα ηεο Γηαρείξηζεο ηνπ Υξφλνπ ζε πνιινχο ηνκείο απηήο. 

Οη κειέηεο νη νπνίεο έρνπλ πινπνηεζεί βαζίδνληαη θπξίσο πάλσ ζηα δεδνκέλα θαη ηα 

ζηνηρεία πνπ πξφζθεξε ε ακεξηθάληθε ήπεηξνο αιιά θαη ζε κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά ζην 

επίπεδν ηεο Δπξψπεο αιιά θαη ηεο Αζίαο . 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αξρηθά ζα αλαιπζεί ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ σο 

έλλνηα θαη νξηζκφ, ε ηζηνξηθή εμέιημε απηήο, νη εξεπλεηέο ηεο, νη αξρέο, ηα νθέιε, νη 

επηπηψζεηο, ε ζρέζε ηεο κε ηελ αλεζπρία-δεκηνπξγηθφηεηα-αλαβιεηηθφηεηα-αλάζεζε 

θαζεθφλησλ-ζηφρνη-πξνηεξαηφηεηεο ,ηα εξγαιεία, ζηξαηεγηθέο ηερληθέο αληηκεηψπηζεο θαη ε 

θξηηηθή γηα ηελ εθπαίδεπζε απηήο. 

Ζ ζπιινγή φισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ ζα νδεγήζεη ζε κηα ζεηξά απφ 

ζπκπεξάζκαηα βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεη πξνζπάζεηα ζηνηρεηνζέηεζεο πξνηάζεσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ γηα βνήζεηα ζηηο κειινληηθέο έξεπλεο αιιά θαη θξηηηθή ζηηο ήδε ππάξρνπζεο.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΨΝ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΣΗ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 
 

3.1 ΘΕΨΡΗΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

3.1.1 ΟΡΙΜΟ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΦΡΟΝΟΤ 

 
Γελ ππάξρεη ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ απφ 

παξειζνληηθέο κειέηεο. Αλ θαη πνιινί ζπγγξαθείο ζπκθσλνχλ κε ην Lakein (1973), ν νπνίνο 

ππνζηήξημε φηη ν ρξφλνο δηαρείξηζεο πξνυπνζέηεη ηε δηαδηθαζία γηα ηνλ θαζνξηζκφ αλαγθψλ, 

θαζνξηζκφ ζηφρσλ γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ αλαγθψλ, ηελ ηεξάξρεζε θαη ην ζρεδηαζκφ 

θαζεθφλησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ .  Έηζη,  ε δηαρείξηζε 

ρξφλνπ αλαθέξεηαη σο: νη ηερληθέο γηα ηε δηαρείξηζε ρξφλνπ, (Jex θαη Elacqua, 1999), κηα 

ηερληθή γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ ρξφλνπ, ηδηαίηεξα έρνληαο αξθεηφ ρξφλν γηα λα 

επηηχρνπκε ηηο πνιιέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη, (Orpen, 1994) ηνλ  ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

θαηαλνκή ρξφλνπ  (Burt θαη Kemp, 1994), ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη 

ηε ρξήζε ηνπ ρξφλνπ λα είλαη δηαξζξσκέλνο θαη νηθεηνζειήο (Bond θαη Feather, 1988), ηνλ 

ηξφπν γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ην ρξφλν ρξήζεο (Koolhaas et al., 1992), κηα ηερληθή γηα 

ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ είλαη δηαζέζηκνο  γηα λα αθνινπζήζνπκε ηηο δξαζηεξηφηεηεο καο 

(King et al.,1986),  πξαθηηθέο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο  πλεπκαηηθήο 

παξαγσγηθφηεηαο (Britton θαη Tesser,1991),  κηα εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ απηνξξχζκηζεο 

γηα ηελ δηαρξνληθή θηήζε (Griffiths,2003), αληηκεησπίδνληαο ζπκπεξηθνξέο απφ άηνκα πνπ 
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βξίζθνληαη ζε θίλδπλν (King et al., 1986),  νη απηνξξπζκηδφκελεο ζηξαηεγηθέο πνπ 

απνζθνπνχλ ζην λα ζπδεηεζνχλ ηα ζρέδηα  θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο  (Eilam θαη 

Aharon, 2003), ηελ   ρξήζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα βνεζήζνπλ ην 

άηνκν λα επηηχρεη ηνλ επηζπκεηφ ζηφρν  (Hall θαη Hursch, 1982), ηνπο ηξφπνπο γηα λα 

αμηνινγήζεη ην άηνκν ηε ζρεηηθή ζεκαζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο ελφο 

ζρεδίνπ πξνηεξαηφηεηαο (Kaufman-Scarborough θαη Lindquist, 1999), νη ζπζηάδεο ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζεσξνχληαη φηη δηεπθνιχλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ αλαθνχθηζε 

ηεο θαηαπφλεζεο (Lay θαη Schouwenburg,1993). 

 Μεξηθνί ζπγγξαθείο δελ έδσζαλ θαλέλαλ νξηζκφ (Barling et al., 1996). πσο 

αλαθέξεη ν John Adair (2009) ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ είλαη ζρεηηθή κε ηελ εζηίαζε ζηελ 

πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ, θάλνληαο θαη νινθιεξψλνληαο εθείλα ηα πξάγκαηα πνπ ζέινπκε λα 

θάλνπκε θαη πνπ πξέπεη λα θάλνπκε. 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ είλαη ν ζηφρνο-νδήγεζε θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηα 

απνηειέζκαηα. Ζ επηηπρία ζηε δηαρείξηζε ρξφλνπ κεηξάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ εξγαζηψλ 

καο θαη ηελ πξνζσπηθή καο δσή. Δθηφο απφ δηαρείξηζε ρξφλνπ, άιινη φξνη, φπσο είλαη ε 

ρξνληθή δνκή (Bond θαη Feather, 1988), ρξεζηκνπνηήζεθαλ ελαιιάμ κε νπζηαζηηθά ηελ ίδηα 

έλλνηα. 

Γηφηη έλαο θνηλφο απνδεθηφο νξηζκφο ηεο έλλνηαο απνπζίαδε, βξήθακε φηη είλαη 

δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ην αθξηβέο πεξηερφκελν ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ ζηηο 

παξειζνληηθέο  έξεπλεο, γηα λα πεξηγξάςεη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ  θαη λα 

πξνζδηνξίζεη ηα κέξε πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηα απνηειέζκαηα. 

 Με βάζε ηε βηβιηνγξαθία, πξνηείλεηαη έλαο νξηζκφο (Brigitte J.C. Claessens, 

Wendelien van Eerde θαη Christel G. Rutte, 2005) ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ σο 

"ζπκπεξηθνξέο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε κηαο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ηνπ ρξφλνπ κε 

ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ κε βάζε ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηνπ αηφκνπ”.  

Ο νξηζκφο απηφο ηνλίδεη φηη ε ρξήζε ηνπ ρξφλνπ δελ είλαη απηνζθνπφο γηα  λα επηδησρζνχλ 

ηα απνηειέζκαηα κεκνλσκέλα. Ζ εζηίαζε είλαη ζε θάπνηα ζηφρν-δξαζηεξηφηεηα, φπσο ε 

εθηέιεζε κηαο εξγαζίαο ή έλα αθαδεκατθφ θαζήθνλ, ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηξφπν 

πνπ ζπλεπάγεηαη ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ ρξφλνπ. 



TIME MANAGEMENT – ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΧΡΟΝΟΤ 

Απηέο νη ζπκπεξηθνξέο πεξηιακβάλνπλ: ην ρξφλν αμηνιφγεζεο ζπκπεξηθνξψλ , νη 

νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ εδψ θαη ηψξα ή παξειζφληνο , παξφλ θαη 

κέιινλ (Kaufman et al. , 1991) θαη απην-ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο κηαο ρξνληθήο ρξήζεο 

(ζηάζεηο, γλψζεηο, π. ρ. Wratcher θαη Jones, 1988),  πνπ ζα βνεζήζνπλ λα δερζεί ην άηνκν ηα 

θαζήθνληα θαη επζχλεο πνπ ηαηξηάδνπλ εληφο ηνπ νξίνπ ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ , ην ζρεδηαζκφ 

ζπκπεξηθνξψλ, φπσο ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί, ην ζρεδηαζκφ θαζεθφλησλ, ηελ 

ηεξάξρεζε , ηηο ιίζηεο , ηελ νκαδνπνίεζε εξγαζηψλ (e.g. Britton θαη Tesser, 1991, Macan, 

1994, 1996)   κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ ρξφλνπ, ηελ παξαθνινχζεζε 

ζπκπεξηθνξψλ, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ ηήξεζε ελφο αηφκνπ ζηε ρξήζε ηνπ ρξφλνπ θαηά 

ηελ εθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ, δεκηνπξγίαο ελφο βξφγρνπ feedback  πνπ επηηξέπεη  έλα φξην 

απφ ηελ επηξξνή ησλ δηαθνπψλ απφ άιινπο ( Zijlstra et al. ,1999). 

Ο Adair (2009) αλαθέξεη: Θα πξέπεη ην άηνκν λα  είλαη ζίγνπξν φηη:  

 • κπνξεί λα νξίζεη ην επηρεηξεκαηηθφ ξφιν θαη λα γλσξίδεη ηη ζεκαίλεη λα έρεη επηηπρή 

έθβαζε 

• αθηεξψλεη ρξφλν ζθέςεο θαη πξνγξακκαηηζκφ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο 

• έρεη πιήξε θαηαλφεζε απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνπ ζθνπφ 

• γλσξίδεη  ηελ ηζνξξνπία πνπ ζέιεη λα επηηχρεη κεηαμχ  ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο ηδησηηθήο 

ηνπ δσήο .  

ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα απνθεχγεη λα εκπίπηεη ζηα παξαθάησ ζηεξεφηππα:  

• έλαο θαθφο delegator (δει. Γελ κπνξεί λα αλαζέζεη θαζήθνληα ζηνπο άιινπο) 

 • έλαο θαθφο νξγαλσηήο 

• έλαο  procrastinator (δει. λα αλαβάιιεη ζπλέρεηα ηηο εξγαζίεο ηνπ) 

 • ε θαθή απφδνζε ζε ζπλεδξηάζεηο 

• κηα αλνχζηα δξαζηεξηφηεηα  

Με βάζε ηνλ Kennedy (2013) ε  θαιή δηαρείξηζε ρξφλνπ δελ είλαη βαζηθά ζην λα 

αγνξάζεηο έλα θαιφ calendar ή έλα planner. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ δελ είλαη ζην λα 
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καζαίλεηο θφιπα ζην λα θηλεζείο γξεγνξφηεξα ή λα θάλεηο ηα πάληα κε κεραληθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Δίλαη ζην λα δεκηνπξγείο κέξεο πνπ ζα έρνπλ λφεκα γηα ζέλα θαη ζα ζε 

αληακείςνπλ , αιιά θαη ζα έρεηο έλα αίζζεκα ηθαλνπνίεζεο ζε θάζε έλα απφ ηα θαζήθνληά 

ζνπ. 

3.1.2 ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΦΡΟΝΟΤ 
 

 

O Adair (2009) πηζηεχεη φηη ε δηαρείξηζε ρξφλνπ είλαη δχζθνιν λα νξηζηεί θαη 

αλαθέξεη ηνπο Leon Alberti θαη Benjamin Franklin, ηνπ 15νπ θαη ηνπ 18νπ αηψλα αληίζηνηρα 

σο ηνπο πξψηνπο πνπ ζπλέβαιιαλ ζην ρψξν κε ηηο αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε θαη 

ηε ρξήζε ηνπ ρξφλνπ θαη ην ρξφλν ζαλ κηα πνιχηηκε πεγή. Βαζηζκέλνο ζηηο ηδέεο ηνπο, ν 

νξηζκφο πνπ εληζρχεη απηή ηελ έξεπλα είλαη φηη ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ είλαη ε ρξήζε ηνπ 

γηα λα επηηεπρζνχλ ζηφρνη δνπιεηάο θαη δσήο. Γελ είραλ γξαθηεί πνιιά γη‟ απηφ ην ζέκα πξηλ 

απφ ηε δνπιεηά ησλ Drucker (1970), Mackenzie (1972) θαη Lakein (1973). Ζ ζεκαληηθή 

δνπιεηά ηνπ Lakein θαιχπηεη ζέκαηα φπσο ε ζεκαζία ησλ μεθάζαξσλ ζηφρσλ, ηνπ 

ζρεδηαζκνχ, ησλ πξνηεξαηνηήησλ, ησλ δηαθνπψλ, ηεο θσιπζηεξγίαο, ηεο δνπιεηάο γξαθείνπ, 

ηεο θαζπζηέξεζεο θαη ηεο ζπλερνχο πξνζσπηθήο βειηίσζεο θη εληζρχεη επίζεο κεγάιν κέξνο 

ηεο ζχγρξνλεο εθαξκνγήο δηαρείξηζεο ρξφλνπ. Χζηφζν, ε ζπλνιηθή έκθαζε δίλεηαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη μερσξίδεη ην ηειηθφ ηνπ παξάξηεκα γηα ηνπο 61 ηξφπνπο ηνπ «Πψο 

λα εμνηθνλνκήζεηε ρξφλν (Lakein, 1973). 

Ο Covey (1994) ζσζηά αλαθέξεη ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο δηαρείξηζεο ρξφλνπ. Ζ πξψηε 

θαηεγνξία βαζίδεηαη ζε ππελζπκίζεηο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ απιά ζεκεηψκαηα θαη ιίζηεο. 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πξνζζέηεη πεξηζζφηεξν ζρεδηαζκφ, πξνεηνηκαζία, νξηζκφ ζηφρσλ θαη 

πξνγξακκαηηζκφ παξνπζηάδνληαο εκεξνιφγηα θαη ξαληεβνχ ζην ραξηί ή ζηνλ ππνινγηζηή. Ζ 

ηξίηε θαηεγνξία πξνζζέηεη πξνηεξαηφηεηεο θαη έιεγρν κε κηα επαλεμέηαζε ησλ αμηψλ, ηνλ 

νξηζκφ καθξνπξφζεζκσλ θαη βξαρππξφζεζκσλ ζηφρσλ θαη ησλ θαζεκεξηλψλ 

πξνηεξαηνηήησλ, ζπρλά ζε ειεθηξνληθέο ή θαλνληθέο αηδέληεο. Παξφιν πνπ απηέο νη ηξεηο 

θαηεγνξίεο ίζσο έρνπλ βειηηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ, ν Covey αθφκα 

πηζηεχεη φηη απηέο νη πξψηεο πξνζεγγίζεηο, κε έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

νξγάλσζε, δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα δψζνπλ ζηνπο αλζξψπνπο ηε δπλαηφηεηα λα ηαηξηάμνπλ 

ην ηη ζεσξνχλ ζεκαληηθφ κε ην πψο πξαγκαηηθά μνδεχνπλ ην ρξφλν ηνπο. πλεπψο πηζηεχεη 
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φηη απηέο νη ηξεηο θαηεγνξίεο δηαρείξηζεο ρξφλνπ απιά δε ιεηηνπξγνχλ. Ο Noon (1998) 

εθθξάδεη παξφκνηα ζπλαηζζήκαηα πηζηεχνληαο φηη «δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε πεξηζζφηεξε 

δνπιεηά κέζα ζε ιηγφηεξν ρξφλν κφλν θαη κφλν γηαηί απηή είλαη εθεί γηα λα γίλεη» .Ο Covey 

(1994) πξνηείλεη κηα ηέηαξηε θαηεγνξία δηαρείξηζεο ρξφλνπ, ε νπνία ηζρπξίδεηαη πσο 

ζπκπεξηιακβάλεη ηα θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνεγνχκελσλ θαηεγνξηψλ αιιά 

εζηηάδεη ζην λα αλαγλσξίζεη ηη είλαη ην πξαγκαηηθά ζεκαληηθφ ζηε δσή θαη ζην λα μνδέςεη 

κηα απμαλφκελε πνζφηεηα ρξφλνπ ζ‟ απηφ. ε παξφκνην χθνο, ν Noon (1998) ππνζηεξίδεη 

απηφ πνπ νξίδεη σο «απινπζηεπηηθή» ζηάζε, πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ εμάιεηςε φιεο ηεο κε 

απαξαίηεηεο δνπιεηάο, ηνπ λα καζαίλεη θαλείο λα ιέεη «φρη» θαη φπσο ν Covey, λα εζηηάδεη 

ζε φηη είλαη ζεκαληηθφ. 

3.1.3 ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΦΡΟΝΟΤ 
 

 ρη κφλν ν νξηζκφο, αιιά επίζεο θαη ζηε ζεσξία δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ ππάξρνπλ 

ιίγεο έξεπλεο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κε απηή ζχκθσλα κε ηνπο Brigitte J.C. Claessens, 

Wendelien van Eerde θαη Christel G. Rutte (2005). Σν εξψηεκα "πψο ε δηαρείξηζε ηνπ 

ρξφλνπ ιεηηνπξγεί θαη γηαηί;" είλαη αθφκα αλαπάληεην. Μφλν ε Macan (1994)  παξνπζίαζε 

έλα κνληέιν δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ πνπ πεξηειάκβαλε  ηνπο πξσηεξγάηεο ,ηε 

δηακεζνιάβεζε θαη ηηο   κεηαβιεηέο ησλ  απνηειεζκάησλ σο πξνο ην ρξφλν δηαρείξηζεο. Ζ 

Macan (1994) δήισζε φηη ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ηεο δηαρείξηζεο ρξφλνπ νδεγνχλ ζε 

3 ηχπνπο δηαρείξηζεο ρξφλνπ : 

(1) Θέηνληαο ζηφρνπο θαη πξνηεξαηφηεηεο 

(2) Μεραληζκνί ηεο δηαρείξηζεο ρξφλνπ  

(3) Πξνηίκεζε γηα νξγάλσζε 

Απηή ππέζεζε φηη απηέο νη ζπκπεξηθνξέο ζα νδεγνχζαλ ζε αηζζεηφ έιεγρν ηνπ 

ρξφλνπ. Δπηπιένλ, o αληηιεπηφο έιεγρνο ηνπ ρξφλνπ είρε ππνηεζεί λα κεζνιαβήζεη κεηαμχ 

ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο έληαζεο πνπ επάγεηαη ε εξγαζία , ηελ ηθαλνπνίεζε απφ 

ηελ εξγαζία  θαη ηελ  απφδνζε ηεο εξγαζίαο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε θαηάξηηζε ηεο 

δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ είρε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε κία κφλν θιίκαθα ηνπ ρξφλνπ δηαρείξηζεο 

ζπκπεξηθνξψλ ,δει κε  ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο  πξνηεξαηφηεηεο. Οη ζηφρνη θαη νη 

πξνηεξαηφηεηεο θαη νη κεραληζκνί ηεο δηαρείξηζεο ρξφλνπ ήηαλ ζεηηθνί ζπζρεηηζκέλνη κε ηνλ 

αληηιεπηφ έιεγρν ηνπ ρξφλνπ ελψ ε πξνηίκεζε γηα νξγάλσζε δελ ήηαλ. Ζ έληαζε ηεο 
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δνπιεηάο θαη ε ζσκαηηθή έληαζε είραλ αξλεηηθή ζπζρέηηζε θαη ε επραξίζηεζε ηεο εξγαζίαο 

είραλ ζεηηθή κε ηελ δηαρείξηζε ρξφλνπ  θαη κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ αληηιεπηνχ  έιεγρνπ 

ηνπ ρξφλνπ .  

Ο αληηιεπηφο έιεγρνο ηνπ ρξφλνπ δελ ήηαλ ζεκαληηθά ζπζρεηηζκέλνο κε  ηελ 

εξγαζηαθή απφδνζε. Απηά ηα απνηειέζκαηα ππνδειψλνπλ φηη κε ηελ εθαξκνγή δηαρείξηζεο 

ηνπ  ρξφλνπ ηερληθψλ, θάπνηνο είλαη ζε ζέζε λα βηψζεη ηνλ έιεγρν ζε  φηη κπνξεί λα γίλεη 

εληφο ηεο εξγάζηκεο εκέξαο. Απηφ ην ζπλαίζζεκα κε ηε ζεηξά ηνπ έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία θαη ζηελ εξγαζηαθή θαη ζσκαηηθή έληαζε. 

Οη ηξεηο παλνκνηφηππεο έξεπλεο (Adams θαη Jex, 1999) παξείραλ κφλν κεξηθή ππνζηήξημε 

ζην κνληέιν ηεο  Macan (1994) . Οη Jex θαη Elacqua (1999) βξήθαλ φηη ν αληηιεπηφο έιεγρνο 

ηνπ ρξφλνπ κεξηθψο δηακεζνιαβνχζε ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ζηφρνη-πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηελ 

πξνηίκεζε γηα νξγάλσζε απφ ηελ κηα κεξηά θαη ζηελ έληαζε απφ ηελ άιιε κεξηά. Οη  Adams 

θαη Jex (1999) βξήθαλ φηη ν αληηιεπηφο έιεγρνο ηνπ ρξφλνπ δηακεζνιάβεζε κεηαμχ ησλ 

ζηφρσλ-πξνηεξαηνηήησλ , κεραληζκψλ ηεο δηαρείξηζεο ρξφλνπ θαη ζηελ πξνηίκεζε γηα 

νξγάλσζε απφ ηελ κηα κεξηά θαη ζηελ πγεία θαη ηελ επραξίζηεζε ηεο εξγαζίαο απφ ηελ άιιε 

κεξηά. Οη ζηφρνη-πξνηεξαηφηεηεο θαη ε πξνηίκεζε γηα νξγάλσζε είραλ ζεηηθή ζπζρέηηζε 

ζηνλ αληηιεπηφ ρξφλν, ελψ νη κεραληζκνί ηεο δηαρείξηζεο ρξφλνπ είραλ αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

κε ηνλ αληηιεπηφ έιεγρν ηνπ ρξφλνπ. Ο Davis (2000) βξήθε φηη ν αληηιεπηφο έιεγρνο ηνπ 

ρξφλνπ κφλνο ηνπ ελεξγεί σο δηακεζνιαβεηήο ζηελ ζρέζε κεηαμχ ηεο πξνηίκεζεο γηα 

νξγάλσζε θαη ζηηο κεηαβιεηέο απνηειεζκάησλ φπσο ε εξγαζηαθή έληαζε , ε  ζσκαηηθή 

έληαζε θαη ε επραξίζηεζε απφ ηελ εξγαζία.  

Ο Claessens et al. (2004) ρξεζηκνπνίεζε κηα δηαθνξεηηθή θιίκαθα ηεο δηαρείξηζεο 

ρξφλνπ γηα λα ηεζηάξεη ηελ δηακεζνιάβεζε ηνπ κνληέινπ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ . Μηα 

θιίκαθα γηα ηελ νξγάλσζε ρξεζηκνπνηήζεθε αληηζέησο. Απηή ε κειέηε επίζεο απνθάιπςε 

ηελ κεξηθή δηακεζνιάβεζε ηνπ έιεγρνπ ηνπ ρξφλνπ. 

Δλ θαηαθιείδη, απηέο νη κειέηεο βξήθαλ θάπνηα ππνζηήξημε γηα ηεο  Macan (1994) ην 

κνληέιν δηεξγαζηψλ, φπνπ πξνηάζζεηαη ε αληίιεςε ειέγρνπ ηνπ ρξφλνπ γηα ηελ πιήξε 

δηακεζνιάβεζε κεηαμχ δηαρείξηζεο ρξφλνπ θαη εξγαζηαθψλ θαη πξνζσπηθψλ 

ζπζρεηηδφκελσλ απνηειεζκάησλ. 

 ζν γηα ηε ζρέζε κεηαμχ  δηαρείξηζεο ρξφλνπ θαη απνηειεζκάησλ, δηαπηζηψζεθε φηη 

ν ζρεδηαζκφο έδεημε πην ζεκαληηθά απνηειέζκαηα .Οη  Bond θαη Feather (1988) γηα 

παξάδεηγκα, βξήθαλ φηη ν παξάγνληαο ηνπ TSQ  “ αίζζεζε ηνπ ζθνπνχ" αληηπξνζσπεχεη ην 
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κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαθχκαλζεο ησλ ζπλνιηθψλ TSQ βαζκνινγηψλ θαη ζπλεπψο 

αλαγλσξίδεηαη σο ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηνπ TSQ . Ζ Macan (1994) βξήθε φηη ε 

ππνθιίκαθα ζηφρνη θαη πξνηεξαηφηεηεο ήηαλ ζεκαληηθά ζπζρεηηζκέλε κε ηα απνηειέζκαηα 

φπσο ν αληηιεπηφο έιεγρνο ηνπ ρξφλνπ θαη επραξίζηεζε εξγαζίαο .Οη Britton θαη Tesser 

(1991) βξήθαλ κηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο βξαρππξφζεζκεο νξγάλσζεο θαη κέζε 

βαζκνινγία ησλ ζπνπδαζηψλ, ελψ ε καθξνπξφζεζκε νξγάλσζε ήηαλ αζπζρέηηζηε. Απηνί 

δήισζαλ φηη ν βξαρππξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο ήηαλ κηα πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή 

ηερληθή ηεο δηαρείξηζεο ρξφλνπ απφ φηη είλαη ν καθξνπξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο επεηδή ηα 

ζρέδηα κπνξνχλ εχθνια λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο γξήγνξεο αιιαγέο ή ζε απξφβιεπηεο 

θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ρξεηάδνληαη επθακςία. Σα 4 D ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δηαρείξηζεο ρξφλνπ κε βάζε ηνλ Brian Tracy (2013) είλαη ηα εμήο: 

1. Desire Δπηζπκία 

2. Decisiveness Απνθαζηζηηθφηεηα 

3. Determination 

4. Discipline Πεηζαξρία 

Πνην είλαη ην πξφβιεκα κε ηε δηαρείξηζε ρξφλνπ; 

• Γνπιεχνπκε αλαπνηειεζκαηηθά 

• Έρνπκε πνιιά λα θάλνπκε 

• Έρνπκε ιίγν ρξφλν λα θάλνπκε απηά πνπ ζέινπκε 

3.1.4 ΑΡΦΕ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΦΡΟΝΟΤ 
 

 χκθσλα κε ηνλ Adair (2009) νη αξρέο ηεο δηαρείξηζεο ρξφλνπ είλαη νη αθφινπζεο: 

1 Αλάπηπμε κηαο πξνζσπηθήο αίζζεζεο ηνπ ρξφλνπ 

2 Πξνζδηνξηζκφο ησλ καθξνπξνζέζκσλ ζηφρσλ 

3 Γεκηνπξγία κεζνπξφζεζκσλ ζρεδίσλ 

4 ρεδηαζκφο ηεο κέξαο 

5 Δθκεηάιιεπζε ζην έπαθξν ηνπ θαιχηεξνπ  ρξφλνπ 

6 Οξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ηνπ γξαθείνπ ηνπ αηφκνπ 

7 Καιή δηαρείξηζε ζπλεδξηάζεσλ 

8
 
Ζ απνηειεζκαηηθή αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άιινπο 

9 Καιή ρξήζε ηνπ ρξφλνπ πνπ έρεη παξαδνζεί ζην άηνκν 
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10 Πξνζνρή ηεο πγείαο ηνπ θάζε αηφκνπ 

 

Ο Limoncelli (2006) πξφζζεζε θαη ηα εμήο: 

 Μηα βάζε δεδνκέλσλ γηα time management πιεξνθνξίεο 

 Γηαηήξεζε ηελ δχλακε ηνπ κπαινχ ζνπ γηα ην ηη είλαη πην ζεκαληηθφ 

 Αλάπηπμε ξνπηηλψλ  θαη ε  πξνζθφιιεζε ζε απηέο 

 Αλάπηπμε ζπλεζεηψλ 

 Γηαηήξεζε ηελ ζπγθέληξσζή ζνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ „‟project time‟‟ 

 Γηαρείξηζε ηελ θνηλσληθή ζνπ δσή κε ηα ίδηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηείο ζηελ εξγαζηαθή 

ζνπ δσή 

 

Ο Jack Ferner (1995) δειψλεη θαη ηα εμήο γηα ηελ δηεξγαζία ηεο απνηειεζκαηηθήο 

δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ: 

1 Αλάιπζε ρξήζεο ρξφλνπ 

2 Αλαγλψξηζε πξνβιεκάησλ ρξφλνπ (Αηηίεο θαη ιχζεηο) 

3 Απηναμηνιφγεζε 

4 Θέηνπκε ζηφρνπο θαη θαζηζηνχκε πξνηεξαηφηεηεο 

5 Βάδνπκε ζηφρνπο ζε πξνγξάκκαηα δξάζεο 

6 Καζεκεξηλά ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ζρεδηαζκέλνη νδεγνί 

7 Βειηίσζε ησλ ηερληθψλ Γηαρείξηζεο Υξφλνπ 

8 Παξαθνινχζεζε θαη επαλαιακβαλφκελε αλάιπζε 

 

Ο Clayton (2010) νξίδεη θαη ηηο αθφινπζεο αξρέο γηα ηε δηαρείξηζε ρξφλνπ: 

1. Δπηθνηλσλία  

2. Πεηζαξρία 

3. Μλήκε 

4. ρεδίαζε 

5. Αλαζεψξεζε 

            6.   Οξγάλσζε 

Σέινο ν Foster (2006) δειψλεη θαη ηα αθφινπζα ζαλ αξρέο ηεο δηαρείξηζεο ρξφλνπ  

• Έρε ζαθέο φξακα 

• Έλα πξάγκα θάζε θνξά 
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• Λίγν θαη ζπρλά 

• ξηα 

• Κιεηζηέο ιίζηεο 

• Μείσζε ηελ ηπραηφηεηα 

• Να έρεηο αθνζίσζε θαη ελδηαθέξνλ 

           • Να ξσηάο ζπρλά ηνλ εαπηφ ζνπ „‟Ση ρξεηάδεηαη λα θάλνπκε‟‟; 

 

3.1.5 ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΣΡΗΕΨ 
 

 

Οη ηειεπηαίεο κειέηεο ρξεζηκνπνίεζαλ θπξίσο εξσηεκαηνιφγηα ζχκθσλα κε ηνπο 

Brigitte J.C. Claessens, Wendelien van Eerde θαη Christel G. Rutte (2005). πλνιηθά, δέθα 

δηαθνξεηηθνί ηχπνη  εξσηεκαηνινγίσλ  ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε κέηξεζε ρξφλνπ 

δηαρείξηζεο ζπκπεξηθνξάο, ηα ηξία είδε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηζζφηεξν ζπρλά ήηαλ ηα 

εμήο: 

(1) Ζ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ζε θιίκαθα ζπκπεξηθνξάο  (TMBS, Macan et al., 1990), 

(2) Ζ ρξνληθή δηάξζξσζε εξσηεκαηνινγίνπ (TSQ, Bond θαη Feather, 1988),  

(3) Δξσηεκαηνιφγην δηαρείξηζεο ρξφλνπ (TMQ, Britton θαη Tesser, 1991). 

Σν TMBS δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Macan et al. (1990), θαη βαζίζηεθε ζε κηα ιίζηα 

απφ δεκνθηιήο αληηιήςεηο ηεο δηαρείξηζεο ρξφλνπ , εμεηαδφκελν απφ παξάγνληεο αλάιπζεο. 

Οη ππνθιίκαθεο ήηαλ: ζέηνληαο ζηφρνπο θαη πξνηεξαηφηεηεο, κεραληζκνί ηεο 

δηαρείξηζεο ρξφλνπ (π.ρ. ε tν-do-list), πξνηίκεζε γηα νξγάλσζε (π.ρ. έρνληαο κηα πξνηίκεζε 

γηα ηελ νκαιή εμέιημε ηεο εξγαζίαο), θαη ν αληηιεπηφο  έιεγρνο ηεο ψξαο. Σα επίπεδα 

αμηνπηζηίαο ήηαλ κέηξηα θαη δηέθεξαλ ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κειεηψλ (βιέπε γηα 

παξάδεηγκα, Davis, 2000). ηελ έξεπλά ηεο ην 1994, ε Macan ππνζηήξημε φηη ν αληηιεπηφο 

έιεγρνο ηνπ ρξφλνπ ήηαλ πξάγκαηη έλα απνηέιεζκα κεηαβιεηφ ηνπ ρξφλνπ δηαρείξηζεο 

ζπκπεξηθνξψλ θαη δελ ζα πξέπεη λα ινγίδεηαη σο κέξνο ηνπ TMBS. 

Οη Adams θαη Jex (1997) δνθίκαζαλ ην βαζηθφ παξάγνληα  δνκήο ηνπ TMBS 

ρξεζηκνπνηψληαο επηβεβαησηηθή αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ θαη βξήθαλ πξφζζεηα 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα κηα ηξηψλ παξαγφλησλ ιχζε. Ο Shahani et al. (1993) δηεξεχλεζε ηε 

ζπγθιίλνπζα εγθπξφηεηα ηνπ TMBS ζηελ εμέηαζε ησλ ζρέζεσλ κε άιιεο ηξεηο θιίκαθεο 
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(ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ TSQ). Βξήθε φηη νη TMBS παξάγνληεο ήηαλ ζεκαληηθά 

ζπζρεηηζκέλνη κε ηηο ππφινηπεο θιίκαθεο θαη θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην TMBS είρε 

ζπγθιίλνπζα εγθπξφηεηα. Αλέθεξε φηη ην TMBS είλαη ε πην πεξίηερλε θαη επηθπξσκέλε 

θιίκαθα γηα κέηξεζε ρξφλνπ δηαρείξηζεο ζπκπεξηθνξψλ. Οη κειέηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην 

TMBS δελ ππάξρνπλ φιεο νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ θιηκάθσλ  (π.ρ. 

Adams θαη Jex,1997) 

Σν TSQ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνλ Bond θαη Feather (1988) θαη απνηειείηαη απφ 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα δνκεκέλν θαη 

ζηνρνζεηεκέλν ηξφπν. Ζ αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ ζρεηηθά κε ηα αληηθείκελα ηνπ TSQ 

απνθάιπςε έμη παξάγνληεο, αιιά κφλν πέληε ζα κπνξνχζαλ λα νλνκαζηνχλ  π.ρ. αίζζεζε 

ζθνπνχ, δνκεκέλε ξνπηίλα,  πξνζαλαηνιηζκφο, ε απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη επηκνλή. Οη 

Bond θαη Feather (1988) ππνζηήξημαλ φηη ην TSQ πιεξεί ηηο ζπλήζεηεο θαη ηα ςπρνκεηξηθά  

θξηηήξηα γηα πεξαηηέξσ ρξήζε, σο κέζν έξεπλαο, θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

θιίκαθα είρε ηζρχ.  

Ο Mudrack (1997) ζχγθξηλε ην TMBS κε TSQ ζε ςπρνκεηξηθά  ηεζη θαη πξφηεηλε ηε 

ρξήζε ζπληνκεπκέλεο έθδνζεο θαη ησλ δχν θιηκάθσλ. Ο ζηφρνο ηνπ ήηαλ λα δηαπηζησζεί 

θαηά πφζνλ νη παξάγνληεο θαη νη  δνκέο ηνπ TSQ θαη ηνπ TMBS ζα κπνξνχζαλ λα 

αλαπαξαρζνχλ κε αθξίβεηα θαη θαηά πφζνλ κηα κηθξφηεξε θιίκαθα ζα είλαη απνδεθηή. 

Σν TMQ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο Britton θαη Tesser (1991) θαη ζπκπεξηέιαβε 

ζηνηρεία απφ ζηάζεηο ηεο δηαρείξηζεο ρξφλνπ (π.ρ. λνηψζεηε φηη έρεηε ζε έιεγρν ηνλ 

πξνζσπηθφ ζαο ρξφλν)  θαη ζρεδηαζκφ ηεο θαηαλνκήο ηνπ ρξφλνπ. Ζ θιίκαθα απνηειείηαη 

απφ ηξεηο παξάγνληεο, δειαδή κηθξήο εκβέιεηαο πξνγξακκαηηζκφ, καθξνπξφζεζκνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ρξφλνο ζπκπεξηθνξάο, νη νπνίεο καδί αληηπξνζψπεπαλ ην 36 % ηεο 

δηαθχκαλζεο . Ο Williams et al. (1995) ζπκπεξηέιαβε φιεο ηηο ηξεηο θιίκαθεο ζε κηα κειέηε, 

αιιά δελ ππάξρεη εζσηεξηθή ζπλνρή ζηηο ηηκέο ή ζηηο άιιεο ςπρνκεηξηθέο πιεξνθνξίεο  γηα 

ην TMQ. Ο  Barling et al. (1996) ρξεζηκνπνίεζε ζπληνκεπκέλεο κνξθήο δχν θιηκάθσλ, 

κηθξήο εκβέιεηαο θαη καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ  θαη δηεμήγαγε κηα επηβεβαησηηθή αλάιπζε 

παξαγφλησλ. 

Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κεηξήζεσλ δηαρείξηζεο ρξφλνπ είλαη φηη  ην θαζέλα 

πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη  ζην ζρεδηαζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ππνθιίκαθα 

ηνπ TMBS „‟ζέηνληαο ζηφρνπο θαη πξνηεξαηφηεηεο‟‟, ν παξάγνληαο ηνπ TSQ „‟ δνκεκέλε 

ξνπηίλα‟‟ θαη νη ππνθιίκαθεο ηνπ TMQ „‟καθξνπξφζεζκνο ζρεδηαζκφο‟‟ θαη 
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„‟βξαρππξφζεζκνο ζρεδηαζκφο‟‟ αλαθέξνληαη φια ζηα πξνγξακκαηηζκέλα θαζήθνληα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο. Άιιεο κεηξήζεηο ηεο δηαρείξηζεο ρξφλνπ, πεξηιακβάλνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ 

αληηθεηκέλσλ ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ  αληηθεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ, γηα παξάδεηγκα, ηελ εηήζηα 

θαη εκεξήζηα έθζεζε ζρεδηαζκνχ (Eilam θαη Aharon,2003), ρξεζηκνπνηψληαο έλα κεηξψν 

δξαζηεξηνηήησλ (Hall θαη Hursch, 1982), ζέηνληαο ζηφρνπο, αθνινπζψληαο πξνηεξαηφηεηεο, 

πξνγξακκαηίδνληαο, νξγαλψλνληαο θαη ζρεδηάδνληαο (Lang, 1992). 

ζν γηα ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ θαηαζθεπή ηζρχνο, ε πθηζηάκελε  κέηξεζε 

δηαρείξηζεο ρξφλνπ κπνξεί λα είλαη ζαθψο βειηησκέλε. Μέρξη ζήκεξα, ηελ κεγαιχηεξε 

ζηήξημε βξέζεθε λα ηελ είρε ην TMBS (Macan, 1994)  σο κηα θαιή ςπρνκεηξηθή θαη  εχινγε 

κέηξεζε γηα ηε κειέηε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ  ρξφλνπ  ζπκπεξηθνξάο. Χζηφζν, δελ είλαη έλα 

ηδαληθφ κέηξν ιφγσ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο  θαη αλαθνινπζίαο φζνλ 

αθνξά ζηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ππνθιηκάθσλ θαη ηηο κεηξήζεηο 

ησλ απνηειεζκάησλ. 

3.1.6 ΕΡΕΤΝΗΣΕ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΦΡΟΝΟΤ 
  

Λίγεο κφλν κειέηεο έρνπλ εξεπλήζεη ηνπο πξνθαηφρνπο ηεο δηαρείξηζεο ρξφλνπ 

ζχκθσλα κε ηνπο Brigitte J.C. Claessens, Wendelien van Eerde θαη Christel G. Rutte (2005). 

Παξφια απηά είλαη πνιχ πηζαλφ φηη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ιεηηνπξγνχλ ζαλ πξφγνλνη ηεο δηαρείξηζεο ρξφλνπ. Δπίζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζην κνληέιν 

ηεο Macan (1994) ε εθπαίδεπζε δηαρείξηζεο ρξφλνπ είλαη έλα πηζαλφ πξνεγνχκελν γηα ηελ 

ζπκπεξηθνξά δηαρείξηζεο ρξφλνπ. Απ‟ φζν γλσξίδνπκε, έμη κειέηεο εζηίαζαλ ζε πηζαλά 

ραξαθηεξηζηηθά πξνδηάζεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ρξφλνπ, ελψ νθηψ κειέηεο εξεχλεζαλ ηηο 

επηδξάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο δηαρείξηζεο ρξφλνπ.  

Υαξαθηεξηζηηθά πξνδηάζεζεο. Ζ κειέηε ησλ Bond θαη Feather (1988) 

ζπκπεξηιάκβαλε πνιιέο πηζαλέο αξρηθέο κεηαβιεηέο ζηελ δηαρείξηζε ρξφλνπ, φπσο ε 

λεπξηθφηεηα θαη ε εμσζηξέθεηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δνκή ή ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ. Οη 

Bond θαη Feather (1988) βξήθαλ φηη ε δνκή ηνπ ρξφλνπ (ζπλνιηθά απνηειέζκαηα TSQ) 

ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην αίζζεκα ζθνπνχ ζηε δσή, ηελ απηνεθηίκεζε θαη ηελ ζπκπεξηθνξά 

ηχπνπ Α θαη αξλεηηθά κε ηελ λεπξηθφηεηα θαη ηελ αλνκία (γηα παξάδεηγκα ε γεληθεπκέλε 

αίζζεζε ηνπ αηφκνπ ηεο απνκφλσζεο ηνπ εαπηνχ ηνπ απέλαληη ζηνπο άιινπο (Bond θαη 

Feather, 1988). 
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Οη Francis-Smythe θαη Robertson (1999b) εηζήγαγαλ κηα θιίκαθα πέληε παξαγφλησλ 

ηεο ρξνληθήο πξνζσπηθφηεηαο (δείθηεο ρξνληθήο πξνζσπηθφηεηαο, TPI), ηέζζεξεηο απφ ηνπο 

νπνίνπο έρνπλ ζρέζε κε ηε δνπιεηά. Αθξίβεηα,  ζρεδηαζκφο, πνιπρξνληθφηεηα θαη 

αλππνκνλεζία. O ζρεδηαζκφο γηα παξάδεηγκα ζεκαίλεη κηα ηάζε πξνο ην λα ζρεδηάδεη θαη λα 

δνκεί θαλείο ηηο εξγαζίεο εθ ησλ πξνηέξσλ. Απηή ε έξεπλα δηελεξγήζεθε γηα λα εμεηαζηνχλ 

νη δηαζηάζεηο ηεο ρξνληθήο πξνζσπηθφηεηαο, παξά γηα λα εμεηαζηεί ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

ζπκπεξηθνξά θαη ηα απνηειέζκαηα. Χζηφζν, νη ζπγγξαθείο αλέθεξαλ φηη νη άλζξσπνη πνπ 

παίξλνπλ πςειή βαζκνινγία ζηελ αθξίβεηα, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πνιπρξνληθφηεηα ίζσο 

έρνπλ κηα κεγαιχηεξε αλάγθε λα ειέγρνπλ ηηο θαηαζηάζεηο θαη ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά γηα λα επηηχρνπλ απηφλ ηνλ έιεγρν.  

Οη Lay θαη Schouwenburg (1993) κειέηεζαλ ηελ ζρέζε αλάκεζα ζην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο αλαβιεηηθφηεηαο, γηα παξάδεηγκα ηελ ζπλήζε ηάζε ηνπ λα απνθεχγεη θαλείο λα αξρίδεη 

θαη λα ηειεηψλεη εξγαζίεο  θαη ηεο δηαρείξηζεο ρξφλνπ. Βξήθαλ φηη νη άλζξσπνη ζηνπο 

νπνίνπο ππάξρεη πςειφ απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ είραλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα βξεζνχλ 

εθηφο πξνγξάκκαηνο ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο εξγαζίεο, λα κειεηήζνπλ ιηγφηεξεο ψξεο απ‟ φζεο 

ζθφπεπαλ γηα εμεηάζεηο θαη ζην λα κελ αηζζάλνληαη πσο ειέγρνπλ ην ρξφλν ή πσο κπνξνχλ 

λα ζέηνπλ ζηφρνπο θαη πξνηεξαηφηεηεο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ιηγφηεξεο ηερληθέο 

δηαρείξηζεο ρξφλνπ.  

Ο Shahani (1993) εμέηαζε ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηηο ζπκπεξηθνξέο δηαρείξηζεο ρξφλνπ 

θαη ζην αίζζεκα ηεο ζπλνρήο, κηα δνκή πνπ ζεσξείηαη πσο κεηψλεη ηελ επαηζζεζία ζην 

άγρνο.  Δπίζεο εμέηαζε ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ ζπκπεξηθνξψλ δηαρείξηζεο ρξφλνπ θάησ απφ 

δηαθνξεηηθά επίπεδα αθαδεκατθνχ άγρνπο. Αλ ε δηαρείξηζε ρξφλνπ βαζίδεηαη ζε έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ πξνζσπηθφηεηαο, φπσο επηβεβαίσζαλ, ηφηε νη ζπκπεξηθνξέο πνπ αθνξνχλ 

απηή ηε δηαρείξηζε δε ζα έπξεπε λα αιιάδνπλ θάησ απφ δηαθνξεηηθά επίπεδα άγρνπο. Σα 

δεδνκέλα ηνπο ζηήξημαλ θάπσο απηή ηελ ηδέα. 

Οη Kaufman-Scarborough θαη Lindquist (1999) κειέηεζαλ ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηε 

δηαρείξηζε ρξφλνπ θαη ηνπο δχν ηχπνπο ηνπ λα αζρνιείηαη θαλείο κε πνιιαπιέο εξγαζίεο αλά 

ην ρξφλν, δειαδή ην πνιπρξνληθφ ηχπν (πξνηίκεζε ηνπ λα δηελεξγεί θαλείο δχν ή 

πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο ηαπηφρξνλα) θαη ην κνλνρξνληθφ ηχπν (πξνηίκεζε ηνπ λα δηελεξγεί 

ηηο εξγαζίεο ηε κηα κεηά ηελ άιιε). Βξήθαλ φηη νη άλζξσπνη κε ην κνλνρξνληθφ ηχπν 

αζρνινχληαλ πην ζπρλά κε ην ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ απ‟ φηη εθείλνη κε ην πνιπρξνληθφ ηχπν. 

Χζηφζν ην έβξηζθαλ δχζθνιν λα ζεζπίζνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ, ίζσο γηαηί ήζειαλ λα εζηηάδνπλ 
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ζε έλα πξάγκα ηε θνξά. Οη πνιπρξνληθνί επηηχγραλαλ ηνπο ζρεδηαζκέλνπο ζηφρνπο ηνπο πην 

ζπρλά θαη κπνξνχζαλ πην εχθνια λα δηαρεηξηζηνχλ παξεκβνιέο ζηε δνπιεηά θαη κεηαβνιέο 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απ‟ φηη νη κνλνρξνληθνί.  

Ο Williams (1995) εξεχλεζε ηελ ζρέζε αλάκεζα ζην Γείθηε Σχπνπ Myers Briggs 

(MBTI) θαη ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ρξφλνπ. Βξήθε φηη φινη νη παξάγνληεο TMQ (Britton 

θαη Σesser, 1991), γηα παξάδεηγκα νη ζρεδηαζκνί κηθξήο θαη κεγάιεο εκβέιεηαο θαη νη 

ζπκπεξηθνξέο ρξφλνπ είραλ ζεκαληηθή ζρέζε κε ην δείθηε J-P (θξίζε-αληίιεςεε) ηνπ 

MBTI. Μηα πςειή βαζκνινγία ζ‟ απηή ηελ θιίκαθα ζεκαίλεη «… ην λα πξνηηκά θαλείο έλαλ 

ζρεδηαζκέλν, ήζπρν θαη ειεγρφκελν ηξφπν δσήο» (Williams 1995, ζει. 37). 

πκπεξαζκαηηθά, βξέζεθε θάπνηα ζηήξημε γηα κηα ππνδνκή πξνδηάζεζεο ζηελ 

ζπκπεξηθνξά δηαρείξηζεο ρξφλνπ γηαηί νη παξάγνληεο TSQ (Bond θαη Feather 1988), TMQ 

(Britton θαη Tesser, 1991) θαη TMBS (Macan et al., 1990) θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη  κε 

δηάθνξεο πξνζσπηθέο παξακέηξνπο, αιιά απηφ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε ζε 

κειινληηθέο έξεπλεο. Μεηαμχ ησλ πέληε κνληέισλ  πξνζσπηθφηεηαο, ε δηαρείξηζε ηνπ 

ρξφλνπ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε  ηελ επζπλεηδεζία (Conscientiousness)  ελψ  ε λεχξσζε 

(Neuroticism) πηζαλφλ λα απνηειεί ηνλ δεχηεξν ζεκαληηθφ  παξάγνληα.   

Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο  ρξφλνπ. Ζ επίδξαζε 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ρξφλνπ, θαη ηα απνηειέζκαηα ζηελ  

απφδνζε ηεο εξγαζίαο, έρνπλ  δηεξεπλεζεί ζε νθηψ κειέηεο. Σα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε 

ηελ  απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαηάξηηζεο ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ήηαλ κηθηά. Πέληε 

κειέηεο (Green θαη Skinner, 2005,  King , 1986.,  Macan, 1994,  Slaven θαη Totterdell , 1993,  

Van Eerde, 2003) βξήθαλ  ζεηηθή επίδξαζε , θαζψο νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ  φηη 

αθνινπζνχζαλ   ζπκπεξηθνξά  δηαρείξηζεο ρξφλνπ πην ζπρλά κεηά απφ έλα πξφγξακκα 

θαηάξηηζεο ζε ζρεηηθά ζέκαηα. Μηα κειέηε (Macan, 1996) δελ βξήθε ηέηνηα επίδξαζε. 

Μηα ζεηηθή ζπζρέηηζε  κεηαμχ ηεο θαηάξηηζεο ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ 

απφδνζε (π.ρ. ρξφλνο πνπ δαπαλάηαη γηα εξγαζία ζε θαζήθνληα πςειήο πξνηεξαηφηεηαο) 

βξέζεθε ζε ηξεηο κειέηεο (Hall θαη Hursch, 1982, King et al, 1986, Orpen, 1994), ελψ ζε δχν 

άιιεο κειέηεο (Macan, 1996, Slaven θαη Totterdell, 1993) δελ βξέζεθε ηέηνηα ζπζρέηηζε. Ο 

Orpen (1994), γηα παξάδεηγκα, δηεμήγαγε έλα πείξακα ζην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε κηα  απην-

αλαπηπρζείζα  θιίκαθα ειέγρνπ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ.  Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή νκάδα θαηέηαμαλ  ηηο δεμηφηεηεο  απηψλ  ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ηνπο 

πςειφηεξα απφ φ, ηη ζηελ νκάδα ειέγρνπ. Μηα κειέηε κε ρξήζε εκεξνινγίσλ έδεημε φηη νη 
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ζπκκεηέρνληεο  έθαλαλ πην απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ ρξφλνπ ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα 

ειέγρνπ,  φπσο απηφ θξίζεθε απφ ηξίηνπο κάλαηδεξ  νη νπνίνη εμέηαζαλ ηα  εκεξνιφγηα  κε 

ηηο δξαζηεξηφηεηέο. Αλ θαη ε κειέηε ηνπ Macan (1996) έδεημε φηη νη  ζπκπεξηθνξέο 

δηαρείξηζεο ρξφλνπ δελ βειηηψλνληαη  κεηά έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο  ζε ζρεηηθά ζέκαηα 

ζε ζρέζε κε κηα νκάδα ειέγρνπ-ζχγθξηζεο, νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ φηη δηέζεηαλ 

κεγαιχηεξν έιεγρν ηνπ ρξφλνπ  κεηά ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα πξφγξακκα δηαρείξηζεο 

ρξφλνπ. Ο Van Eerde (2003) δηαπίζησζε  φηη ε θαηάξηηζε  ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ρξφλνπ 

βειηίσζε ζεκαληηθά ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ησλ ζπκκεηερφλησλ  θαη κείσζε ην αίζζεκα 

αλεζπρίαο  θαη ηελ  αλαβιεηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα  ειέγρνπ –ζχγθξηζεο .  Οη Green 

θαη Skinner (2005) δελ ζπλέθξηλαλ ηα απνηειέζκαηα κε νκάδα ειέγρνπ, αιιά ππνιφγηζαλ ην 

απνηέιεζκα κεηά ηελ εθπαίδεπζε θαη παξαθνινχζεζαλ ηελ εμέιημε γηα  αξθεηνχο κήλεο. 

ηελ κειέηε είραλ ζπκπεξηιεθζεί εηαηξείεο απφ δηαθνξεηηθνχο ηνκείο. Γεληθά ηα 

απνηειέζκαηα ήηαλ ζεηηθά ζε έλα εχξνο ζπκπεξηθνξψλ  πνπ  αλαθέξνληαλ ζην ζρεηηθφ 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο. 

πκπεξαζκαηηθά, δηάθνξεο  κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε εθπαίδεπζε ζε πξνγξάκκαηα 

δηαρείξηζεο ρξφλνπ γεληθά βειηηψλεη ηηο  δεμηφηεηεο ζηελ δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα 

κε φζα αλαθέξνπλ νη ζπκκεηέρνληεο. Ζ εθηίκεζε ησλ επηβιεπφλησλ ήηαλ ζεηηθή ζε κία 

κειέηε (Orpen, 1994), θαη θάπνηα επηβεβαίσζε απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ, είηε απφ  

επνπηεχνληεο  ηέηνησλ κειεηψλ ή θαη απφ ηζφηηκνπο θξηηέο, πξνέθπςε ζε ηξεηο ζρεηηθέο 

κειέηεο (Green θαη Skinner, 2005, Macan, 1994, Van Eerde, 2003).   

 

 

3.1.7 ΕΠΙΠΣΨΕΙ ΚΑΙ ΟΥΕΛΗ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΦΡΟΝΟΤ 
 

 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ  ρξφλνπ έρεη κειεηεζεί ζε ζρέζε κε πνιιέο άιιεο κεηαβιεηέο 

απνηειέζκαηνο ζχκθσλα κε ηνπο Brigitte J.C. Claessens, Wendelien van Eerde θαη Christel 

G. Rutte (2005) . Ζ πξψηε νκάδα ησλ κειεηψλ έρνπλ δηεξεπλήζεη επηπηψζεηο ζε εγγχηαηεο  

κεηαβιεηέο, φπσο ε αθξηβήο εθηίκεζε ηνπ ρξφλνπ  (Burt and Kemp, 1994), δαπαλψληαο 

ρξφλν γηα ηελ πςειή πξνηεξαηφηεηα εξγαζηψλ (Hall θαη Hursch, 1982),  ε ηθαλφηεηα λα 
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αλαπξνζαξκφδνπκε ζρέδηα γηα λα βειηηψζνπκε ηνλ ξπζκφ πξνφδνπ (Eilam θαη Aharon, 

2003). Άιιεο κειέηεο έρνπλ εμεηάζεη επηπηψζεηο ζηηο επηδφζεηο ζηελ εξγαζία θαη 

αθαδεκατθέο ξπζκίζεηο , φπσο ε απφδνζε πσιήζεσλ (Barling et al., 1996) απφδνζε ζηελ 

εξγαζία (Davis, 2000, Macan, 1994) βαζκνί θνιιεγίνπ (Britton θαη Tesser, 1991) 

αθαδεκατθή επίδνζε (Burt θαη Kemp, 1994) κέζε βαζκνιφγεζε (Britton θαη Tesser, 1991) 

θαη ζπλνιηθή βαζκνινγία (Bond θαη Feather, 1988). 

Ζ ηξίηε νκάδα ησλ κειεηψλ έρνπλ δηεξεπλήζεη ηηο επηδξάζεηο ζε λννηξνπίεο θαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηνπ άγρνπο , φπσο ν αληηιεπηφο έιεγρνο ηεο ψξαο  (Adams θαη Jex, 1999, 

Davis,2000 Jex θαη Elacqua, 1999, Francis-Smythe θαη Robertson, 1999a, Macan, 1994) 

επραξίζηεζε ηεο εξγαζίαο (Davis, 2000, Macan, 1994) θφξηνο εξγαζίαο (Burt θαη Kemp, 

1994) επαγγεικαηηθή θαη ζσκαηηθή έληαζε (Davis, 2000, Macan, 1994) παξεκβνιέο ζηελ 

εξγαζία θαη ζηελ νηθνγέλεηα (Adams θαη Jex, 1999) έληαζε (Jex θαη Elacqua, 1999), 

ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε (Peeters θαη Rutte, 2005), θαη πγεία (Bond θαη Feather, 1988). 

Σα απνηειέζκαηα ζηε ρξνληθή εθηίκεζε θαη ζπαηάιε ηνπ ρξφλνπ γηα πςειήο 

πξνηεξαηφηεηαο εξγαζίεο είραλ επεξεαζηεί ζεηηθά . Οη Francis-Smythe θαη Robertson (1999)  

θαηέιεμαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο νη νπνίνη ιακβάλνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο σο εμαζθνχκελνπο 

ηεο  δηαρείξηζεο ρξφλνπ ζπκπεξηθνξψλ εθηηκάηαη φηη είραλ αλακελφκελε δηάξθεηα ρξφλνπ κε 

κεγαιχηεξε αθξίβεηα απ' φηη εθείλνη νη νπνίνη δελ ήηαλ κέξνο ηεο πξαθηηθήο, αιιά ηείλνπλ λα 

ππνηηκνχλ ην ρξφλν πνπ πέξαζε . Οη ζπγγξαθείο ηφληζαλ ην ξφιν ησλ θηλήηξσλ, φπσο 

αλαθάιπςαλ φηη νη πεξηζζφηεξνη κε θίλεηξα εξσηεζέληεο είραλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζην 

ζρεδηαζκφ. Φαηλφηαλ λα ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ αθαδεκατθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

απνηειεζκάησλ επηδφζεσλ.  Οη βαζκνί ηνπ θνιιεγίνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ 

ζπλεζεηψλ είραλ επεξεαζηεί ζεηηθά, αιιά ε αλακελφκελε ζρέζε κεηαμχ ρξφλνπ δηαρείξηζεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη εξγαζηαθήο απφδνζεο ήηαλ κέηξηα ή αθφκε θαη κε ζεκαληηθή. Ζ Macan 

(1994) απέηπρε λα αλαθαιχςεη κηα ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ απφδνζε εξγαζίαο , ελψ ν 

Barling et al. (1996) βξήθε κηα ζπζρέηηζε κε ηελ απφδνζε πσιήζεσλ ,αιιά κφλν γηα απηνχο 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε πςειά θίλεηξα.  

Σα απνηειέζκαηα  ζηηο ζρεηηθά κε ην άγρνο εθβάζεηο  έδεημαλ φηη ε δηαρείξηζε ηνπ 

ρξφλνπ ήηαλ ζεηηθά ζπζρεηηδφκελε κε ηνλ έιεγρν αληίιεςεο ηνπ ρξφλνπ, ηελ ηθαλνπνίεζε 

απφ ηελ εξγαζία θαη ηελ πγεία  θαη αξλεηηθά ζπζρεηηδφκελε κε ηελ επαγγεικαηηθή θαη 

ζσκαηηθή έληαζε , πίεζε  θαη ηελ ςπρνινγηθή δπζθνξία . Οη Jex θαη Elacqua (1999)  βξήθαλ 

κηα ηδηαίηεξα θαηεπλαζηηθή επίδξαζε ηνπ ρξφλνπ ζηε δηαρείξηζε ζπκπεξηθνξάο ζηελ ζρέζε 
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εξγαζία-νηθνγέλεηα θαη ζηηο ζπγθξνχζεηο απηψλ φπσο θαη εληάζεσλ, κε κηα ηζρπξφηεξε 

ζρέζε κεηαμχ εξγαζίαο-νηθνγέλεηαο θαη ζπγθξνχζεσλ θαη  πγείαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηνπο νπνίνπο εθαξκφδνληαλ νη ηερληθέο δηαρείξηζεο . Ζ κεηξίαζε είλαη παξφκνηα κε απηή 

πνπ νη Peeters θαη Rutte (2005) βξήθαλ ,ε δηαρείξηζε ρξφλνπ ζπγθξαηεκέλε κε ηε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ πςειψλ απαηηήζεσλ θαη ρακειήο απηνλνκίαο απφ ηε κία πιεπξά  θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο εμάληιεζεο απφ ηελ άιιε. 

Δλ θαηαθιείδη, ε έξεπλα δηαπίζησζε ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

ρξφλνπ ζπκπεξηθνξάο ζε εγγχηαηα  απνηειέζκαηα φπσο ζηηο επηδφζεηο θαη ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ άγρνπο  . Χζηφζν, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ γηα απφδνζε 

θαίλεηαη λα είλαη ηα πην αδχλακα κέζα ζε απηέο ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο. 

Ο ρξφλνο είλαη πεπεξαζκέλνο. Έρνπκε κφλν ηφζεο ψξεο φζεο δηαηίζεληαη ζε κηα 

εκέξα γηα λα δήζνπκε ηε δσή καο ,λα πξνβνχκε ζηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ 

πξέπεη λα επηηεπρζνχλ θαη λα απνιαχζνπκε ηε δσή καο. Κάζε ιεπηφ πνπ ράλνπκε ζε 

απνγνήηεπζε πάλσ ζε έλα έξγν πνπ θαίλεηαη πνιχ δχζθνιν  είλαη έλα ιεπηφ πνπ  αθαηξείηαη 

απφ ην ρξφλν  πνπ έρνπκε θαηαλέκεη γηα  λα απνιαχζνπκε  ηε δσή καο. Αθφκε θαη νη 

εξγαζίεο καο ζα πξέπεη λα καο δίλνπλ επραξίζηεζε δειαδή κηα αίζζεζε ηεο νινθιήξσζεο, 

ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αλαγλψξηζεο γηα κηα θαιή δνπιεηά, θαη νηθνλνκηθά νθέιε, επίζεο, πνπ 

καο επηηξέπνπλ λα απνιακβάλνπκε ηελ πξνζσπηθή καο δσή αθφκε πεξηζζφηεξν. Απηφ 

κπνξεί λα γίλεη. 

 Ληγφηεξν ζηξεο, κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε, κεησκέλε απνγνήηεπζε, κεγαιχηεξε 

νινθιήξσζε, απηά είλαη φια ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θαιή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ 

καο ζχκθσλα κε ηνλ Mancini (2003). Ζ ειπίδα καο είλαη φηη ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ζα καο 

βνεζήζεη έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ φια απηά ηα πξάγκαηα θαη αθφκα άιια πεξηζζφηεξα .Σν 

θχξην φθεινο γηα ην θάζε άηνκν,  ζα είλαη ε αχμεζε ηεο on-the-job παξαγσγηθφηεηάο ηνπ.  

Ζ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ πξννξίδεηαη γηα λα καο βνεζήζεη, θαζψο, βνεζψληαο ην 

πξνζσπηθφ πξψηεο γξακκήο καο βειηηψλεη ηηο δηθέο καο δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ, 

πνπ καο θάλνπλ ηε δνπιεηά καο επθνιφηεξε  θαη καο θαηαζηνχλ πην παξαγσγηθνχο. Αθφκα 

πεξηζζφηεξν, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα 

εθαξκφζνπκε ηηο δεμηφηεηεο πνπ κπνξνχκε λα κάζνπκε γηα ηε δσή καο έμσ απφ ην ρψξν 

εξγαζίαο, ζην ζπίηη καο, ζηηο ζρέζεηο καο κε ηελ νηθνγέλεηα θαη θίινπο-ελ νιίγνηο, γηα ηε δσή 

καο γεληθφηεξα. 
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3.1.8 Η ΑΡΦΗ KISS 
 

Γνθηκάζηε ηελ εμάπισζε ηεο αξρήο KISS (Keep it Short and Simple) Mancini 

(2003). Γηα παξάδεηγκα,  είλαη ράζηκν ρξφλνπ λα παξαβξηζθφκαζηε ζε κηα ζπλάληεζε αλ ην 

ζέκα κπνξεί λα επηιπζεί κε έλα γξήγνξν ηειεθψλεκα. Γελ ππάξρεη θαλέλα λφεκα ζηε 

ζχληαμε κηαο 10ζέιηδεο έθζεζεο φπνπ νη κφλν δχν ζειίδεο είλαη φια φζα είλαη απαξαίηεηα 

θαη αλ πξέπεη λα ζηείιεηε έλα ζεκείσκα, βεβαησζείηε φηη δελ είλαη ζε θάπνηνλ θίιν ζαο πνπ 

ζπλαληάηε  αξθεηέο θνξέο ηελ εκέξα. Γηα παξάδεηγκα: 

1. Πεξηνξίζηε φιεο ηηο γξαπηέο εθζέζεηο, επηζηνιέο, ππνκλήκαηα θιπ ζε κηα 

πιεπξά ηεο A4 ζειίδαο 

2. Πεξηνξίζηε φια ηα e-mails ζε κηα παξάγξαθν  

3. Πνηέ κελ ρξεζηκνπνηείηε κηα κεγάιε ιέμε, φπνπ κηα πην κηθξή θάλεη εμίζνπ 

4. Αλ είλαη δπλαηφλ λα θνπεί κηα ιέμε πάληα θφςηε ηελ  

5. Πνηέ κελ ρξεζηκνπνηείηε παζεηηθή θσλή, φπνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

ελεξγεηηθή θσλή 

6. Πνηέ κελ ρξεζηκνπνηείηε κηα μέλε θξάζε, κηα επηζηεκνληθή ιέμε ή κηα ιέμε 

αξγθφ, αλ κπνξείηε λα ζθεθηείηε κηα θαζεκεξηλή κε ηελ ίδηα ζεκαζία  

7. Ρπζκίζηε ηηο ζπλαληήζεηο ζαο γηα λα νινθιεξψλνληαη 25 ηνηο εθαηφ πην 

γξήγνξα  απφ φ, ηη είλαη  θπζηνινγηθά 

8. Εεηήζηε ηνπο αλζξψπνπο λα ζπλνςίζνπλ 

 

3.1.9 ΑΡΝΗΣΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΟΤ ΔΕΝ ΒΟΗΘΟΤΝ ΣΗΝ 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΦΡΟΝΟΤ 
 

Μεξηθέο παγίδεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζσπηθφηεηά καο ή ηηο  

ζηάζεηο καο ζχκθσλα κε ηνλ Adair (2009). Γηα παξάδεηγκα, ε αλαπνθαζηζηηθφηεηα, ε 

αλαβιεηηθφηεηα, ε ηειεηνκαλία, ε έιιεηςε ζπγθέληξσζεο  θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο 

αλαγθαηφηεηαο ζπκβάιινπλ ζηηο θαθέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ . Αο εμεηάζνπκε 

πψο ην θαζέλα απφ απηά ηα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά  ή ζπκπεξηθνξέο ππνλνκεχνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ ρξφλνπ. 
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1. Άγρνο. Μεξηθνί άλζξσπνη μνδεχνπλ πεξηζζφηεξν ρξφλν αλεζπρψληαο γηα 

νξηζκέλα θαζήθνληα απφ φ, ηη πξαγκαηηθά  αμίδνπλ απηά γηα λα αλεζπρνχλ .Έρνπλ αλεζπρία 

γηα ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ρεηξηζηνχλ έλα έξγν κπνξεί λα ππνζθάπηνπλ ηελ ελέξγεηα θαη ην 

ρξφλν ηνπο πνπ ζα κπνξνχζε λα είρε  δαπαλεζεί γηα ην έξγν.  Έλαο απνηειεζκαηηθφο 

δηαρεηξηζηήο ηνπ ρξφλνπ απαηηεί έλα νξηζκέλν πνζφ ηεο εκπηζηνζχλεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

ηελ ηθαλφηεηα αλάιεςεο θηλδχλσλ. Απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ ρξφλνπ ζεκαίλεη φηη  κπνξεί 

λα νινθιεξψλεη αθφκε θαη ηηο επίθνβεο εξγαζίεο. 

2. Αλαπνθαζηζηηθφηεηα. Ο αλαπνθάζηζηνο manager αλαθαηεχεη φιε ηελ εκέξα ηα 

έγγξαθά ηνπ, ελψ πξνζπαζεί λα απνθαζίζεη πνηα εξγαζία πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί πξψηα. 

Ζ αλαπνθαζηζηηθφηεηα κπνξεί λα εθδεισζεί ζε ρξφληα αβεβαηφηεηα γηα ην πψο λα 

πξνρσξήζνπκε ζε έλα έξγν. 

3. Αλαβιεηηθφηεηα. Οξηζκέλνη managers ηζρπξίδνληαη φηη ε αλαβιεηηθφηεηα ηνπο  

είλαη απνηειεζκαηηθή επεηδή εξγάδνληαη θαιχηεξα ππφ πίεζε. Ση θάλνπλ απηνί νη άλζξσπνη 

κε ην ρξφλν ηνπο κέρξη νη πξνζεζκίεο λα ηνπο πξνζεγγίζνπλ; Μήπσο ζθέθηνληαη γηα ηελ 

εξγαζία ηνπο θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηάθνξεο ιαλζαζκέλεο εθθηλήζεηο; Αλ λαη, έρνπλ 

ράζεη πνιχηηκν  ρξφλν ήδε. Δπίζεο, απηνί πνπ αλαβάιινπλ ζπρλά ηηο εξγαζίεο ηνπο ζπάληα 

κπνξνχλ  λα ηεξνχλ ηηο πξνζεζκίεο. ίγνπξα, ζα  πιεξνχλ νξηζκέλεο πξνζεζκίεο. Αιιά ε 

βηαζχλε γηα λα θάλνπλ έλα έξγν θαηά ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ζεκαίλεη αλαπφθεπθηα φηη 

νξηζκέλεο πξνζεζκίεο ζα πξέπεη λα ραζνχλ θαη θάπνηα πνηφηεηα ζα ζπζηαζηεί. 

4. Σειεηνκαλία. Οη ηειεηνκαλείο ηζρπξίδνληαη φηη γηα λα θάλεη θάπνηνο  έλα έξγν 

ζσζηά, ζα πξέπεη λα δψζεη ην 100 ηνηο εθαηφ ησλ ελεξγεηψλ ηνπ. Ζ πξνζσπηθή ηνπο εζηθή, 

δελ ηνπο επηηξέπεη  λα ππνβάινπλ ηελ εξγαζία ηνπο  πνπ είλαη ιηγφηεξε απφ ην ηέιεην. Ζ 

εηξσλεία είλαη φηη θαλέλα κέξνο ηνπ έξγνπ δελ κπνξεί λα θηάζεη ηελ ηειεηφηεηα. Ο ρξφλνο 

πνπ δαπαλάηαη θαη πνπ αγσλίδνληαη γηα ην άπηαζην ηδαληθφ ηεο ηειεηφηεηαο ζπλήζσο δελ έρεη 

σο απνηέιεζκα κηα αμηνζεκείσηε δηαθνξά ζηελ πνηφηεηα. Έξρεηαη έλα ζεκείν ηεο 

θζίλνπζαο απφδνζεο φζνλ αθνξά ην ρξφλν πνπ δαπαλάηαη γηα έλα έξγν θαη ε πνηφηεηα ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ έξγνπ ηνπο. Ζ επίηεπμε αξηζηείαο ζηελ  εξγαζία ηνπο ιακβάλεη έλα 

ζεκαληηθφ πνζφ απφ ηελ ζπγθέληξσζή ηνπο θαη απφ ηελ  θαιά θαηεπζπλφκελε ψξα ηνπο. 

Αιιά πέξα απφ απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, κφλν ακειεηέα είλαη ε βειηίσζε ζην πνηνηηθφ 

απνηέιεζκα απφ πξφζζεην  ρξφλν. 

5.Αδπλακία ζπγθέληξσζεο. Μεξηθνί άλζξσπνη κπνξεί λα έρνπλ κεγάια δηαζηήκαηα  

ρξφλνπ ρσξίο λα ηνπο δηαθφςνπλ θαη αθφκα δελ πεηπραίλνπλ θαιά απνηειέζκαηα. Ζ 
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αθεξεκάδα θαη νη απην-πεξηζπαζκνί  καζηίδνπλ απηά ηα άηνκα. Σν βξίζθνπλ πνιχ δχζθνιν 

λα επηθεληξσζνχλ ζε έλα έξγν ζε θάπνηα ζηηγκή. Γελ είλαη ζε ζέζε λα εξγαζηνχλ ζρεηηθά κε 

έλα ζρέδην γηα πεξηζζφηεξν απφ ιίγα ιεπηά, ρσξίο λα ράζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο  ή λα 

αηζζαλζνχλ  ηελ αλάγθε λα θάλνπλ έλα δηάιεηκκα. 

6. Αίζζεκα φηη είλαη απαξαίηεηνη . Έρνπλ ηε ζηάζε φηη  πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ 

άκεζα ζε φιεο ηηο εξγαζίεο, εάλ ε εξγαζία είλαη λα γίλεηαη ζσζηά. Απηά ηα άηνκα δελ 

κπνξνχλ λα ζπκβαδίζνπλ , δηφηη  νπζηαζηηθά θάλνπλ ηηο δνπιεηέο  πνιιψλ αλζξψπσλ. Οη 

managers  πνπ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή πέθηνπλ ζηελ παγίδα θαη δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθνί δηαρεηξηζηέο ηνπ ρξφλνπ ηνπο. 

 

3.1.10 ΦΕΗ ΜΕΣΑΞΤ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΦΡΟΝΟΤ ΚΑΙ ΣΗ 

ΔΗΜΙΟΤΡΓΗΚΟΣΗΣΑ 
 

ρεδφλ 60 ρξφληα πξηλ ν Guilford (1950) ζεκείσζε φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα, ζε ζηελή 

έλλνηα ηεο, πεξηιακβάλεη "ηηο ηθαλφηεηεο θαη  είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δεκηνπξγηθψλ 

αλζξψπσλ ζχκθσλα κε ηνπο  Zampetakis, Bouranta, Moustakis (2010) ,νη νπνίεο ηθαλφηεηεο  

πεξηιακβάλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο φπσο  επηλφεζε,  ζρεδηαζκφ, ην λα θαηαθέξλνπλ λα 

δεκηνπξγνχλ,  λα ζπλζέηνπλ  θαη λα πξνγξακκαηίδνπλ. Οη άλζξσπνη πνπ εκθαλίδνπλ απηά ηα 

είδε ζπκπεξηθνξάο ζε έλα αηζζεηφ βαζκφ αλαγλσξίδνληαη σο δεκηνπξγηθνί. Σα ζηνηρεία 

δείρλνπλ φηη ν ζρεδηαζκφο κπνξεί λα είλαη κηα θξίζηκε πηπρή ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο  

(Osburn θαη Mumford, 2006). 

Ζ δεκηνπξγηθφηεηα είλαη κηα ζπλάξηεζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ θαη είλαη αξλεηηθά 

ζπζρεηηδφκελε  κε ηελ πίεζε ηνπ ρξφλνπ .Ο  Amabile et al. (1996) απέδεημε φηη ηα κέιε ησλ 

νκάδσλ εξγαζίαο πνπ παξήγαγαλ έξγα ρακειήο δεκηνπξγηθφηεηαο είραλ κεγαιχηεξε πίεζε 

ρξφλνπ απφ φ, ηη φζνπο ζπκκεηείραλ ζε έξγα πςειήο δεκηνπξγηθφηεηαο . ε κηα άιιε 

έξεπλα, ν Amabile et al. (2002) δηαπίζησζε φηη νη κεηξήζεηο γηα ηελ πίεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ 

ζπιιέρηεθαλ ζε κηα δεδνκέλε εκέξα, απφ 177 εξγαδφκελνπο πνπ ήηαλ κέιε ησλ 22 νκάδσλ 

έξγσλ απφ 7 νξγαληζκνχο, ήηαλ αξλεηηθά ζπζρεηηδφκελεο  κε ηε δεκηνπξγηθή γλσζηηθή 

επεμεξγαζία γηα ηελ ίδηα εκέξα θαη ηηο επφκελεο εκέξεο. Γεδνκέλνπ φηη ε αληηιεπηή  πίεζε 

ρξφλνπ θαίλεηαη λα είλαη επηδήκηα γηα ηε δεκηνπξγηθφηεηα, είλαη εχινγν φηη ε αίζζεζε  πνπ 
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έρεη θάπνηνο φηη έρεη ηνλ έιεγρν ζε βάζνο ρξφλνπ  (δειαδή  ηνλ αληηιεπηφ έιεγρν ηνπ 

ρξφλνπ) ζα ζπζρεηίδεηαη κε ηηο κεηξήζεηο δεκηνπξγηθφηεηαο.  

Αλ θαη ζηελ αξρή ε ζεσξία θαη ε έξεπλα είραλ πξνηείλεη φηη νη δεμηφηεηεο ηεο 

δηαρείξηζεο ρξφλνπ  κπνξεί λα είλαη επσθειήο γηα δεκηνπξγηθά απνηειέζκαηα ( Glassman, 

1986), κέρξη ζήκεξα δελ ππάξρνπλ εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ επηρείξεζαλ λα ζπλδέζνπλ ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Ζ απην-ξχζκηζε θαη ε ζεσξία πνπ ζέηνπλ ηνπο ζηφρνπο παξέρνπλ κηα ζεκαληηθή 

ελλνηνινγηθή ζχλδεζε κέζσ ηεο νπνίαο ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη  ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ  

κπνξεί λα ελζσκαησζνχλ ζεσξεηηθά.  Οη ζεσξεηηθνί ηεο απηνξξχζκηζεο (π.ρ. Bandura, 1997 

Carver θαη Scheier, 1998) ππνδεηθλχνπλ φηη ηα άηνκα κπνξνχλ, ζε πνηθίινπο βαζκνχο, λα 

ξπζκίδνπλ ηηο πηπρέο ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο, ηα θίλεηξα θαη ηε ζπκπεξηθνξά πξνο ηελ 

επίηεπμε ελφο ζηφρνπ . χκθσλα κε ηνλ Zimmerman θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (Zimmerman, 

1995 Zimmerman & Schunk, 2004) ε απην-ξχζκηζε ησλ αηφκσλ είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίζεη 

ηνπο θνληηλνχο  θαη εθηθηνχο ζηφρνπο, λα καζαίλεη  πξνζαλαηνιηζκφ παξά ηελ επίηεπμε θαη 

λα έρεη κηα θαηαλφεζε φηη δηάθνξα καζεζηαθά θαζήθνληα απαηηνχλ δηαθνξεηηθέο 

ζηξαηεγηθέο θαη ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πην θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο απνηειεζκαηηθά . 

Ζ ζεσξία ησλ ζηφρσλ, ππνζέηεη φηη ε αλζξψπηλε δξάζε θαηεπζχλεηαη απφ ηηο 

αηζζήζεηο ,ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνζέζεηο (Locke θαη Latham, 1990) ε ξχζκηζε ησλ ζηφρσλ 

ζεσξείηαη κηα απνηειεζκαηηθή θηλεηήξηνο ηερληθή. Ζ βαζηθή θηλεηήξηα ππφζεζε ηεο ξχζκηζε  

ησλ ζηφρσλ είλαη φηη νη ζηφρνη  απμάλνπλ ηελ πξνζνρή θαη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ  

παξέρνληαο ζαθείο ζηφρνπο πξνο ηνπο νπνίνπο ηα άηνκα κπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ ηηο 

ελέξγεηέο ηνπο. Με έκκεζν ηξφπν, νη χπαξμε  ζηφρσλ παξαθηλεί ηνπο αλζξψπνπο λα 

αλαθαιχςνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο  πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ ηνπο.  

 Ο Sternberg (2005) ππνζηεξίδεη φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δεκηνπξγηθψλ αλζξψπσλ αληηπξνζσπεχνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο απνθάζεηο. Με άιια ιφγηα, 

νη άλζξσπνη απνθαζίδνπλ λα είλαη δεκηνπξγηθνί. Γηα λα είλαη δεκηνπξγηθά, ηα άηνκα πξέπεη 

λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη λα εζηηάδνπλ ζην έξγν, πξνζπαζψληαο λα ζθεθηνχλ λένπο 

ηξφπνπο γηα λα θάλνπλ πξάγκαηα  θαη λα πξνζπαζνχλ λα ζπλδπάζνπλ εηεξφθιεηα ζηνηρεία 

γηα λα θαηαιήμνπλ ζε θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο ή ιχζεηο.  

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ κπνξεί λα είλαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο 

ηξφπνο ζρεδηαζκνχ, θαίλεηαη εχινγν φηη ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ζπκπεξηθνξψλ (π.ρ. 
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εκεξήζηνο ζρεδηαζκφο, ηνλ καθξνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

ζηξαηεγηθή απηνξξχζκηζεο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ  ρξήζηκσλ ηδεψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

ζπκπεξηθνξέο ηεο δηαρείξηζεο ρξφλνπ αθνξνχλ κέηξα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. Γηα 

παξάδεηγκα, ηα άηνκα κε πςειή δεκηνπξγηθφηεηα κπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ ηηο θαζεκεξηλέο  

εξγαζίεο ηνπο, έηζη ψζηε  ηα βαξεηά θαη κε ελδηαθέξνληα πξάγκαηα λα νινθιεξψλνληαη 

πξψηα , ή  κπνξνχλ λα ξπζκίδνπλ ην κήθνο ηεο εξγάζηκεο εκέξαο, έηζη ψζηε ηνπιάρηζηνλ 

θάπνηα εξγαζία λα επηηπγράλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ πνπ θάπνηεο εξγαζίεο 

ζεσξνχληαη ιηγφηεξν επηζπκεηέο.  

Χζηφζν, θαζψο ην άηνκν αζρνιείηαη κε ηε δεκηνπξγηθή πξάμε ε έληαζε ηεο 

δέζκεπζεο κπνξεί λα δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν θαη αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε 

(Amabile, 1996. Drazin et al, 1999). Έλα άηνκν κπνξεί λα επηιέμεη ηελ ειάρηζηε ζπκκεηνρή, 

πξνηείλνληαο απιέο ιχζεηο , ελαιιαθηηθά, έλα άηνκν κπνξεί λα επηιέμεη λα ζπκκεηέρεη κε 

πιήξε ηξφπν, ρξεζηκνπνηψληαο φιεο ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ , ζε κηα πξνζπάζεηα λα παξάγεη 

ρξήζηκα απνηειέζκαηα. χκθσλα κε ην Root-Bernstein (2004) έλα άηνκν κπνξεί λα είλαη 

δεκηνπξγηθφο ζε δηάθνξνπο ηνκείο, γηα παξάδεηγκα, έλαο επηζηήκνλαο κπνξεί λα είλαη 

θαιιηηέρλεο ή έλαο θαιιηηέρλεο κπνξεί λα είλαη θαη επηζηήκνλαο. Απηφο πξνηείλεη φηη νη 

δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο είλαη κάιινλ ζε γεληθνχο ηνκείο  θαη ηα δεκηνπξγηθά άηνκα 

κνηξάδνληαη θνηλέο δηαηζζήζεηο θαη γλσζηηθά  εξγαιεία. Ζ αληίπαιε κεξηά  ππνζηεξίδεη φηη ε 

δεκηνπξγηθφηεηα είλαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο: νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο, δελ είλαη κηα δηάρπηε ηάζε λα είλαη δεκηνπξγηθνί (π.ρ. Baer, 1998 Feist, 

1998). Ο Feist (1998) ππνζηήξημε γηα ηε ρξνληθή ζηαζεξφηεηα ησλ δηαζηάζεσλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ησλ δεκηνπξγηθψλ αλζξψπσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη έλα γεληθφ κέηξν ηεο 

δεκηνπξγηθήο πξνζσπηθφηεηαο (φπσο ην CPS) ζα δείμεη ρακειφηεξεο ζπζρεηίζεηο κε ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ ρξφλνπ δηαρείξηζεο ζε ζρέζε κε έλα κέηξν πνπ απνηππψλεη ηελ ηάζε λα 

παξάγεη πξσηφηππεο θαη ρξήζηκεο ηδέεο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα είλαη κφλν ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, είλαη εχινγν φηη 

ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ σο ζηξαηεγηθή απηνξξχζκηζεο, ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα 

ππφ ζπλζήθεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. χκθσλα κε Bidjerano θαη Yun Dai (2007), ε 

επζπλεηδεζία (πνπ πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε αμηνπηζηία θαη ε ππεπζπλφηεηα, ε 

ηθαλφηεηα λα ζρεδηάδνπλ, λα νξγαλψλνπλ θαη λα παξακέλνπλ ζηελ ππεξεζία ηνπ 

επηηεχγκαηνο θαη ηελ ππαθνή ζηνπο θαλφλεο) ζρεηίζηεθε κε πςειφηεξε ηάζεηο γηα ηε ρξήζε 

ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ ζε έλα δείγκα ησλ ακεξηθαληθψλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. Μέζα 
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ζην κνληέιν ησλ πέληε-παξαγφλησλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαίλεηαη 

λα είλαη πην ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ επζπλεηδεζία (Claessens et al., 2004). Ζ ζρέζε 

σζηφζν, κεηαμχ επζπλεηδεζίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο παξνπζηάδεη θάηη απφ έλα δίιεκκα, ε 

επζπλεηδεζία θαίλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ επηζηεκνληθή δεκηνπξγηθφηεηα, αιιά αλαηξεί ηελ 

θαιιηηερληθή δεκηνπξγηθφηεηα (Feist, 1998). Οη George θαη Zhou (2001) δηαπίζησζαλ φηη νη 

εξγαδφκελνη κε πςειή επζπλεηδεζία κπνξεί λα αλαζηέιινπλ ηε δεκηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά, 

φηαλ ε θαηάζηαζε ελζαξξχλεη ηελ θνκθνξκηζηηθή θαη ειεγρφκελε ηάζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Άιιεο κειέηεο έρνπλ δείμεη άκεζεο αξλεηηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ επζπλεηδεζίαο θαη  ζε 

δηάθνξα κέηξα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο (ηδηαίηεξα  ε θαιιηηερληθή δεκηνπξγηθφηεηα) (π.ρ. 

Batey θαη Furnham, 2006).  

Σέινο, ελψ ν καθξνπξφζεζκνο θαη ν βξαρππξφζεζκνο  ζρεδηαζκφο ζπιιακβάλεη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ, ε ηάζε γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ 

ζπιιακβάλεη ηελ ζηάζε ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν. Έρεη αλαθεξζεί φηη ηα δεκηνπξγηθά άηνκα 

είλαη εγγελψο θηλεηνπνηεκέλα θαη είλαη εμνπιηζκέλα κε πςειά επίπεδα επηκνλήο (Runco, 

2007). Σα δεκηνπξγηθά  άηνκα κπνξεί λα έρνπλ ηελ επηκνλή λα ππεξπεδνχλ ηα εκπφδηα κε 

ηελ αλάπηπμε πξφηππσλ ρξφλνπ ζπκπεξηθνξάο πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

πάλσ  ζηε ρξνληθή θιίκαθα (Macan, 1994). Απηφ είλαη ζχκθσλν κε ηελ πξννπηηθή ηεο 

απηνξξχζκηζεο , φπνπ νη άλζξσπνη ηαηξηάδνπλ κε ηα πνιχπινθα θαη απξφβιεπηα 

πεξηβάιινληά ηνπο, κε ηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ελφο ζπλφινπ ηεξαξρηθά νξγαλσκέλσλ 

ζηφρσλ (Bandura, 1991, 1997). Τπφ ηελ πξννπηηθή ηεο απηνξξχζκηζεο, ηα άηνκα, 

πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο αλακέλεηαη λα αλαπηχμνπλ ζρέδηα θαη 

ζηξαηεγηθέο θαη λα παξαθνινπζνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηέηνην ηξφπν γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. 

 

3.1.11 ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΦΡΟΝΟΤ ΚΑΙ ΑΝΗΤΦΙΑ 
 

 

Ζ αλεζπρία ζρεηίδεηαη αξλεηηθά  κε ηε δνκή ηνπ ρξφλνπ θαη ζθνπνχ ζχκθσλα κε ηνλ 

Kelly (2007). Χζηφζν, ε αλεζπρία είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αζπζρέηηζηε κε ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ε ζεσξεηηθή ππφζεζε φηη ε δηάξζξσζε  ηνπ 

ρξφλνπ θάπνηνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηελ αλεζπρία θαίλεηαη λα έρνπλ θάπνηα αμία. Χζηφζν, 
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ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ κπνξεί λα έρνπλ κηθξή επίδξαζε ζηελ 

αλεζπρία .Σα πνξίζκαηα ησλ εξεπλψλ  έδεημαλ φηη ζπλήζσο νη  δπζάξεζηεο εκπεηξίεο, φπσο 

ην άγρνο ,ε απειπηζία λεχξσζε θαη ε θαηάζιηςε (Bond & Feather, 1988), θαη ε πιήμε 

ζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηε δνκή ηνπ ρξφλνπ θαη ζθνπνχ. Απηφ πξνζζέηεη θάπνηα δνκηθή 

εγθπξφηεηα ζην TSQ θαη έκκεζα ππνζηεξίδεη ην SWS σο έλα κέηξν ηεο δπζάξεζηεο 

εκπεηξίαο ηεο αλεζπρίαο .Σα επξήκαηα ησλ  κειεηψλ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν ζπλέπεηεο γηα 

ην ρξφλν θαη ηελ αλεζπρία. Πξψηνλ, θαίλεηαη λα είλαη ε ππφζεζε φηη ε δνκή ηνπ ρξφλνπ  θαη 

ηνπ ζθνπνχ θαη ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ είλαη μερσξηζηέο δνκέο, δεδνκέλνπ φηη πξνθαλψο 

αληηπξνζσπεχνπλ μερσξηζηέο δηαθνξέο ζηελ αλεζπρία. Δλλνηνινγηθά, ε ρξνληθή  δνκή απηή 

κπνξεί λα κεηξήζεη πεξηζζφηεξα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζθνπνχ ζην ρξφλν ελφο αηφκνπ, ελψ ε 

δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ κπνξεί λα κεηξήζεη πην ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην ρξφλν. Γεχηεξνλ, ε αχμεζε ησλ αληηιήςεσλ ηεο δνκήο θαη ηνπ ζθνπνχ ζην ρξφλν ελφο 

αηφκνπ κπνξεί λα είλαη επεξγεηηθή ζηε κείσζε ηεο αλεζπρίαο, ελψ ε ρξήζε νξηζκέλσλ 

ζπκπεξηθνξψλ δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ (θάλνληαο ιίζηεο, ηελ ηεξάξρεζε, ηελ νξγάλσζε ηνπ 

ρξφλνπ  θαη ε πξνζπάζεηα λα ειέγμεη ην ρξφλν ηνπ) δελ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο, φπσο 

αλακελφηαλ ζηε κείσζε ηεο αλεζπρίαο. Χο εθ ηνχηνπ, θαίλεηαη φηη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

αλεζπρίαο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ ρξφλνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ αληίιεςε ηνπ ρξφλνπ 

πεξηζζφηεξν απφ ηηο πξαγκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο  πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξφλν. Ζ  παξνρή 

ρξνληθήο δνκήο ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηε κείσζε ηεο αλεζπρίαο ηνπ αηφκνπ. Χζηφζν,  

ε αλεζπρία θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη ιηγφηεξν φηαλ ηα άηνκα δνκνχλ θαη  δηαρεηξίδνληαη ην 

ρξφλν ηνπο , ζεσξψληαο φηη ε αλεζπρία ζρεηίδεηαη κε δπζαλεμία θαη ηελ αβεβαηφηεηα .  

Ο Manser (2010) αλαθέξεη πψο λα απαιιαγνχκε απφ ην άγρνο κε ηα εμήο βήκαηα: 

• Πξνγξακκάηηζε ζηηγκέο μεθνχξαζεο 

• Μάζε λα ιεο φρη 

• Πξνγξακκάηηζε δηαθνπέο εθ ησλ πξνηέξσλ 

• Δπέηξεςε ρξφλν λα πεξάζεηο κε ην ηαίξη ζνπ θαη ηελ νηθνγέλεηά ζνπ 

• Ξεθίλα έλα λέν ρφκπη ή κηα λέα δξαζηεξηφηεηα 

• Πέξλα ρξφλν κε ηνπο θίινπο ζνπ 

• Αλέπηπμε αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ 

• Να εκπιέθεζαη ζε ζσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

• Απνξξφθεζε ηνλ εαπηφ ζνπ ζηηο ηέρλεο θαη ζηελ κνπζηθή 

• Αθνινχζεζε ηελ πλεπκαηηθή ζνπ κεξηά 
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Ο Καηαπνιέκεζε ηελ θνχξαζε 

• Μελ ιακβάλεηο ππεξβνιηθή πνζφηεηα θαθεΐλεο 

• Πηεο πνιχ λεξφ 

• Κάλε δηαιείκκαηα 

• Υαιάξσζε πξηλ ηνλ χπλν 

• Γπκλάζνπ 

• Υξεζηκνπνίεζε ηνλ πην παξαγσγηθφ ζνπ ρξφλν ζνθά 

• Υξεζηκνπνίεζε ιίζηεο 

• Μνηξάζνπ ηνλ θφξην εξγαζίαο ζνπ 

Ο Manser (2010) πξνηείλεη ηα εμήο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνχξαζεο 

• Μελ ιακβάλεηο ππεξβνιηθή πνζφηεηα θαθεΐλεο 

• Πηεο πνιχ λεξφ 

• Κάλε δηαιείκκαηα 

• Υαιάξσζε πξηλ ηνλ χπλν 

• Γπκλάζνπ 

• Υξεζηκνπνίεζε ηνλ πην παξαγσγηθφ ζνπ ρξφλν ζνθά 

• Υξεζηκνπνίεζε ιίζηεο 

• Μνηξάζνπ ηνλ θφξην εξγαζίαο ζνπ 

 

3.1.12 ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΦΡΟΝΟΤ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ 
 

 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ γίλεηαη φιν θαη ζπνπδαηφηεξε έλλνηα γηα ηηο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ηνλ Coleman (1983). Πεξίπνπ πελήληα επηρεηξεκαηίεο πνπ 

πξφζθαηα παξαθνινχζεζαλ έλα ζεκηλάξην γηα δηαρείξηζε ρξφλνπ γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο 

(δει. επηρεηξήζεηο κε ηδίξν θάησ ησλ 3 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ θαη αξηζκφ ππαιιήισλ απφ 

πέληε έσο ηξηάληα) εμέθξαζαλ ηελ αλάγθε λα κάζνπλ πσο λα δηαρεηξηζηνχλ ην ρξφλν ηνπο 

πην απνηειεζκαηηθά. 

Ζ έξεπλα ζην θνηλφ απηνχ ηνπ ζεκηλαξίνπ έδεημε φηη ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη κηθξέο επηρεηξήζεηο φζνλ αθνξά ηελ δηαρείξηζε ρξφλνπ είλαη ηα 

αθφινπζα: 
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1) Γηαξθήο ηειεθσληθέο δηαθνπέο 

2) Πάξα πνιχο ρξφλνο δαπαλάηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

 3) Πνηέ δελ ππάξρεη αξθεηφο ρξφλνο γηα λα ηειεηψζεη ζηελ ψξα ηνπ έλα project  

4)  Έιιεηςε ρξφλνπ γηα ζρεδηαζκφ 

5) Πξνζσπηθή απνδηνξγάλσζε   

6) Ζ αδπλακία λα αλαζέηνπλ θαζήθνληα ζε άιινπο απνηειεζκαηηθά  

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί πξφνδνο, ε ζθιεξή δνπιεηά θαη ν ζρεδηαζκφο είλαη 

ππνρξεσηηθά βήκαηα. παηαιψληαο ηελ κέξα κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη κε 

δξαζηεξηφηεηεο ξνπηίλαο ράλνπλ πνιχηηκν ρξφλν θαη ελέξγεηα απφ ηνλ βξαρππξφζεζκν θαη 

καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ. ε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ε επηηπρία είλαη αδχλαηε 

ρσξίο ηε ξχζκηζε ζηφρσλ θαη ησλ ζρεδίσλ γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ. 

Οξίδνληαη νη αθφινπζεο ζηξαηεγηθέο γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο: 

1. Θέζηκν ζηφρσλ 

2. Ηεξάξρεζε ησλ θαζεθφλησλ 

3. Μείλεηε νξγαλσκέλνη  

4. ηακαηήζηε λα αλαβάιιεηε πξάγκαηα 

5.  Καζνξίζηε ηηο γεληθέο γξακκέο ηνπ ρξφλνπ ζαο 

6.  Μάζεηε λα αλαζέηεηε ζε άιινπο θαζήθνληα απνηειεζκαηηθά 

7.  ρεδηάζηε ηελ θάζε κέξα ζαο 

 

3.1.13 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΦΡΟΝΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ 
 

 

Μηα γπλαίθα manager πνπ έρεη ζπίηη θαη θαξηέξα πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη θαιχηεξα ην 

ρξφλν ηεο, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο δνπιεηάο, απ‟ φηη νη πεξηζζφηεξνη άληξεο ζπλάδειθνί 

ηεο. Mackenzie(1977)  

Οη γπλαίθεο επαγγεικαηίεο έρνπλ κηα κνλαδηθή πξφθιεζε. πσο θαη νη άληξεο 

νκφινγνί ηνπο πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πίεζε ησλ επζπλψλ, ηα πξνβιήκαηα ησλ 

πθηζηακέλσλ θαη ηελ ππεπζπλφηεηα ηεο εηαηξηθήο δηαρείξηζεο. Αιιά αλ είλαη παληξεκέλεο 

θαη  έρνπλ παηδηά πξέπεη επίζεο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο απαηηήζεηο κηαο άιιεο θαξηέξαο ελψ 

επηρεηξνχλ ηελ άλνδφ ηνπο ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ.  
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Οη γπλαίθεο κπαίλνπλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο κε ηεξάζηηα λνχκεξα. Τπάξρνπλ 36 

εθαηνκκχξηα γπλαίθεο ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ ζήκεξα, ζχκθσλα κε ηε Γπλαηθεία 

Έλσζε Ακεξηθαληθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη κνηξάδνληαη κηα θνηλή αλεζπρία: φηη δελ έρνπλ 

αξθεηφ ρξφλν. Ο ζπλδπαζκφο ησλ θαηλνκεληθά αηειείσησλ επζπλψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη 

ησλ θαζεθφλησλ ηεο δνπιεηάο θάλεη ην ρξφλν έλα πνιχηηκν αγαζφ.  

Παξφηη άληξεο θαη γπλαίθεο ζπλαλαζηξέθνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ σο ίζνο πξνο ίζν 

φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ε θνπιηνχξα καο κάο έρεη πξνδηαζέζεη φινπο λα 

πηζηεχνπκε φηη ην ζπίηη είλαη γπλαηθεία επζχλε. Δθηφο αλ έρεη έλαλ ζχδπγν πνπ κνηξάδεηαη ην 

ίδην ηηο νηθνγελεηαθέο επζχλεο, δηαθνξεηηθά έρεη δχν δνπιεηέο ζε ζρέζε κε έλαλ άληξα 

νκφινγφ ηεο. Πνηφο ζα ξσηνχζε πνηέ έλαλ άληξα πσο θαηαθέξλεη λα ζρεδηάζεη ην γάκν θαη 

ηελ νηθνγέλεηα κε ηελ θαξηέξα;  

Μειέηεο δείρλνπλ φηη νη γπλαίθεο πνπ δνπιεχνπλ γεληθά δελ έρνπλ θαη κεγάιε 

βνήζεηα ζην λνηθνθπξηφ απφ ηνπο ζπδχγνπο ηνπο. 

Μηα κειέηε ζηελ πεξηνρή ηνπ ηθάγν, ηελ νπνία αθνινχζεζε αξγφηεξα κηα εζληθή 

δεκνζθφπεζε, βξήθε φηη νη γπλαίθεο πνπ δνπιεχνπλ νιφθιεξν σξάξην ζπλήζσο θάλνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ ην 80% απφ ηηο δνπιεηέο ηνπ λνηθνθπξηνχ.  

Γηα λα ζπλδπάζεη δχν θαξηέξεο πνπ απαηηνχλ ρξφλν κηα γπλαίθα πξέπεη λα γίλεη 

εηδηθή ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ηεο. Αλ ζέιεη λα ζπλαγσληζηεί επηηπρεκέλα ηνπο άληξεο 

νκνιφγνπο ηεο πξέπεη λα ςάμεη πην απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο γηα λα θάλεη ιίγν ηνλ δνγθιέξ 

κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γξαθείνπ θαη ηνπ ζπηηηνχ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα γπλαίθα πξέπεη 

λα δηαρεηξίδεηαη θαιχηεξα ην ρξφλν ηεο ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο δνπιεηάο απ‟ φηη νη 

πεξηζζφηεξνη άληξεο ζπλάδειθνη ηεο. Πξέπεη λα είλαη εηδηθή ζην ζρεδηαζκφ ρξφλνπ γηα λα 

ζπληνλίζεη ηηο δχν δνπιεηέο ηεο. Οη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο δελ κπνξνχλ λα πάξνπλ έλαλ 

θνπζθσκέλν ραξηνθχιαθα ζην ζπίηη. Δθεί ηνπο πεξηκέλεη πνιιή δνπιεηά.  

Ο ρξφλνο ζην γξαθείν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνηειεζκαηηθά. Κάζε ψξα, θάζε 

ιεπηφ κεηξάεη. Μηα επαγγεικαηίαο δελ κπνξεί λα ηειεηψλεη ηε κέξα ηεο αλαξσηψκελε πνπ 

πήγε ν ρξφλνο ηεο θαη γηαηί δελ κπφξεζε λα νινθιεξψζεη πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο. Αλ 

δελ κπνξεί λα ηνλ δηαρεηξηζηεί θαιά δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα κπνξέζεη λα ζπλαγσληζηεί 

ηνπο άληξεο νκνιφγνπο ηεο πνπ έρνπλ ηε κηζή δνπιεηά απφ εθείλε.  

Παξφια, απηά φηαλ κηα γπλαίθα πεξλάεη απφ ην γξαθείν ηνπ άληξα ζπλαδέιθνπ ηεο 

ζην ζρφιαζκα ρσξίο ραξηνθχιαθα κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί πηθξία απφ κέξνπο ηνπ. Μπνξεί 

λα λνηψζεη έλα μαθληθφ θχκα απηνιχπεζεο γηα ηηο πνιιέο ψξεο πνπ εθείλνο δνπιεχεη, ην 
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αθαηάζηαην γξαθείν ηνπ θαη ην ραξηνθχιαθα πνπ θέξλεη ζην ζπίηη (πνπ πνιχ ζπρλά ζα 

επηζηξέςεη πίζσ ρσξίο λα έρεη αλνηρηεί). 

 Απφδνζε ηνπ επελδπζέληνο ρξφλνπ 

Ο ζηφρνο είλαη λα επελδπζεί ρξφλνο, ε πξψηε χιε ησλ επηηεπγκάησλ θαη ηεο 

επηηπρίαο, κε ηξφπνπο πνπ θέξνπλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Οη πεξηζζφηεξνη 

επηρεηξεκαηίεο δνπιεχνπλ πάξα πνιιέο ψξεο. Κάπνηνη σζηφζν έρνπλ πεξηζζφηεξα θαη 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ άιινπο.  

Γελ κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε πσο ππάξρεη θάπνηα άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζθιεξήο 

δνπιεηάο θαη ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Μηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πιάλεο είλαη φηη νη 

πνιιέο ψξεο δνπιεηάο θη έλαο θνπζθσκέλνο ραξηνθχιαθαο είλαη ζχκβνια επηηπρίαο. ε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη νη ζπλέπεηεο απνηπρεκέλνπ ζρεδηαζκνχ θαη έιιεηςεο νξγάλσζεο.  

Γηα λα έρνπκε ηελ θαιχηεξε απφδνζε ηνπ επελδπζέληνο ρξφλνπ έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

πξψην βήκα είλαη λα αλαξσηηφκαζηε γηα ηε ρξήζε ηνπ. Σνλ ρξεζηκνπνηνχκε ζίγνπξα κε ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν; Θα κπνξνχζακε λα θάλνπκε θάηη πην ζεκαληηθφ; Θα κπνξνχζε θάπνηνο 

άιινο λα ην θάλεη; Ο George Odiorne ζρνιίαζε ζην Management and the Activity Trap φηη νη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη κπιέθνπλ κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ μερλνχλ γηαηί ηηο θάλνπλ θη έηζη 

απηέο γίλνληαη έλαο ςεχηηθνο ζηφρνο, έλαο απηνζθνπφο. Οη επηηπρεκέλνη άλζξσπνη πνηέ δε 

ράλνπλ ηνλ έιεγρν ησλ ζηφρσλ ηνπο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ζηα νπνία ειπίδνπλ. Γηα λα 

είκαζηε απνηειεζκαηηθνί πξέπεη λα επηηχρνπκε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζην ιηγφηεξν 

ρξφλν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα βειηηψζνπκε ηελ απφδνζε ηνπ ρξφλνπ καο.  

Απφδνζε ηνπ επελδπζέληνο ρξφλνπ 

Ο ζηφρνο είλαη λα επελδπζεί ρξφλνο, ε πξψηε χιε ησλ επηηεπγκάησλ θαη ηεο 

επηηπρίαο, κε ηξφπνπο πνπ θέξνπλ ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Οη πεξηζζφηεξνη 

επηρεηξεκαηίεο δνπιεχνπλ πάξα πνιιέο ψξεο. Κάπνηνη σζηφζν έρνπλ πεξηζζφηεξα θαη 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ άιινπο.  

Γελ κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε πσο ππάξρεη θάπνηα άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζθιεξήο 

δνπιεηάο θαη ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Μηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πιάλεο είλαη φηη νη 

πνιιέο ψξεο δνπιεηάο θη έλαο θνπζθσκέλνο ραξηνθχιαθαο είλαη ζχκβνια επηηπρίαο. ε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη νη ζπλέπεηεο απνηπρεκέλνπ ζρεδηαζκνχ θαη έιιεηςεο νξγάλσζεο.  

Γηα λα έρνπκε ηελ θαιχηεξε απφδνζε ηνπ επελδπζέληνο ρξφλνπ έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξψην 

βήκα είλαη λα αλαξσηηφκαζηε γηα ηε ρξήζε ηνπ. Σνλ ρξεζηκνπνηνχκε ζίγνπξα κε ηνλ 

θαιχηεξν ηξφπν; Θα κπνξνχζακε λα θάλνπκε θάηη πην ζεκαληηθφ; Θα κπνξνχζε θάπνηνο 
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άιινο λα ην θάλεη; Ο George Odiorne ζρνιίαζε ζην Management and the Activity Trap φηη νη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη κπιέθνπλ κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ μερλνχλ γηαηί ηηο θάλνπλ θη έηζη 

απηέο γίλνληαη έλαο ςεχηηθνο ζηφρνο, έλαο απηνζθνπφο. Οη επηηπρεκέλνη άλζξσπνη πνηέ δε 

ράλνπλ ηνλ έιεγρν ησλ ζηφρσλ ηνπο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ζηα νπνία ειπίδνπλ. Γηα λα 

είκαζηε απνηειεζκαηηθνί πξέπεη λα επηηχρνπκε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζην ιηγφηεξν 

ρξφλν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα βειηηψζνπκε ηελ απφδνζε ηνπ ρξφλνπ καο.  

Αλάγθε γηα απηνδηαρείξηζε 

Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη ηα πξνβιήκαηά ηνπο είλαη εμσηεξηθά, φηη 

πξνθαινχληαη απφ ην ηειέθσλν, ηηο ζπλαληήζεηο, ηνπο επηζθέπηεο θαη ηηο θαζπζηεξεκέλεο 

πιεξνθνξίεο ή απνθάζεηο. Παξφιν πνπ απηά ηα πξνβιήκαηα ζπρλά πεγάδνπλ απφ ηελ 

πξσηνβνπιία άιισλ, φπσο φηαλ νη άλζξσπνη ηειεθσλνχλ ή πεγαίλνπλ θάπνπ απξφζθιεηνη, 

ζπλήζσο ζπκβάιινπκε θη εκείο ζ‟ απηά. Γε βάδνπκε κηα ηθαλή γξακκαηέα ή βνεζφ λα 

ειέγρεη ηα ηειεθσλήκαηά καο ή αθήλνπκε ηελ πφξηα καο αλνηρηή, ζρεδφλ θαζηζηψληαο 

ζίγνπξεο ζπλερείο δηαθνπέο.  

ρεδφλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, είλαη δπλαηφ λα επεξεάζνπκε, αλ φρη λα ειέγμνπκε, 

ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Πην δχζθνινη λα 

αλαγλσξηζηνχλ, θαζψο θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπο, είλαη νη ιφγνη πνπ καο θάλνπλ λα ράλνπκε ην 

ρξφλν καο θαη πξνέξρνληαη απφ εκάο ηνπο ίδηνπο. Κσιπζηεξγία θαη αλαπνθαζηζηηθφηεηα, 

έιιεηςε απηνπεηζαξρίαο, ε αληθαλφηεηα λα ιέκε φρη, ε αληθαλφηεηα λα αλαζέηνπκε εξγαζίεο 

ή ε ηάζε λα ηζαθσλφκαζηε, λα πξάηηνπκε ρσξίο λα ζθεθηνχκε θαη λα πεγαίλνπκε απφ 

δνπιεηά ζε δνπιεηά ρσξίο λα ηειεηψλνπκε θακία απ‟ απηέο.  

Ο ρξφλνο είλαη κηα ζηαζεξά πνπ δελ κπνξεί λα αιιάμεη. Σν ξνιφη δελ κπνξεί λα γίλεη 

πην αξγφ ή πην γξήγνξν. πλεπψο δελ κπνξνχκε λα δηαρεηξηζηνχκε ηνλ ίδην ην ρξφλν. 

Μπνξνχκε κφλν λα δηαρεηξηζηνχκε ηηο δξαζηεξηφηεηέο καο ζε ζρέζε κ‟ απηφλ. 

Δίλαη αλαγθαίεο νη ίδηεο ηθαλφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε φηαλ δηεπζχλνπκε ηνπο άιινπο-νη 

ηθαλφηεηεο λα ζρεδηάδνπκε, λα νξγαλψλνπκε, λα αλαζέηνπκε, λα θαηεπζχλνπκε θαη λα 

ειέγρνπκε. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ είλαη απιά απηνδηαρείξηζε. Δίλαη αδχλαην λα είκαζηε 

απνηειεζκαηηθνί ζηελ νπνηαδήπνηε ζέζε ρσξίο λα ειέγρνπκε ην ρξφλν καο ζσζηά.  

Ζ επηηπρεκέλε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ δελ ζεκαίλεη ην λα δνπιεχεη θαλείο 

πεξηζζφηεξν αιιά λα δνπιεχεη εμππλφηεξα. Πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα ζεηξά ηθαλνηήησλ 

δηαρείξηζεο θαη ζην ζπίηη θαη ζην γξαθείν γηα λα αμηνπνηήζνπκε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ην 

ρξφλν. Πξέπεη λα ζθέθηεζαη εθ ησλ πξνηέξσλ ηη λα θάλεηο θαζψο θαη πσο θαη πφηε λα ην 
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θάλεηο. Πξέπεη λα ζπκάζαη φηη ν θαζέλαο έρεη ηελ ίδηα πνζφηεηα ρξφλνπ. Κάπνηνη απιά ηνλ 

ρξεζηκνπνηνχλ πην απνηειεζκαηηθά απφ άιινπο, θάλνληάο ηνλ λα απνδψζεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα ζηε κηθξφηεξε δπλαηή πεξίνδν. 

Οη ηερληθέο δηαρείξηζεο πνπ είλαη ηφζν απαξαίηεηεο έηζη ψζηε ην γξαθείν θαη ε 

θαξηέξα θάπνηνπ λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ νκαιά είλαη νη ίδηεο ζαλ θη απηέο πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ζην ζπίηη. Ο ρψξνο είλαη δηαθνξεηηθφο αιιά 

νη ηθαλφηεηεο είλαη κεηαβηβάζηκεο. Οη δηπιέο ππνρξεψζεηο ζην ζπίηη θαη ζηελ νηθνγέλεηα 

ζεκαίλνπλ φηη εηδηθά νη γπλαίθεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο βαζηθέο αξρέο δηαρείξηζεο-

ζρεδηαζκφο, νξγάλσζε, έιεγρνο θαη αλάζεζε γηα λα εληζρχζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

εκπεηξία θαη εηδηθφηεηα ελψ αληαπεμέξρνληαη θαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπηηηνχ. Απηφο είλαη ν 

κφλνο ηξφπνο γηα λα επηηχρνπλ κηα αλεθηή ηζνξξνπία αλάκεζα ζε δχν εμίζνπ απαηηεηηθά 

άθξα. Πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλ ηε δνπιεηά παξά λα ηνπο δηαρεηξηζηεί απηή.  

Ζ θξίζε ζπκπεξηθνξάο αζρνιείηαη κε ηα πξνβιήκαηα θαζψο απηά πξνθχπηνπλ. Ζ 

επαγγεικαηίαο γπλαίθα, αλ ζέιεη λα απνθχγεη ηνλ «παξάγνληα θνχξαζε», πξέπεη λα 

πεξηκέλεη θαη θαη‟ επέθηαζε λα εκπνδίδεη ηηο θξίζεηο. Ζ δηαρείξηζε ηεο θξίζεο-ην λα 

πξνζπαζείο λα θάλεηο πάξα πνιιά πξάγκαηα ζε πνιχ ιίγεο ψξεο-ζπλνςίδεηαη ζε θαθή 

δνπιεηά, θησρά απνηειέζκαηα θαη ζπλαηζζεκαηηθή πίεζε θαη άγρνο  γηα ηελ ίδηα θαζψο θαη 

γηα φζνπο βξίζθνληαη ζηελ πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηεο δσή. 

ρεδηαζκφο 

Έλα παξάδνμν ηνπ ρξφλνπ είλαη φηη αλ δηαζέζνπκε ρξφλν γηα λα ζρεδηάζνπκε ζα 

έρνπκε πεξηζζφηεξν.  Με κηα ψξα απνηειεζκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ κπνξνχλ λα 

εμνηθνλνκεζνχλ ηξεηο κε ηέζζεξεηο ψξεο ζηελ εθηέιεζε θαη λα ππάξμνπλ θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. Οη manager πνπ ζην ηέινο ηεο κέξαο μνδεχνπλ 10 κε 15 ιεπηά ειέγρνληαο ηα 

πξάγκαηα πνπ δελ έγηλαλ, εμεηάδνληαο λέεο εμειίμεηο θαη ζρεδηάδνληαο πψο ζα επηηχρνπλ ηα 

βέιηηζηα απνηειέζκαηα κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ επφκελε κέξα ζα εμνηθνλνκήζνπλ 

εχθνια κηα ψξα θαη ζα έρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα εθείλε ηε κέξα.  

Έλα πεξίγξακκα απηνδηαρείξηζεο 

-Οξίζηε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δελ μέξνπλ ηη λα θάλνπλ γηαηί 

δελ έρνπλ ζηφρνπο. Πεξηθέξνληαη ρσξίο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή θαη ζηελ 

πξνζσπηθή ηνπο δσή.  

-Αλαιχζηε ηε ρξήζε ηνπ ρξφλνπ . Πψο κπνξνχκε λα μέξνπκε αλ ρξεζηκνπνηνχκε ζσζηά ην 

ρξφλν καο εθηφο αλ ηνλ κεηξήζνπκε κε βάζε ηηο πξνηεξαηφηεηέο καο; 
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-Δπηλνήζηε έλα ζρέδην. Πψο κπνξνχκε λα επηηχρνπκε ηνπο ζηφρνπο καο ρσξίο ζρέδην; 

Πνιινί άλζξσπνη μέξνπλ ηη ζέινπλ λα επηηχρνπλ αιιά δελ μέξνπλ πψο λα ην θάλνπλ-δελ 

έρνπλ ζρέδην.  

-Παξαθνινπζήζηε ηηο πξάμεηο ζαο. «Σν πιάλν» πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζπλερψο φζνλ 

αθνξά ηνπο ζηφρνπο-θαξηέξαο θαη πξνζσπηθνχο-θαη ηηο άκεζεο επζχλεο ηεο δνπιεηάο ζε 

ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλνληαη. Οη πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο πξέπεη λα 

εληνπηζζνχλ θαη λα βξεζνχλ ιχζεηο. Μεηξήζηε ηελ πξφνδν ζαο ζχκθσλα κε ηα 

πξνθαζνξηζκέλα αληηθείκελα ηεο ιίζηαο γηα λα είζηε ζίγνπξνη πσο ζα θηάζεηε ηνλ ζηφρν ζαο 

εγθαίξσο.  

Ο ζρεδηαζκφο εθαξκφδεηαη ην ίδην θαη ζην  ζπίηη. Ζ γπλαίθα πνπ ζέιεη κηα 

επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή θαξηέξα πξέπεη λα ζρεδηάδεη θαη λα ζρεδηάδεη ζνθά, εθηφο αλ 

ζέιεη νιφθιεξε ηελ επζχλε γηα δχν απαηηεηηθέο θαξηέξεο. Θα πξέπεη λα θηηάμεη έλα 

πξφγξακκα δνπιεηάο κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, απνθαζίδνληαο πνηνο πξέπεη λα θάλεη ηη θαη 

πφηε. Σν λα ππνζέηεη φηη ν ζχδπγνο ή ηα παηδηά ζα βνεζήζνπλ απηφκαηα κε ηηο δνπιεηέο ηνπ 

ζπηηηνχ είλαη επηθίλδπλν. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη θάλνπλ κφλν φζα πξέπεη λα θάλνπλ.  

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αθήζεη ηηο κε απαξαίηεηεο δνπιεηέο θαη λα κεηψζεη ηηο απζηεξέο 

απαηηήζεηο φπσο ην θαζεκεξηλφ μεζθφληζκα θαη ηα γεχκαηα ηεζζάξσλ πηάησλ. Οη βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο (ε δνπιεηά πνπ πξέπεη λα γίλεη γηα λα ζπλερίδεηαη ε νηθνγελεηαθή δσή νκαιά) 

πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη ζπζηεκαηηθά. Γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα θηηαρηεί κηα ιίζηα 

απφ ηα γεχκαηα ηεο επφκελεο εβδνκάδαο θαη ην θαγεηφ λα εηνηκαζζεί θαη λα θαηαςπρζεί. Ο 

εηδηθφο ρξφλνο κε ηα παηδηά ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη απφ θνηλνχ.  

Ο ζρεδηαζκφο απαληά βαζηθέο εξσηήζεηο: Πνχ είκαη ηψξα; Πνχ ζέισ λα είκαη; Πψο 

ζα ην θαηαθέξσ; Ζ πξψηε εξψηεζε απαηηεί κηα αμηνιφγεζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο, 

δεχηεξε ζπλεπάγεηαη ην λα ζέηεηο ζηφρνπο θαη ε Σξίηε απαηηεί έλα ζρεδηάγξακκα δξάζεο.  

Έιεγρνο: Πνχ είκαη ηψξα; Γηα λα ζρεδηάζεηε πην απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ ρξφλνπ πξέπεη 

πξψηα λα νξίζεηε πψο ηνλ ρξεζηκνπνηείηε ηψξα, πψο ζα έπξεπε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη πψο 

λα πξνγξακκαηίζεηε ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηνπ.  

Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη έρνπλ άγλνηα γηα ην πψο αθξηβψο πεξλνχλ ην ρξφλν ηνπο. 

ρεδφλ θάζε ζνβαξή κειέηε ζρεηηθή κε ην πψο νη manager ρξεζηκνπνηνχλ ην ρξφλν ηνπο 

ηνλίδεη ηελ έθπιεμε ησλ πεξηζζφηεξσλ manager φηαλ αλαθαιχπηνπλ πνπ πεγαίλεη 

πξαγκαηηθά ν ρξφλνο ηνπο. Παξφια απηά, εθηφο αλ γλσξίδνπκε, δελ κπνξνχκε λα επηιέμνπκε 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ.  
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Ζκεξνιφγην ρξφλνπ. Πηζαλψο ν θαιχηεξνο θαη αθξηβέζηεξνο ηξφπνο γηα λα 

εμαθξηβψζεηε πνπ μνδεχεηε ηνλ ρξφλν ζαο είλαη έλα εκεξνιφγην ρξφλνπ. Πξέπεη λα 

ζεκεηψλεηε θαζεκεξηλά ηηο εκεξήζηεο αζρνιίεο ζαο (αο πνχκε γηα θάζε ηέηαξην ηεο ψξαο) 

θαη ηνλ ρξφλν πνπ αζρνιεζήθαηε. θνπφο είλαη λα εληνπίζεηε ηάζεηο θαη επαλαιακβαλφκελα 

κνηίβα ζηηο εκεξήζηεο δξαζηεξηφηεηεο.  

Σν εκεξνιφγην ρξφλνπ είλαη έλα είδνο απηφ βνήζεηαο, έλαο ηξφπνο λα εμεηάζεηε ηελ 

εκέξα ζαο θαη πσο μνδεχεηε ηνλ ρξφλν ζαο. Θα βνεζήζεη λα  ζρεδηάζεηε θαιχηεξα θαη λα 

αλαζέηεηε εξγαζίεο ζε ηξίηνπο ν Πήηεξ Νηξάθεξ έρεη πεη φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ 

κπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε ηνλ ρξφλν καο, δελ κπνξνχκε λα ξπζκίζνπκε ηίπνηα  θαη φηη απφ 

ηελ ζηηγκή πνπ δελ γλσξίδνπκε πνπ ηνλ μνδεχνπκε, δελ κπνξνχκε λα ηνλ ειέγμνπκε. 

Αλάιπζε ρξφλνπ. Μηα εβδνκάδα είλαη ζπλήζσο αξθεηή γηα θαηαγξαθή ηνπ ρξφλνπ 

ζαο. Οη πξνηεξαηφηεηεο ηεο δνπιεηάο ζαο ζα πξέπεη ηφηε λα ζπγθξηζνχλ κε ην ηη πξαγκαηηθά 

θάλεηε. Μήπσο εληνπίζαηε κε ζεκαληηθέο αζρνιίεο ή άρξεζηεο ζπλαληήζεηο; Αλζξψπνπο 

πνπ δελ έπξεπε λα ζπλαληήζεηε; Μήπσο μνδεχηεθε ρξφλνο ζε ζε πξάγκαηα πνπ δελ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζθνπνχο ζαο; Μήπσο ππάξρνπλ άιιεο πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο;  

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ εκεξνινγίνπ ρξφλνπ απφ θαηξφ ζε θαηξφ, κπνξεί λα 

εληνπίζεη πνπ μνδεχεηε ν ρξφλνο, πνιιέο θνξέο ζε δηαδηθαζίεο πνπ δελ ππνπηεπφκαζηε . 

Έηζη κπνξνχκε λα   αληηκεησπίζνπκε ηηο άρξεζηεο ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο θαη λα 

θεξδίζνπκε αλάινγν ρξφλν θαη απνηειέζκαηα. Ζ ζπλερήο ρξήζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 

κπνξεί λα εληνπίζεη παξεθθιίζεηο θαη άκεζεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

   θνπφο: Πνπ ζέισ λα θαηαιήμσ. Δίλαη δπλαηφλ άξαγε ε θαιή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ 

κπνξεί λα ζπλππάξμεη κε έιιεηςε ζθνπψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ; Ο θαζνξηζκφο ζθνπψλ θαη 

θαηεπζχλζεσλ-ζε επαγγεικαηηθφ θαη πξνζσπηθφ επίπεδν -  είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα. 

Πξέπεη λα ηίζεληαη ζθνπνί γηα ηελ δσή ζαο, ην έηνο θαη ηελ  εκέξα «Ση αλακέλσ λα ηειεηψζσ 

ζήκεξα»,  «Πνηα  είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζην ζπίηη θαη ζην 

γξαθείν;» Γξάςηε ηα. Έλαο ζηφρνο ή έλα ζρέδην πνπ δε γξάθεηαη είλαη φλεηξν.  

ρεδηάζηε: Πψο κπνξψ λα ην πεηχρσ απηφ; Μφιηο νξηζηνχλ νη ζηφρνη ρξεηάδεηαη έλα 

ζρέδην γηα λα ηνπο θηάζεηε. Μαο δεζκεχεη λα ην «θάλνπκε λα ζπκβεί» παξά λα αθήζνπκε ηα 

πξάγκαηα λα γίλνπλ θαη κεηά λα αληηδξάκε ζηηο θξίζεηο. ην ηέινο θάζε εξγαζηαθήο κέξαο, 

εηνηκάζηε κηα ιίζηα ηνπ ηη πξέπεη λα γίλεη ζην γξαθείν ηελ επφκελε κέξα. Κάληε ην ίδην 

πξάγκα ην βξάδπ γηα ην ζπίηη. Μηα ιίζηα φρη κφλν εμαζθαιίδεη ην λα κελ μεράζεηε θάηη αιιά 
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επίζεο αθήλεη ην κπαιφ ειεχζεξν γηα ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα. Σν ρεηξφηεξν κειάλη είλαη 

θαιχηεξν απ‟ ηελ πην θαιή κλήκε.  

Αλαζέζηε πξνηεξαηφηεηεο: Οη εηδηθνί ηεο δηαρείξηζεο ρξφλνπ καο ιέλε μαλά θαη μαλά 

φηη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη μνδεχνπλ ην 80% ηνπ ρξφλνπ ηνπο ζε αζήκαληα πξάγκαηα. Ο 

λφκνο 80/20 ιέεη φηη ην 80% ηεο αμίαο πξνέξρεηαη απφ ην 20% ησλ πξαγκάησλ πνπ θάλνπκε. 

Απφ ηηο δέθα εξγαζίεο, γηα παξάδεηγκα, νη δχν απνδίδνπλ ην 80% ησλ εθηηκψκελσλ 

απνηειεζκάησλ. Γηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ην θιεηδί είλαη λα βξείηε απηέο 

ηηο δχν, λα ηηο ραξαθηεξίζεηε πξψηε πξνηεξαηφηεηα θαη λα ηηο θάλεηε. ε κηα δχζθνιε κέξα 

νη ππφινηπεο νρηψ ζα κπνξνχζαλ πηζαλψο λα αλαβιεζνχλ ρσξίο λα ππάξμεη πξαγκαηηθφ 

πξφβιεκα.  

Πψο λα εκπνδίζεηε ηηο δηαθνπέο -Οξίζηε κηα ζπγθεθξηκέλε ψξα γηα ξαληεβνχ-Βάιηε 

ηε γξακκαηέα ζαο λα πεξλάεη απφ θφζθηλν ηνπο επηζθέπηεο-πλαληεζείηε έμσ απ‟ ην γξαθείν 

ζαο-πζθεθζείηε φξζηνη-Αθήζηε ηε γξακκαηέα ζαο λα ειέγρεη ηα ηειεθσλήκαηα-Βάιηε 

ρξνληθφ φξην ζηηο επηζθέςεηο-Θέζηε πξνζεζκίεο-Μελ ζεθψλεηε ηα ηειέθσλα φηαλ θάπνηνο 

είλαη ζην γξαθείν ζαο 

Σα παξάδνμα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ .Σν παξάδνμν ηεο αλνηρηήο πφξηαο - 

Αθήλνληαο ηελ πφξηα ηνπ γξαθείνπ ηνπο αλνηρηή, κε ηελ ειπίδα λα βειηηψζνπλ ηελ επαθή 

κε ηνπο άιινπο, νη κάλαηδεξ πέθηνπλ ζπρλά ζηελ παγίδα λα πξνζειθχνπλ  ιάζνο  

αλζξψπνπο νη νπνίνη έρνπλ ηηπνηέληνπο ζηφρνπο θαη απνβιέπνπλ ζε απιέο θνηλσληθέο 

επαθέο. Απηφ πνιιαπιαζηάδεη ηηο ρξνληθέο δηαθνπέο  θαη ηνπο δηαζπά ηελ πξνζνρή απφ πην 

ζεκαληηθά ζέκαηα. Ζ «αλνηρηή πφξηα» εθαξκφζζεθε αξρηθά γηα λα ζεκαίλεη «δηαζέζηκνο» 

αιιά φρη «κπείηε ζθχινη» .Σν παξάδνμν ηνπ ζρεδηαζκνχ. Οη κάλαηδεξ ζπρλά απνθεχγνπλ 

ηνλ ζρεδηαζκφ επεηδή απηφο απαηηεί ρξφλν, θαη δελ αληηιακβάλνληαη φηη ν απνηειεζκαηηθφο 

ζρεδηαζκφο ζα ηνπο θεξδίζεη ρξφλν ζε ηειεπηαία αλάιπζε θαη ζα βειηηψζεη ηα 

απνηειέζκαηα .Σν παξάδνμν ηεο ηπξαλλίαο ηνπ επείγνληνο. Οη κάλαηδεξ ηείλνπλ λα 

αληηκεησπίδνπλ ηα επείγνληα παξά ηα ζεκαληηθά ζέκαηα. Έηζη φκσο παξακεινχληαη νη 

καθξνπξφζεζκεο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζα πξνθχπηνπλ ζίγνπξα πξνβιήκαηα ζην κέιινλ .Σν 

παξάδνμν ησλ θξίζεσλ. Οη κάλαηδεξ ηείλνπλ λα ππεξ-αληηδξνχλ ζηηο θξίζεηο κε απνηέιεζκα 

λα ηηο θάλνπλ ρεηξφηεξεο .Σν παξάδνμν ησλ ζπλαληήζεσλ. Πεξηκέλνληαο ηνπο  

θαζπζηεξεκέλνπο ζηελ αξρή κηαο ζπλάληεζεο, ηηκσξείο φζνπο έξρνληαη έγθαηξα θαη  

επηβξαβεχεηο φζνπο αξγνχλ. Έηζη ηελ επφκελε θνξά φζνη ήξζαλ έγθαηξα ζα έξζνπλ 

αξγφηεξα θαη φζνη ήξζαλ αξγά ζα αξγήζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν. 
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Σν παξάδνμν ησλ αλαζέζεσλ. Ο κάλαηδεξ ηείλεη λα κελ αλαζέηεη θάηη ζε άπεηξν 

πξνζσπηθφ επεηδή δελ ηνπο έρεη εκπηζηνζχλε. Αιιά νη πθηζηάκελνη ζα θεξδίζνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπ κάλαηδεξ κφλν κε ηελ απφθηεζε πείξαο πνπ κπνξεί λα πξνέιζεη κφλν απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

Σν παξάδνμν αηαθηνπνίεηνπ γξαθείνπ. πρλά νη κάλαηδεξ αθήλνπλ δηάθνξα 

πξάγκαηα ζην γξαθείν ηνπο, φπσο θαθέινπο, έγγξαθα θαη ζεκεηψκαηα,  γηα λα κελ ηα 

μεράζνπλ. Αιιά έηζη είηε πειαγψλνπλ νη ίδηνη, είηε – φπσο ήηαλ θαη ν αξρηθφο  ζθνπφο- 

δηαζπάηαη ζπλερψο ε πξνζνρή ηνπο πξνο απηά θαη δελ κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ ζε θάηη 

ζπγθεθξηκέλν. Σν παξάδνμν ηνπ ηειεθψλνπ.  Δπηκέλνληαο θάπνηνο λα κηιήζεη ζην αθεληηθφ, 

αληί ζηελ γξακκαηέα ηνπ, ν θαιψλ θαζπζηεξεί λα ιάβεη επείγνπζα  πιεξνθνξία πνπ 

ρξεηάδεηαη. 

Σν παξάδνμν ησλ παξαηεηακέλσλ σξψλ εξγαζίαο. ζν πεξηζζφηεξεο ψξεο εξγάδεηαη 

έλαο κάλαηδεξ, ηφζν πεξηζζφηεξν θνπξάδεηαη θαη ρξεηάδεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα 

λα νινθιεξψζεη θάηη. Έηζη επηβξαδχλνληαη νη δηαδηθαζίεο θαη απαηηείηαη αθφκα 

πεξηζζφηεξνο ρξφλνο.  

Σν παξάδνμν «δξαζηεξηφηεηα ελαληίνλ απνηειεζκάησλ». πρλά νη κάλαηδεξ ηείλνπλ 

λα κπεξδεχνπλ ηελ  δξαζηεξηφηεηα κε ηα απνηειέζκαηα, ηελ θηλεηηθφηεηα κε ηα 

επηηεχγκαηα. Έηζη θαζψο απνκαθξχλνληαη  βαζκηαία απφ ηνπο ζεκαληηθνχο ζηφρνπο, 

ζπγθεληξψλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζην λα θάλνπλ θάηη. Δλ ηέιεη ν ζεκαληηθφηεξνο 

ζηφρνο θαηαιήγεη ζην λα είλαη ε ζπλερήο απαζρφιεζε κε θάηη θαη θαηαιήγνπλ 

«εξγαζηνκαλείο» 

Δπάξθεηα  ελαληίνλ απνηειεζκαηηθφηεηαο. Οη κάλαηδεξ ηείλνπλ λα κπεξδεχνπλ  ηελ 

επάξθεηα  κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. πγθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζην λα θάλνπλ κηα 

δνπιεηά ζσζηά παξά λα θάλνπλ ηελ ζσζηή δνπιεηά. ζν επαξθψο θαη λα γίλεη κηα δνπιεηά, 

εάλ είλαη ε ιάζνο  δνπιεηά, δελ ζα είλαη απνηειεζκαηηθή. 

Σν παξάδνμν ηνπ ρξφλνπ.  Καλείο δελ δηαζέηεη αξθεηφ ρξφλν, παξφια απηά φινη έρνπκε ηνλ 

ίδην. Σν λα θάλεηε ηα ζεκαληηθφηεξα πξάγκαηα πξψηα είλαη ζεκαληηθφ φηαλ δηάθνξα 

επείγνληα πεξηζηαηηθά δηαθφπηνπλ ηελ εκέξα ζαο. Δάλ ηα ζέκαηα πςειήο πξνηεξαηφηεηαο 

έρνπλ ηαθηνπνηεζεί έγθαηξα, είζηε ειεχζεξνο λα αζρνιεζείηε κε ηηο θξίζεηο. ηαλ ζέηεηε 

πξνηεξαηφηεηεο, πξέπεη λα ξσηάηε ηνλ εαπηφ ζαο: Πψο απηή ε πξνηεξαηφηεηα ζρεηίδεηαη κε 

άιινπο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο; Πνηα είλαη ε ακεζφηεηα ηεο δνπιεηάο; Δίλαη πξαγκαηηθά ηφζν 

επείγνλ; Γηαηί ην θάλσ; Μήπσο θάλσ θάηη πνπ δελ ρξεηάδεηαη; Μήπσο ζα κπνξνχζε λα ην 
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θάλνπλ θάπνηνη άιινη; Πνηά είλαη ε θχζε ηεο δνπιεηάο (γηα παξάδεηγκα κήπσο κπνξεί λα 

ζπλδπαζζεί κε θάηη άιιν;) ηαλ ζέηεηε πξνηεξαηφηεηεο γηα δνπιεηά γξαθείνπ, νκαδνπνηήζηε 

ηελ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: Πξνηεξαηφηεηα πξψηε (πνιχ ζεκαληηθφ, λα αληηκεησπηζζεί 

ακέζσο), Πξνηεξαηφηεηα δεχηεξε (ιηγφηεξν ζεκαληηθφ, λα γίλεη ζηελ ψξα ηνπ), 

Πξνηεξαηφηεηα Σξίηε (ρακειή πξνηεξαηφηεηα, λα γίλεη αλ θάπνηνο ην δεηήζεη, πεηάμηε ην 

φηαλ γεκίζεη ην ζπξηάξη). Θέηνληαο πξνηεξαηφηεηεο κπνξείηε λα δηαθξίλεηε ηα «πνιχ 

ζεκαληηθά» απφ ηα  «πνιχ επείγνληα», θαη έηζη λα απνθχγεηε ηελ ηάζε λα αληηδξάηε ζε θάζε 

θξίζε θαηά πεξίπησζε. 

Αζρνιεζείηε κε  θάζε έγγξαθν κφλν κηα θνξά. Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη  ην 80% ηεο 

εηζεξρφκελεο αιιεινγξαθίαο κπνξνχλ λα απνξξηθζνχλ ακέζσο κφιηο  παξαιεθζνχλ. 

Παξφια απηά ν κέζνο κάλαηδεξ απνξξίπηεη κφλν 20%  επζχο κφιηο ηα δηαβάζεη. Έηζη ην 

60% μαλαηνπνζεηνχληαη ζηα εηζεξρφκελα ή ζηνηβάδνληαη ζην γξαθείν ή ζηξηκψρλνληαη ζηνλ 

ραξηνθχιαθα πνπ ηνλ θνπβαιάηε ζην ζπίηη θαη δελ ηνλ αλνίγεηε πνηέ. 

Οξγαλψζηε ηελ  κεγηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ .Οξγαλψζηε ην γξαθείν ζαο, ην ηκήκα 

ζαο, ην ζπίηη ζαο ηνλ εαπηφ ζαο. Ο ηξφπνο πνπ ε εξγαζία ζαο θαη ην πεξηβάιινλ ζαο είλαη 

νξγαλσκέλα παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν εάλ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαιά ηνλ ρξφλν 

ζαο. Οη δνπιεηέο ζαο πξέπεη λα νκαδνπνηνχληαη ζε παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο. Πξέπεη λα 

νξγαλψλνληαη ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη ξνπηηληάξηθεο δηαδηθαζίεο ή ηα ζπλεζηζκέλα 

κηθξνπξάγκαηα φζν είλαη δπλαηφλ. 

Ο ρξφλνο κε ηα παηδηά ζαο πξέπεη λα ζρεδηαζζεί πξνζεθηηθά ζηα πιαίζηα ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ζαο πξνγξάκκαηνο. Γηα παξάδεηγκα δνπιεχνληαο καδί ηνπο ζην ζπίηη ή ζηνλ 

θήπν, ζαο δίλεη ηε  επθαηξία λα είζηε καδί ηνπο. Καζψο θάλεηε ηηο ξνπηηληάξηθεο δνπιεηέο ηνπ 

ζπηηηνχ κπνξείηε λα αληαιιάζεηε ηα λέα ηεο εκέξαο ή ηεο εβδνκάδαο, ή λα θάλεηε ζρέδηα ή 

λα ιχλεηε νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα. 

Απνρσξηζζείηε ηε  ζπλήζεηα  « ζα ην θάλσ κφλνο κνπ» 

Πνιιέο γπλαίθεο, ελ κέξεη ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ  πνπ επηθξαηνχζαλ ζην παξειζφλ, 

έρνπλ ηελ ηάζε λα «ηα θάλνπλ φια κφλεο ηνπο» ζην ζπίηη θαη ζηελ δνπιεηά. Οη επηηπρεκέλνη 

άλζξσπνη είλαη εληνχηνηο  άξηζηνη ζηελ αλάζεζε πξσηνβνπιηψλ θαη εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο θαη 

εθκεηαιιεχνληαη  φιε ηελ βνήζεηα πνπ κπνξνχλ λα  ιάβνπλ απφ απηνχο. 

Ζ αλάζεζε  εξγαζηψλ επεθηείλεη ηα απνηειέζκαηα απφ απηφ πνπ  κπνξεί λα θάλεη 

θάπνηνο ζε απηά πνπ κπνξεί λα ειέγρεη  θάπνηνο. Δπί πιένλ αλαπηχζζεη  ηελ  πξσηνβνπιία, 

ηηο δεμηφηεηεο θαη ηελ εκπηζηνζχλε  ηνπ πξνζσπηθνχ. Έλαο κάλαηδεξ ρξεηάδεηαη λα  
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αθηεξψλεη  πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε εθπαίδεπζε θαη  ζηελ δεκηνπξγία ζηφρσλ γηα ην 

πξνζσπηθφ  παξά ζηελ εθηέιεζε ηνπ ηερληθνχ ηκήκαηνο θάζε έξγνπ. Γηα λα γίλεη απηφ, νη  

δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ζθνπνί πξέπεη λα  αλαηίζεληαη ζην ρακειφηεξν δπλαηφ επίπεδν. 

Ση δελ είλαη αλάζεζε έξγνπ. Αλάζεζε έξγνπ δελ είλαη  ε θαηάζηαζε «είζαη  κφλνο 

ζνπ». Ο κάλαηδεξ  πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη ν πθηζηάκελνο  γλσξίδεη θαη θαηαιαβαίλεη ηη 

αλακέλεηαη απφ απηφλ  θαη  ζα ηνλ βνεζήζεη γηα λα πεηχρεη απηφ πνπ ηνπ αλαηέζεθε. Πηζαλά 

εξγαιεία δνπιεηάο, πξνζσπηθφ θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο  ζρεηηθά κε απνθάζεηο πξέπεη λα  

ππάξρνπλ  δηαζέζηκεο θαη ν κάλαηδεξ πξέπεη λα είλαη πξφζπκνο γηα ζπκβνπιέο φηαλ 

ρξεηάδεηαη. Μπνξεί αθφκα θαη λα απαηηεζεί λα δηδάμεη ηνλ πθηζηάκελν πψο λα βειηηψζεη ηελ 

απφδνζή ηνπ.  

Ζ αλάζεζε δελ ζεκαίλεη  «απφξξηςε ζθνππηδηψλ,  παξαίηεζε απφ επζχλεο ή  

παξαρψξεζε εμνπζίαο.  Γελ πξέπεη λα θαηαιήμεη ζε απψιεηα  ειέγρνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

κάλαηδεξ. Ο κάλαηδεξ δηαηεξεί ηνλ έιεγρν ζέηνληαο θξίζηκεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ  ζε 

επφκελα ζηάδηα θαη απαηηψληαο πεξηνδηθέο αλαθνξέο πξνφδνπ. Αλάζεζε κε θαλέλα ηξφπν 

δελ ζεκαίλεη φηη ν κάλαηδεξ απεθδχεηαη ησλ επζπλψλ ηνπ γηα ηηο ελέξγεηεο  ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ ή γηα ηα θαιά ή άζρεκα  απνηειέζκαηα. 

Δίηε ζην ζπίηη, είηε ζην γξαθείν, ν αλαζέησλ  πξέπεη φρη κφλν λα αλαζέζεη 

ππεπζπλφηεηεο αιιά πξέπεη λα αθήζεη ηνπο άιινπο λα ηηο δηαρεηξηζζνχλ. Ο  αλαζέησλ 

επηβιέπεη  ηελ δνπιεηά θαη ζίγνπξα επηζπκεί ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Αιιά ηα άηνκα πνπ 

ηνπο αλαηέζεθε θάπνηα  δνπιεηά δελ πξέπεη λα λνκίζνπλ φηη ζα θάλνπλ ηνπ θεθαιηνχ ηνπο. 

Δάλ ηα απνηειέζκαηα   είλαη απνδεθηά, δερηείηε ηα. Δάλ φρη ε δνπιεηά πξέπεη λα μαλαγίλεη – 

αιιά πνηέ  κελ ηελ πάξηε πίζσ γηα λα ηελ θάλεηε κφλνο ζαο. 

πγθξαηεζείηε απφ ην λα δίλεηε ζπλερείο νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο εθηφο θαη εάλ 

εξσηεζείηε. Δπίζεο απνθχγεηε ηελ ηάζε ππεξειέγρνπ  ή κείσζεο ησλ  επζπλψλ πνπ 

αλαζέζαηε. Πεξηνξηζζείηε ζε δχν θξίζηκα εξσηήκαηα.  Δίλαη απνδεθηά ηα απνηειέζκαηα; Σν 

άηνκν πνπ έρεη αλαιάβεη ην έξγν , βειηηψλεηαη; Δάλ θαη νη δχν απαληήζεηο είλαη  ζεηηθέο, κελ 

αζρνιείζζε. θνπφο  είλαη λα αλαπηχμνπλ νη άλζξσπνη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο θαη ζπγρξφλσο λα 

απειεπζεξσζεί ν αλαζέησλ πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ κφλν απηφο 

κπνξεί λα εθηειέζεη. 

Μνηξάζηε ππεπζπλφηεηεο ζην ζπίηη . Μηα γπλαίθα πνπ ζέιεη λα έρεη κηα επηηπρεκέλε 

θαξηέξα  πξέπεη  λα πεξηκέλεη φηη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ζα θάλνπλ θάηη παξαπάλσ απφ  

κηθξνβνήζεηεο . Πξέπεη λα κνηξαζηνχλ νη επζχλεο  ηνπ ζπηηηνχ κε ίζν ηξφπν. Ζ επζχλε γηα 
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ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ πξέπεη λα αλαηεζεί - πνπ ζεκαίλεη πξέπεη λα νξηζζεί  θάπνηνο 

ππεχζπλνο - ζε άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο αθξηβψο φπσο θαη ζην γξαθείν. 

Αλαζέζηε ζηε γξακκαηέα ζαο. Ζ γξακκαηέαο ζαο είλαη ν βνεζφο ηεο νκάδαο. 

ρεδηάζηε  ηελ εξγαζία ζαο θαη ηα ξαληεβνχ  ζαο κε ηελ βνήζεηά ηεο θαη αθήζηε ηελ λα 

αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο. Βαζηθέο εξγαζίεο πνπ κπνξεί λα θάλεη  κηα γξακκαηέαο γηα θάζε 

κάλαηδεξ  είλαη: 

 

-«Κνζθίληζκα» ησλ επηζθεπηψλ θαη ησλ ηειεθσλεκάησλ (θαη γηα φινπο , εθηφο απφ 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζζεί  ή ίδηα ή επείγνπζεο  θαηαζηάζεηο, θαζνξηζκφο 

ελφο ηειεθσληθνχ ξαληεβνχ καδί ζαο). Μηα θαιή γξακκαηέαο  καζαίλεη γξήγνξα λα 

αλαγλσξίδεη θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηνπο αλζξψπνπο κε θαιφ ηξφπν. Δάλ  δελ είλαη ζίγνπξε , 

παξακέλεη επηθπιαθηηθή. 

-Πξνβιέπεη ηα πξνβιήκαηα πξηλ εκθαληζζνχλ. 

-Δηνηκάδεη πξνζρέδηα επηζηνιψλ γηα λα ηα ππνγξάςεηε. 

-Αλαπηχζζεη  θαη νξγαλψλεη έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα  ππελζχκηζεο , 

πεξηιακβαλνκέλνπ ελφο επξεηεξίνπ, ψζηε ηα δηάθνξα ζέκαηα λα αληηκεησπίδνληαη έγθαηξα. 

- πιιέγεη  θαη αξρεηνζεηεί πιεξνθνξίεο, έληππα  θαη αλαθνξέο  εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

- Πξνγξακκαηίδεη έλαλ νξηζκέλν ρξφλν γηα λα ζπλελλνείηαη καδί ζαο. (Απηφ κπνξεί λα 

γίλεηαη ζηελ αξρή ηεο εκέξαο, ην κεζεκέξη ή θαη ζην ηέινο ηεο εκέξαο – αθφκα θαη ηηο ηξείο 

θνξέο εθφζνλ ππάξρεη αλάγθε). 

-Γλσξίδεη θαη βνεζάεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ζαο. 

Δζείο πξέπεη:  

- Να ρξεζηκνπνηείηε ζπζηήκαηα ελδνεπηθνηλσλίαο γηα λα γιπηψλεηε ρξφλν δηθφ ζαο θαη δηθφ 

ηεο. ηαλ ρξεηάδεηαη δψζηε ζχληνκεο νδεγίεο παξά ιέμε πξνο ιέμε ππαγφξεπζε. 

- Αξρίζηε ηελ εκέξα κε κηα ζπλάληεζε 5-10 ιεπηψλ κε ηελ γξακκαηέα ζαο. Απηφο πξέπεη λα 

είλαη έλαο ρξφλνο επηθνηλσλίαο, αλάζεζεο  ζπγθεθξηκέλσλ επζπλψλ θαη αληαιιαγήο  

εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ. Απηή κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηε  πνξεία ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο. 

-Γηαζέζηε ιίγα ιεπηά ζην ηέινο ηεο εκέξαο  κε ηε γξακκαηέα ζαο γηα αλαθεθαιαίσζε ηεο 

κέξαο πνπ πέξαζε θαη γηα πξνγξακκαηηζκφ ηεο επφκελεο. 

-Κξαηάηε ηε γξακκαηέα θαη ηα πξνζσπηθφ ελεκεξσκέλνπο. Πείηε ηη αλακέλεηε απφ απηνχο, 

γηαηί είλαη ζεκαληηθφ, πνπ πεγαίλεηε, πφηε ζα επηζηξέςεηε θαη άιιεο ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο. 
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- Αθήζηε ηε γξακκαηέα θαη ην πξνζσπηθφ λα απνθαζίδνπλ γηα ζέκαηα ξνπηίλαο   φηαλ 

γλσξίδνπλ ην ζέκα. Ρπζκίζηε ηα πξάγκαηα ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίδνπλ 

ζπλερψο  δπζθνιφηεξα ζέκαηα. 

Γξάζε 

Σα ζρέδηα ζαο πξέπεη λα πινπνηεζνχλ. Πνιινί άλζξσπνη γλσξίδνπλ ηη ζέινπλ θαη 

πψο λα ην θάλνπλ αιιά ην αλαβάινπλ. Οξγαλψζηε ην ζρέδην ηεο εκέξαο θαη αξρίζηε κε ηα 

πην ζεκαληηθά πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. Ζ πξψηε ψξα ζέηεη ην ζηπι γηα φιε ηελ επφκελε εκέξα. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν δεκηνπξγηθφο ρξφλνο -  ν ρξφλνο ηνλ νπνίν πξαγκαηηθά 

ειέγρεηε- είλαη ιίγνο θαη ηκεκαηηθφο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ εκάο δηαζέηνπκε κφλν κηζή έσο 

δχν ψξεο ηελ εκέξα δεκηνπξγηθφ ρξφλν. Απηφο πξέπεη λα επελδπζεί πην ζεκαληηθά 

πξάγκαηα. Σνπιάρηζηνλ φηη δελ γίλεη αο είλαη ην ιηγφηεξν ζεκαληηθφ θαη ην  ιηγφηεξν 

ζπνπδαίν.   

πγθεληξψζηε φιε ηελ πξνζνρή ζαο ζην ζθνπφ πνπ επηδηψθεηε. Δάλ δελ έρεηε ρξφλν 

λα θάλεηε θάηη ζσζηά, πσο ζα έρεηε άξαγε ρξφλν λα ην επαλαιάβεηε; Οη επηηπρεκέλνη 

άλζξσπνη ζπγθεληξψλνληαη ζε φηη ιέλε ή ζε φηη θάλνπλ. Δπηηπρήο ζπγθέληξσζε ηεο 

πξνζνρήο, θαζψο επίζεο θαη νηθνλνκία ρξφλνπ, είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθά ζηηο 

αλζξψπηλεο ζρέζεηο.  

Οινθιεξψζηε θάζε δνπιεηά κε ηελ πξψηε πξνζπάζεηα. πγθεληξψζηε φια ηα 

απαξαίηεηα δεδνκέλα πξηλ αξρίζεηε λα γξάθεηε έλα θείκελν, έλα γξάκκα ή κηα νκηιία. 

Ρπζκίζηε ηελ εξγαζία ζαο ρσξίο δηαθνπέο θαη νινθιεξψζηε ηελ ζε κηα πξνζπάζεηα εάλ είλαη 

δπλαηφλ. Κάληε θαλφλα θαη πξνζπαζήζηε λα αληηκεησπίδεηε θάζε θείκελν κηα θαη κνλαδηθή 

θνξά. 

θεθζείηε κηα απάληεζε θαζψο δηαβάδεηε έλα ζπγθεθξηκέλν γξάκκα πνπ απαηηεί 

απαληήζεηο. Δάλ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε ζθέςε, θαηαγξάςηε πξφρεηξα ηδέεο θαη πξνσζήζηε 

ην θείκελφ ζαο. Ρσηήζηε ηελ γλψκε θάπνηνπ ζπλεξγάηε ή απνθαζίζηε πφηε ζα εμεηάζεηε 

μαλά ην ζέκα πνπ ζαο απαζρνιεί. 

Κάληε ζπλήζεηα ζαο λα είζηε ιαθσληθφο, αθξηβήο θαη θαηαλνεηφο. Οη ιέμεηο πνπ δελ 

ρξεηάδνληαη, ζψδνπλ ρξφλν. Μάζεηε πφηε λα κηιάηε θαη πφηε λα ην βνπιψλεηε. Μειέηεο 

έρνπλ δείμεη φηη νη άλζξσπνη μερλνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηα δχν ηξίηα απφ απηά πνπ άθνπζαλ 

ακέζσο κφιηο ηα αθνχζνπλ. 

Μάζεηε λα ζεβφζαζηε ηνλ ρξφλν ησλ άιισλ. Οξγαλσζείηε θφβνληαο ηηο πνιιέο-

πνιιέο επηζθέςεηο. ηαλ πξέπεη λα δείηε θάπνηνλ, ηειεθσλήζηε γηα λα θιείζεηε ξαληεβνχ. 
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Οη απνηειεζκαηηθνί άλζξσπνη ζπαλίσο βιέπνπλ άιινπο εθηφο θαη εάλ έρνπλ λα ζπδεηήζνπλ 

θάηη ζεκαληηθφ. πλήζσο δηάθνξα ζέκαηα κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ ζε κηα απιή 

ζπλάληεζε. Απηφ γιπηψλεη ρξφλν ηφζν δηθφ ζαο, φζν θαη ησλ άιισλ. 

Διαρηζηνπνηείζηε ηηο ζπλαληήζεηο. Οξγαλψζηε κηα ζπλάληεζε κφλν εάλ απηή είλαη 

πην απνηειεζκαηηθή απφ έλα ηειεθψλεκα. ηείιηε ηα ζέκαηα ηεο ζπλάληεζεο ζηα πξφζσπα 

πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ θαη πεξηνξίζηε ηε ζπδήηεζε ζηα απαξαίηεηα ζεκεία. Δάλ ηα πξφζσπα 

πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ζπλάληεζε δελ είλαη ελήκεξα γη α ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ, 

ζα ρξεηαζζεί  θάπνηνο ρξφλνο γηα λα ηνπο πξνζαλαηνιίζεηε. 

Βάιηε ρξνληθά φξηα ζηελ ζπλάληεζε θαη ηεξείζηε ηα. Πξνθαζνξηζκέλνο ρξφλνο 

έλαξμεο θαη ηέινπο ηεο ζπλάληεζεο επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζρεδηάζνπλ ηηο 

αζρνιίεο ηνπο. Καη κελ ζπκκεηάζρεηε ζε ζπλαληήζεηο φηαλ δελ λαη απνιχησο απαξαίηεην – 

κπνξείηε λα δεηήζεηε έλα αληίγξαθν απφ ηα πξαθηηθά. 

Υξεζηκνπνηείζηε ην ηειέθσλν γηα λα θεξδίζεηε ρξφλν. Πξηλ θάζε ζεκαληηθφ 

ηειεθψλεκα, ζεκεηψζηε ηα βαζηθά ζεκεία πνπ πξέπεη λα ζπδεηεζνχλ. Καηφπηλ θαιέζηε ζην 

ηειέθσλν πείηε ην φλνκά ζαο θαη αλαθεξζείηε θαηεπζείαλ ζην ζέκα πνπ αθνξά ην 

ηειεθψλεκά ζαο. 

Δμαιείςηε ηελ  κε παξαγσγηθή αλάγλσζε εγγξάθσλ .ηαλ είλαη δπλαηφλ δεηήζηε 

απφ ηελ γξακκαηέα ή θάπνηνλ ζπλεξγάηε λα  ζαο ελεκεξψζεη γηα θάπνην έγγξαθν. Να 

δηαβάδεηε, γξάκκαηα, αλαθνξέο θαη θείκελα κηα θνξά θαη λα απαληάηε ακέζσο. Γηαβάζηε 

ιηγφηεξν ζεκαληηθά θείκελα φηαλ ρξεηάδεζζε έλα δηάιεηκκα, ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ζαο  ή 

φηαλ ηαμηδεχεηε. 

Κιείζηε ηελ πφξηα ζαο φηαλ έρεηε δνπιεηά πνπ πξέπεη λα ηειεηψζεη. αο δηαθφπηνπλ 

ζπλερψο; Κιείζηε ηελ πφξηα. Μελ ζεθψλεηε ην ηειέθσλν. πγθεληξσζείηε ζηελ δνπιεηά 

ζαο. Μηα πνιχ απνηειεζκαηηθή ηαθηηθή είλαη λα δεηάο λα ζνπ μαλαηειεθσλήζνπλ ζε  

θάπνηα θαζνξηζκέλε ψξα θαη λα δεηάο απφ ηνπο πθηζηάκελνπο ζνπ λα νξίδνπλ πάληα 

ξαληεβνχ γηα φζνπο επηζπκνχλ λα ζνπ κηιήζνπλ αληί λα ζε αλαδεηνχλ φπνηε ην ζπκεζνχλ. 

Οη ελνριεηηθέο δηαθνπέο – θάπνην ζέκα  ηίζεηαη θαη ην αληηκεησπίδεηαη ρσξίο πξνεξγαζία- 

πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζνχλ. Πεξηνξίδνληαο ηα ηειεθσλήκαηα θαη ηνπο επηζθέπηεο, ζα 

απνθηήζεηε ζεκαληηθά πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηηο  δηθέο ζαο πξνηεξαηφηεηεο. Ο κέζνο 

κάλαηδεξ δηαθφπηεηαη θαηά κέζν φξν θάζε νθηψ ιεπηά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Ο 

έιεγρνο απηψλ ησλ δηαθνπψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο. 
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Δθ ησλ πζηέξσλ παξαθνινχζεζε.  Έιεγρνο ζεκαίλεη παξαθνινχζεζε ηνπ ζρεδίνπ 

ζαο θαη επαλαξχζκηζε  απηνχ εάλ απαηηείηαη, ρξνλνδηάγξακκα θαζψο θαη απφδνζε κε βάζε 

αληηθεηκεληθνχο δείθηεο θαη ζπλζήθεο. ην ηέινο ηεο εκέξαο αλαιχζηε ηη δελ έγηλε 

νινθιεξψζεθε. Δληνπίζηε θαη εμαιείςηε φηη ξνθαλίδεη ηνλ ρξφλν ζαο. Ξνδέςαηε άξαγε πνιχ 

ρξφλν ζην ηειέθσλν; Κάπνηεο δνπιεηέο έκεηλαλ πίζσ επεηδή δελ είραηε δηάζεζε γη απηέο θαη 

ηηο αλαβάιαηε; Γψζηε ηνπο πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ επφκελε κέξα θαη νινθιεξψζηε ηηο. 

Μεξηθνί άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη είλαη απνδνηηθφηεξν λα εξγάδνληαη ππφ πίεζε θαη 

αλαβάινπλ πξάγκαηα έσο φηνπ εμαλαγθαζζνχλ ζε δξάζε. Δξγάδνληαη άξαγε πξαγκαηηθά 

θαιχηεξα ππφ πίεζε ή  κήπσο ηαρχηεξα θαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά; 

εκαζία γηα ηηο γπλαίθεο-κάλαηδεξ. 

 Οη παξαπάλσ βαζηθέο αξρέο δηνίθεζεο, πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα φινπο ηνπο 

κάλαηδεξ, είλαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο γηα λενπξνζιακβαλφκελεο γπλαίθεο κάλαηδεξ πνπ 

βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε ηηο απαηηήζεηο δχν εμίζνπ απαηηεηηθψλ αζρνιηψλ. Δπίζεο, ελψ  

ζην παξειζφλ νη γπλαίθεο είραλ ηελ πνιπηέιεηα επηινγήο  θαξηέξαο, ζήκεξα φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο βξίζθνληαη ζηε δχζθνιε ζέζε λα «θνξνχλ δχν θαπέια».   

Πάλσ απφ έλα ηξίην ησλ εξγαδφκελσλ γπλαηθψλ είλαη είηε κνλνγνλετθέο  νηθνγέλεηεο 

είηε αξρεγνί ηεο νηθνγέλεηαο. Οη κηζέο απφ ηηο ππφινηπεο εληζρχνπλ ην νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα,  ην νπνίν ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα βξηζθφηαλ θάησ απφ ηα 14.000 δνιάξηα. 

Δάλ απηέο νη πνιπάζρνιεο γπλαίθεο δελ θαηαθέξνπλ λα νξγαλψζνπλ ηελ δσή ηνπο, εηδηθά 

φζνλ αθνξά ηηο πξνβιέςηκεο δξαζηεξηφηεηεο  θαη επζχλεο, ηφηε ζα βξεζνχλ ζχκαηα ηνπ 

ζηξεο, ηεο ηαιαηπσξίαο θαη ηεο θνχξαζεο πνπ εληέιεη  ξεκάδνπλ θάζε άλζξσπν ζσκαηηθά 

θαη πλεπκαηηθά. θνπφο είλαη λα θαιιηεξγεζεί κηα ζηαζεξή ςπρξαηκία πνπ ζα αληηκεησπίδεη 

κε ζεηηθφ ηξφπν ηηο κπξηάδεο επζχλεο  θαη έηζη ζα απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο γηα πξνζσπηθή θαη 

επαγγεικαηηθή επηηπρία. Mackenzie(1977) 

 

3.1.14 ΜΤΘΟΙ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΦΡΟΝΟΤ 
 

 

Aο εμεηάζνπκε δηάθνξνπο θνηλνχο κχζνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαθή δηαρείξηζε 

ηνπ ρξφλνπ, πνπ ππνλνκεχνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ζαο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ζαο: 

Μχζνο: Ζ δσή κνπ είλαη πιήξσο ειεγρφκελε απφ εμσηεξηθά γεγνλφηα.  
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Γεγνλφο: Μπνξείηε λα έρεηε θάπνην έιεγρν πάλσ ζε πνιιέο πηπρέο ηεο δσήο ζαο, αιιά εζείο 

θαη κφλν εζείο είζηε ππεχζπλνη γηα ηνλ ελ ιφγσ έιεγρν. Μάζεηε λα αλαγλσξίδεηε ηη κπνξείηε 

θαη ηη δελ κπνξείηε λα ειέγμεηε, πξηλ θάλεηε ηηο επηινγέο ζαο. Πξνβιέςηε ην κέιινλ θαη λα 

δηεπθξηλίδεηε ηηο εμσηεξηθέο απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεηε. Έηζη , είλαη εχθνιν 

λα θαζνξηζηεί ηη κπνξεί λα γίλεη, θαη κέζα ζε πνην ρξνληθφ πιαίζην, παξά ηηο απαηηήζεηο.  

Μχζνο: Θα πξέπεη λα αληαπνθξίλεζηε ζηηο πξνζδνθίεο φισλ.  

Πξαγκαηηθφηεηα: Οη αλάγθεο θαη νη απαηηήζεηο ησλ άιισλ κπνξεί λα είλαη αθαηάιιειεο γηα 

ζαο θαη ηνλ ηξφπν δσήο ζαο. Μπνξνχλ λα είλαη θησρέο ρξνληθά, εμαηξεηηθά ακθίβνιεο ή 

απιά αλέθηθηεο. Μπνξεί λα έρνπλ  δηαθνξεηηθή πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε ζαο. Με ηελ 

πξνζπάζεηα λα αληαπνθξηζείηε ζηηο πξνζδνθίεο ησλ άιισλ, κπνξεί λα απνπξνζαλαηνιίζηε  

ηνλ εαπηφ ζαο θαη ηηο αλάγθεο ζαο. Πξψηα λα γίλεηε ζαθήο γηα ηηο  αλάγθεο ζαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζα εμεηάζεηε ηη νη άιινη πεξηκέλνπλ απφ εζάο.  

Μχζνο: Θα πξέπεη λα έρεηε φξηα.  

Πξαγκαηηθφηεηα: ινη έρνπκε φξηα. Ζ απνηπρία λα  ην αλαγλσξίζνπκε απηφ κπνξεί λα ζαο 

πξνθαιέζεη λα γίλεηε ηειεηνκαλήο κε ηηο πξνζδνθίεο ζαο. Οη ηειεηνκαλείο είλαη ηδηαίηεξα 

επηξξεπείο ζε αλαβιεηηθφηεηα, δηφηη ε ηειεηφηεηα πνπ αλαδεηνχλ είλαη αδχλαηε.  Ζ άκεζε 

ζπλέπεηα ηεο ηειεηνκαλίαο είλαη ην νμχ άγρνο,  νη καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο ηεο 

αλαβιεηηθφηεηαο, νη ελνριήζεηο ,ε θαηαζηξνθή ηεο αθαδεκατθήο θαξηέξαο ή  νη δεκηέο θαη 

παξαηεηακέλεο ακθηβνιίεο πνπ είλαη ζπλήζσο πην θαηαζηξνθηθέο.Adair (2009) 

 

3.1.15 ΚΡΙΣΙΚΗ ΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΦΡΟΝΟΤ 
 

 

Ζ εθπαίδεπζε δηαρείξηζεο ρξφλνπ κνηάδεη λα πξνζθέξεη κηα πξνθαλή ιχζε, παξφια 

απηά ππάξρνπλ νη θσλέο ησλ ζεηξίλσλ ζχκθσλα κε ηνπο Peter Green θαη Denise Skinner 

(2005) . Ο Drucker (1977) πξνεηδνπνηεί ελάληηα ζηηο αμηψζεηο παλαθεηψλ δηαρείξηζεο 

ρξφλνπ, ν Covey (1994) θαη ν Noon (1998) πηζηεχνπλ φηη πνιινί πξνεγνχκελνη ηξφπνη 

εθπαίδεπζεο δηαρείξηζεο ρξφλνπ δελ ιεηηνπξγνχλ, ελψ νη Slaven, Totterdell (1993) θαη 

Macan (1996) επηβεβαηψλνπλ φηη ππάξρεη ιίγε πεηζηηθή εκπεηξηθή εκπεηξία ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο απηήο.  
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«ηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ, ε εμέιημε ηεο δηαρείξηζεο θαη ε εθπαίδεπζε 

πξέπεη πάληα λα είλαη κηα πξάμε πίζηεο» (Peel, 1984). Απηή ε θξάζε αληαλαθιά ηε 

δπζθνιία αμηνιφγεζεο ηεο εθπαίδεπζεο, φπσο αλαθέξεη ν Robinson (1989), θαζψο «θαλέλαο 

κνλαδηθφο παξάγνληαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθπαίδεπζεο, δε ζα κπνξνχζε απφ κφλνο 

ηνπ λα επηθέξεη ηελ αιιαγή πνπ έιαβε ρψξα». O Stewart (1999) πξνζζέηεη κηα πεξαηηέξσ 

δηάζηαζε φηαλ, αθνχ νξίζεη ηελ εθηίκεζε σο ζπλψλπκν ηεο αμηνιφγεζεο, αλαθέξεη πσο 

«θάζε αμηνιφγεζε είλαη απαξαίηεηα θαη εμ‟ νξηζκνχ ππνθεηκεληθή», πξάγκα πνπ ζα έπξεπε 

λα απνηξέπεη ηνπο αλζξψπνπο απ‟ ην λα «θπλεγνχλ έλα άγην δηζθνπφηεξν πνπ δελ κπνξνχλ 

λα έρνπλ, δειαδή μεθάζαξεο θαη απηέο απνδείμεηο φηη ε επέλδπζε ζηελ εμέιημε ησλ 

ππαιιήισλ θέξεη κεηξνχκελα θαη ζεκαληηθά νθέιε» (Stewart, 1999). 

Χζηφζν ε απμαλφκελε πίεζε κέζα ζηνπο νξγαληζκνχο γηα φζν ην δπλαηφλ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ νδεγεί επίζεο ζε κηα απμαλφκελε απαίηεζε 

γηα ππεπζπλφηεηα θαζψο θαη ζε κηα αλάγθε ηνπ λα είλαη ε εθπαίδεπζε πξαγκαηηθά 

απνηειεζκαηηθή (Phillips & Phillips, 2001) αθφκα θαη ζ‟ εθείλνπο ηνπο ηνκείο πνπ, ζην 

παξειζφλ ήηαλ δχζθνιν λα κεηξεζνχλ. Ζ εθηίκεζε ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη 

απιέο ηθαλφηεηεο φπνπ «ην ζέκα δελ είλαη έλα ζχλνιν  θαλφλσλ γηα λα κεηαηξαπνχλ νη 

άλζξσπνη ζε απνηειεζκαηηθέο κεραλέο αιιά θαλφλεο πνπ θάζε άλζξσπνο πξέπεη λα 

εθαξκφδεη γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπ/ηεο» (Richards, 1987 ) εδψ θαη θαηξφ ζεσξείηαη 

πξνβιεκαηηθή απφ ηνπο νξγαληζκνχο. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ δελ απνηειεί εμαίξεζε θαη 

πξνεγνχκελεο κειέηεο δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα παξέρνπλ πεηζηηθέο απνδείμεηο γηα ην 

αληίθηππν απηήο ηεο εθπαίδεπζεο. Ο Kirckpatrick (1994) ην πεγαίλεη πην καθξηά θαη 

παξαηεξεί φηη ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ είλαη έλα απφ ηα πξάγκαηα φπνπ «είλαη δχζθνιν αλ 

φρη αδχλαην λα κεηξεζνχλ ηα ηειηθά απνηειέζκαηα». Χζηφζν ε αλαγλψξηζε θαη ε κεηαθνξά 

ηεο γλψζεο θαη ησλ ηθαλνηήησλ πνπ καζαίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζην 

ρψξν εξγαζίαο είλαη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη γηα λα αμηνινγεζεί εάλ ε εθπαίδεπζε έρεη 

επηρεηξεκαηηθφ αληίθηππν (Olsen, 1998) θη έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο γηα λα κεηξεζεί ην 

αληίθηππν ηεο εθπαίδεπζεο δηαρείξηζεο ρξφλνπ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο φπνπ έιαβε ρψξα θαη 

αλαθέξζεθε απφ ηνλ θάζε άλζξσπν μερσξηζηά ε αμηνιφγεζε, νη βειηηψζεηο πνπ έγηλαλ 

αληηιεπηέο ζηηο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο δελ ηαίξηαδαλ πάληα κε ηηο αιιαγέο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζε ζρέζε κε ην πψο νη άλζξσπνη πεξλνχζαλ ην ρξφλν ηνπο (γηα παξαδείγκαηα 

δείηε ηνπο Briddell, 1987, Kiby, 1978, Robinson, 1974). ε άιιεο πεξηπηψζεηο αλαθέξζεθαλ 

βειηηψζεηο ζηελ ζπκπεξηθνξά θαη ζπκπεξηιάκβαλαλ λα αθηεξψλεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο 
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ζε εξγαζίεο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο, θαη γηα δνπιεηά θαη γηα ραιάξσζε, ην λα 

νινθιεξψλνληαη νη δνπιεηέο εγθαίξσο θαη λα βξίζθεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο γηα 

αθαδεκατθφ δηάβαζκα (Hall & Hursch, 1982, King et al., 1986, Maher, 1986, Woolfolk & 

Woolfolk, 1986). Χζηφζν ζε πνιιέο απ‟ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ηα απιά κεγέζε ήηαλ πνιχ 

κηθξά (n=2 σο n=9) θαη ε εγθπξφηεηά ηνπο ακθηζβεηνχκελε (γηα παξαδείγκαηα δείηε ηνπο 

Macan 1996, Slaven & Totterdell, 1993). O Hanel (1981) ηζρπξίζηεθε βειηησκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο δηαρείξηζεο ρξφλνπ ζε κηα κειέηε ρσξίο φκσο ππνζηεξηθηηθέο εκπεηξηθέο 

απνδείμεηο. Οη Britton θαη Tesser (1991) βξήθαλ έλαλ ζπζρεηηζκφ αλάκεζα ζηελ εθπαίδεπζε  

ηεο δηαρείξηζεο θαη ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο Ακεξηθαλψλ ζπνπδαζηψλ , ζε αληίζεζε κε 

κειέηε ηνπ Bost (1984), ν νπνίνο παξαηήξεζε φηη ηέηνηνπ είδνπο εθπαίδεπζε δελ έρεη θακηά 

επίδξαζε. Οη Slaven θαη Totterdell (1993) δελ δηαπίζησζαλ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο σο 

απνηέιεζκα πξνγξακκάησλ  εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο.  Ζ έξεπλεο ηεο Macan 

(1994, 1996) θαηέιεμαλ ζην απνηέιεζκα φηη ηέηνηεο αιιαγέο δελ παξαηεξνχληαη ελψ ε 

έξεπλα ηνπ  Orpen (1993) θαηέιεμε ζην αληίζεην απνηέιεζκα. 

Με βάζε ηα ππάξρνληα εκπεηξηθά ζηνηρεία, ε εηθφλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ρξφλνπ γηα ηνπο κάλαηδεξ είλαη κάιινλ αζαθήο θαη αιιειν-

αληηθξνπφκελε. Τπάξρνπλ δηάθνξεο πηζαλέο εμεγήζεηο γηα απηφ ην κπέξδεκα. Μηα πξψηε 

εμήγεζε κπνξεί λα ζρεηίδεηαη ζηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο πξνεγνχκελσλ «γελεψλ» πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην παξειζφλ, ελψ ζηελ ζεκεξηλή ζπγθπξία ρξεζηκνπνηνχληαη 

πξνγξάκκαηα «ηέηαξηεο γελεάο» πνπ επηθεληξψλνληαη ζε βαζηθέο αξρέο . 

Μηα δεχηεξε πηζαλφηεηα είλαη ε επηινγή ιάζνο εξεπλεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Γηα 

παξάδεηγκα νη Slaven θαη Totterdell (1993) θαίλεηαη λα έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη κηα 

«ζεηηθηζηηθή» πξνζέγγηζε, κε έκθαζε ζε  πνζνηηθέο παξεκβάζεηο  ελψ παξαβιέπνπλ 

πνηνηηθά θξηηήξηα πνπ αληηθάζθνπλ κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπο.  Οη Orpen 

(1993), Macan (1994 and 1996) θαη  Jex θαη Elaqua (1999), βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε 

πνζνηηθά ζηνηρεία. Ο Goldstein (1986) αλαθεξφκελνο ζε απηή ηελ πξνζέγγηζε επηζεκαίλεη 

φηη «ην θάζκα επηινγψλ απφ ην θαιφ ζην θαθφ δελ είλαη έλαο ιηκελνβξαρίνλαο κε  πνηνηηθά 

αγθπξνβφιηα  ζηελ θαιή πιεπξά θαη πνζνηηθά αγθπξνβφιηα ζηελ  άιιε». Αληίζεηα 

ρξεηάδνληαη θάπνηα δηεπθξηληζηηθά ζρφιηα θαη παξαηεξήζεηο, πνπ λα ζπκπιεξψλνπλ ηα 

πνηνηηθά ή πνζνηηθά επξήκαηα θάζε πξνζέγγηζεο. 

Μηα Σξίηε πξνζέγγηζε ζρεηίδεηαη κε ηελ απνηίκεζε ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπ. 

Οη  Sharp θαη Howard (1996), θαζψο θαη νη Diamantopoulos θαη Schlegelmilch (2000), 
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δίλνπλ έκθαζε ζηελ εγθπξφηεηα ηεο κεζφδνπ θαη ησλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Οη 

Sharp θαη Howard (1996) επηζεκαίλνπλ φηη κεξηθά πξάγκαηα είλαη δχζθνιν λα κεηξεζνχλ 

θαη ε δηαρείξηζε ρξφλνπ είλαη έλα απφ απηά (Kirkpatrick, 1994). ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθέο θαη ππνβνεζεηηθέο κέζνδν, φπσο ην «Δξσηεκαηνιφγην 

Καηαλνκήο Υξφλνπ» (Bond & Feather, 1988), , ε «Κιίκαθα Μειινληηθψλ Πξννπηηθψλ» 

(Bird θαη Jordan, 1987), ε «Κιίκαθα Δπεηγφλησλ Δλεξγεηψλ» (Landy , 1991) θαη ε «Κιίκαθα 

Γηαβάζκηζεο ηεο πκπεξηθνξάο ηνπ Μάλαηδεξ». Δληνχηνηο φιεο απηέο νη κέζνδνη είλαη 

αλεπαξθείο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αλάγθεο ελφο πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο γηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε, επεηδή ζπρλά βαζίδνληαη ζε ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

παξά ζε βαζηθέο θαη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο απηνχ. Γηα παξάδεηγκα ην κνληέιν ηνπ 

Macan (1996) ζέηεη «βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο γηα πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ ζε 

ιίγεο εκέξεο ή εβδνκάδεο»  θαη επίζεο «εηνηκάδεη κηα ιίζηα κε πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ θάζε εκέξα αη ειέγρεη εάλ απηά πξνρψξεζαλ». Σν πξφβιεκα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε 

είλαη φηη γηα λα θαζνξηζζνχλ φιεο νη απαηηήζεηο είλαη ζπρλά απαξαίηεηνο πνιιαπιφο νξηζκφο 

ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο θαη πξνβιήκαηνο (Diamantopolous θαη Schlegelmilch, 2000). Δθαξκνγή 

απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζε ζέκαηα κάλαηδκελη , κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ηεξάζηηα αχμεζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ νξηζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ , θάλνληαο ηελ δηαδηθαζία δπζθίλεηε, κε πξαθηηθή  

θαη αλεθάξκνζηε. Ζ απφπεηξα ηεο Macan (1994) λα αληηκεησπίζεη απηά ηα πξνβιήκαηα 

ηαμηλνκψληαο απηά ζε ηξία επξχηεξεο θαηεγνξίεο, πξνθάιεζε ηελ επηθχιαμε ηνπ Easterby-

Smith‟s (1994) φηη απηφ ζα νδεγήζεη ζε ππεξαπινπζηεχζεηο, θαζψο θαη ην ζρφιην ησλ 

Slaven θαη Totterdell (1993, p. 20) φηη «είλαη δχζθνιν λα νξηζζεί ε αθξηβήο ζπκπεξηθνξά 

πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ». 

Αληί λα δηδάζθνπλ δεμηφηεηεο θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο  εξγαζίαο, ηα πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο γηα κάλαηδεξ, επηδηψθνπλ λα αλαπηχμνπλ απηφ πνπ ν Atkinson (1999) 

πεξηγξάθεη σο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο. Αλ θαη ηέηνηεο  δηαδηθαζίεο επηηξέπνπλ ζην άηνκν λα  

αληηιεθζεί θαιχηεξα  δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

θαηαλφεζε θαη αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ ή πξνβιεκάησλ, ε εγγελήο παξαδνρή 

είλαη φηη ε αηνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ νξγαλσηηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Σα επξήκαηα  νδεγνχλ ζηελ δηαπίζησζε φηη ηα πξνγξάκκαηα 

«ηέηαξηεο γεληάο» γηα εθπαίδεπζε κάλαηδεξ   (Covey, 1944) κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ 

θαηαλφεζε βαζηθψλ αξρψλ πνπ ζηε ζπλέρεηα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα βειηίσζε ησλ 

ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπζέλησλ. ε πξνζσπηθφ επίπεδν ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπζέλησλ 
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αλέθεξε ζεκαληηθή βειηίσζε ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο φπσο ν ζρεδηαζκφο πξνηεξαηνηήησλ, 

αχμεζε απηνπεπνίζεζεο θαη κείσζε ηνπ ζηξεο θαη κέηξηα βειηίσζε ζε ζέκαηα πξνζσπηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζηελ δηαρείξηζε 

ρξφλνπ γηα κάλαηδεξ έρνπλ ζεηηθή ζπλεηζθνξά, αλ θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα κπνξεί λα 

θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ν εθπαηδεπφκελνο δελ 

δηαπίζησζε θάπνηα βειηίσζε , ηφηε  απαηηείηαη ζπλελλφεζε κε ηελ πξντζηάκελε αξρή  

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηεζνχλ νη αηηίεο. 

Δάλ ν ζθνπφο πίζσ απφ ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα νξγαλσηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη 

φηη, κέζσ απφθηεζεο θαη εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ, πξέπεη λα επέιζνπλ 

επηζπκεηέο  κεηαβνιέο  ζηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά, ηφηε ην ζεκαληηθφηεξν ζεκείν γηα ηνλ 

θάζε νξγαληζκφ πνπ εθπαηδεχεη ην πξνζσπηθφ ηνπ είλαη ε κεηαθνξά απφ ην εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα ζηνλ ηφπν εξγαζίαο (Cornford, 2002, Olsen 1998). Έλα ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ 

απνηίκεζε απηήο ηεο κεηαθνξάο είλαη ε εληχπσζε φηη απηφ είλαη δχζθνιν θαη δαπαλεξφ. 

ε αληίζεζε κε πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηεο  απνηίκεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ 

πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, ην ζχζηεκα KSQ πξνζθέξεη κηα 

θηιηθή θαη εχθνια πξνζαξκφζηκε πιαηθφξκα γηα ηέηνηνπ είδνπο απνηίκεζε. Ζ ζπκθσλία  κε 

ηνλ πειάηε γηα ην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο KSQ πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ, θαη ε 

θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα επηηπρίαο. Σν 

πξφγξακκα KSQ ζα εθαξκνζζεί ζχκθσλα κε ηα φζα πξνζπκθσλήζεθαλ θαη κε 

παξαθνινχζεζε απφ φιεο ηηο πιεπξέο. Πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κειέηεο έδεημαλ κηα κέζε 

βειηίσζε πνπ θζάλεη ζην 20%  γηα φινπο ηνπο κάλαηδεξ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα. 

ε αηνκηθφ επίπεδν νη δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο KSQ 

είλαη ζε ζπκθσλία κε επφκελα απφ ηνπο θπζηθνχο  πξντζηάκελνπο. Γηα παξάδεηγκα ν 

κάλαηδεξ ελφο ηνπηθνχ νξγαληζκνχ παξαηήξεζε φηη ν ζπκκεηέρσλ Υ «επεξεάζζεθε κφλν 

νξηαθά απφ ην πξφγξακκα», πξάγκα  πνπ είλαη ζε ζπκθσλία  κε άιιεο πξνζσπηθέο αλαθνξέο 

πνπ δείρλνπλ βειηίσζε κφλν θαηά 8%. Γχν ζπκκεηέρνληεο ζε αληίζηνηρν πξφγξακκα ηεο 

αζηπλνκίαο δελ έδεημαλ κεηξήζηκε βειηίσζε. Οη θπζηθνί πξντζηάκελνη δελ 

εληππσζηάζζεθαλ απφ απηά ηα απνηειέζκαηα επεηδή ν έλαο απφ ηνπο δχν είρε πξφβιεκα 

απηνπεπνίζεζεο ελψ  ν άιινο είρε ήδε επηκνξθσζεί ζε ζρεηηθά δεηήκαηα, θαη απηά 

εμεγνχζε ηα απνηειέζκαηα. 

Γηεξεχλεζε ησλ αηηίσλ πίζσ απφ παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο ζηα ηειηθά 

απνηειέζκαηα, αλαδεηθλχνπλ ηελ ζεκαζία άιισλ παξαγφλησλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 
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ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηδηαίηεξα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ  θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ (Warr et al., 1999),ζέκαηα ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη επηζπκία 

παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο (Slaven & Totterdell, 1993). Ζ ζεηηθή 

επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο αληηθαηνπηξίδεηαη ζηε πεξίπησζε ελφο αζηπλνκηθνχ 

ηκήκαηνο φπνπ δηαπηζηψζεθαλ ηέζζεξεηο φξνη γηα ηελ επηηπρία ηέηνησλ πξνγξακκάησλ 

βειηίσζεο κέζσ εθπαίδεπζεο: Δπηζπκία ζπκκεηνρήο, γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ζσζηή 

δηακφξθσζε θιίκαηνο θαη επηβξάβεπζε γηα θάζε αιιαγή. Σν ίδην παξαηεξήζεθε θαη ζε 

θάπνηνλ ηνπηθφ νξγαληζκφ, αιιά ηα θέξδε ήηαλ κηθξφηεξα, επεηδή ην επίπεδν ήηαλ ήδε 

πςειφηεξν, πξάγκα πνπ δείρλεη ηελ ζεκαζία ηνπ επίπεδνπ επηκφξθσζεο.  ηελ πεξίπησζε 

κηαο επηρείξεζεο πσιήζεσλ, νη παξαπάλσ ηέζζεξεηο παξάγνληεο ήηαλ εκθαλείο κε ηελ 

πξνζζήθε ηεο επίδξαζεο ησλ πηζαλψλ απνιχζεσλ. Θέκαηα ζηειέρσζεο θαη πξνζσπηθήο 

θηινδνμίαο παίδνπλ επίζεο ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο επηκνξθσηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, αλεμάξηεηα ηεο εγγελνχο αμίαο ηνπ.  Παξφια απηά, αθφκα θαη ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ εγγελείο παξάγνληεο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα επλντθνί θαη ππνζηεξηθηηθνί γηα 

ηηο πηζαλέο βειηησηηθέο αιιαγέο κέζσ ηέηνησλ πξνγξακκάησλ, ην ηειηθφ απνηέιεζκα ήηαλ 

κηα δηαθξηηή θαη κεηξήζηκε βειηίσζε  ησλ απνηειεζκάησλ γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Ζ απμαλφκελε ηάζε γηα απφδνζε επζχλεο θαη ηα δηαθξηηά απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηα 

πξνγξάκκαηα  επηκφξθσζεο  ζεκαίλεη φηη είλαη ζεκαληηθφ λα εληνπηζζνχλ επαξθείο θαη 

απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη γηα λα κεηξεζεί ε κεηαθνξά γλψζεο, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο πνπ 

ζεσξνχληαη άπινη θαη δχζθνια λα κεηξεζνχλ. Σν ζχζηεκα KSQ απαηηεί επί πιένλ έιεγρν 

ψζηε ηα απνηειέζκαηα λα είλαη πιήξσο πεηζηηθά. Δπί πιένλ απνηεινχλ ρξήζηκα εξγαιεία  

απνηίκεζεο ηεο βειηίσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ κεηά ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο γηα ηνπο 

κάλαηδεξ. ε νξγαλσηηθφ επίπεδν ε θαθή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ είλαη έλα πνιχ δαπαλεξφ 

πξφβιεκα. Γηάθνξνη νξγαληζκνί πνπ δελ κπνξνχλ λα αληέμνπλ απηφ ην θφζηνο (Garnett, 

1993) πξέπεη λα απμήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. Δπίζεο έρεη εθηηκεζεί φηη νη 

απνπζίεο απφ ηελ εξγαζία ιφγσ αζζελεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνβιήκαηα ζηξεο, 

αλέξρνληαη ζην 60% φισλ ησλ απνπζηψλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Δπνκέλσο νη εξγνδφηεο 

έρνπλ ηδηαίηεξε επζχλε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηέηνηα πξνβιήκαηα ζηξεο 

ζηνλ ηφπν εξγαζίαο.  Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ πξνθαιεί  ζηξεο ζηνπο εξγαδφκελνπο 

είλαη ε αληίιεςε ηνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ πνπ ηνπο αλαηίζεληαη. ε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο  ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ζχγρξνλεο κέζνδνη εθπαίδεπζεο  (ηέηαξηεο γελεάο) 

ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ζηξεο (Rees 
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& Redfern, 2000) θαη βειηηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηφζν ησλ αηφκσλ φζν θαη ηνπ 

νξγαληζκνχ πνπ απαζρνινχληαη.  

Δάλ φινη νη άλζξσπνη πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα δηαρείξηζεο ρξφλνπ 

ηνπνζεηνχληαλ ζηελ ζεηξά, ζα είραλ αθφκα ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνβιήκαηα ρξφλνπ ηνπο.  

ίγνπξα ν θαζέλαο ζα είρε έλα δεξκάηηλν εκεξνιφγην ηζέπεο ή ίζσο θάηη κεγαιχηεξν φπσο 

έλαλ θνξεηφ ραξηνθχιαθα αιιά πάιη ζα είρε πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο ρξφλνπ. Γπζηπρψο, ηα 

εξγαιεία δηαρείξηζεο ρξφλνπ δελ θάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο πην νξγαλσκέλνπο ή παξαγσγηθνχο 

απ‟ φηη ην λα ηνπο δψζεηο έλα ζθπξί θη έλα πξηφλη ηνπο θάλεη μπινπξγνχο. Οη πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο δηαρείξηζεο ρξφλνπ κπνξνχλ λα παξαζέζνπλ θξάζεηο ζεκηλαξίσλ φπσο “Με δίλεηε 

ζεκαζία ζε κηθξά πξάγκαηα” θαη δνπιέςηε “Γνπιέςηε εμππλφηεξα, φρη ζθιεξφηεξα”. Απηά 

ηα πξάγκαηα θαίλεηαη πάληα λα έρνπλ κεγάιν λφεκα, ηνπιάρηζηνλ ζην ζεκηλάξην. ρεδφλ 

φινη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλζξψπσλ πνπ δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη πνηέ ζεκηλάξην 

δηαρείξηζεο ρξφλνπ, κπνξνχλ λα ζνπ πνπλ γηα έλα «ζχζηεκα» πνπ κνηάδεη λα ιεηηνπξγεί 

θαιά γη‟ απηνχο, παξφιν πνπ ζπλερίδνπλ λα είλαη, ζα ιέγακε, πξαγκαηηθά βαιησκέλνη.  

Οη ηερληθέο δηαρείξηζεο ρξφλνπ πνπ αθνινπζνχληαη ηφζν πηζηά θαη παξαζέηνληαη θαηά 

θάπνην ηξφπν δελ θαηαθέξλνπλ λα θάλνπλ ηε δηαθνξά πνπ ρξεηαδφκαζηε. Οη ηερληθέο πνπ δε 

βαζίδνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο δελ κπνξνχλ λα ηαηξηάμνπλ 

ζσζηά ζηηο κεζφδνπο εξγαζίαο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. Οη 

άλζξσπνη πνπ παξαθνινπζνχλ ζεκηλάξηα γη‟ απηέο ηηο ηερληθέο δελ ληψζνπλ πσο αμίδνπλ ηα 

ιεθηά ηνπο ή αθφκα ρεηξφηεξα καζαίλνπλ λέεο θαθέο ζπλήζεηεο.  

Ση ζα έπξεπε λα θάλεη ε εθπαίδεπζε δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ 

Ζ εθπαίδεπζε δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ ππνθέξεη απφ ηηο ίδηεο αλεπάξθεηεο πνπ 

επεξεάδνπλ κεγάιν κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο management, δειαδή ην ζξίακβν ηεο ηερληθήο 

θαη ησλ έμππλσλ θξάζεσλ αληί γηα ηελ νπζία. Ζ πξαγκαηηθή αιιαγή εζηηάδεη φρη ζηελ 

ηερληθή αιιά ζηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη ζθέθηνληαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο θαη ηε δνπιεηά ηνπο. Γηα λα ππάξμεη δηαθνξά γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη ηνπο νξγαληζκνχο 

ηνπο, ηα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ρξφλνπ πξέπεη λα θάλνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 

πξάγκαηα.  

1.Να εθπαηδεχζνπλ ηελ νκάδα ηεο δνπιεηάο. πλήζσο κηα εηαηξεία ζα ζηείιεη θάπνηνλ ζ‟ έλα 

ζεκηλάξην δηαρείξηζεο ρξφλνπ, κε νδεγίεο λα θέξεη θάπνηεο θαιέο ηδέεο. Απηφ είλαη θαιφ αλ 

ν άλζξσπνο είλαη εθπαηδεπηήο. Αιιά ζπλήζσο ην άηνκν απηφ επηζηξέθεη απφ ηελ εθπαίδεπζε 

πξνεηνηκαζκέλν γηα λα δνπιέςεη έμππλα, κφλν γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ην λα δνπιεχεηο 
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έμππλα δελ ηαηξηάδεη ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, θη έηζη γξήγνξα επηζηξέθεη ζηνπο παιηνχο 

ηνπ ηξφπνπο. Σν θξίζηκν ζηνηρείν είλαη ε νκάδα ηεο δνπιεηάο. Οη άλζξσπνη δε δνπιεχνπλ 

απνκνλσκέλνη, ηα πεξηζζφηεξα πξάγκαηα πνπ θάλνπκε ζπλεπάγνληαη λα θάλνπκε θάηη κε 

θάπνηνλ άιινλ. Αλ εζχ είζαη νξγαλσκέλνο αιιά φινη νη άιινη δνπιεχνπλ κε άιιν ηξφπν, δελ 

είζαη πξαγκαηηθά νξγαλσκέλνο γη‟ απηφ ην πεξηβάιινλ. Οη νκαδηθέο ηθαλφηεηεο απαηηνχλ 

νκαδηθή εθπαίδεπζε θαη νη εηαηξείεο ζα έπξεπε είηε λα ζηέιλνπλ φιε ηελ νκάδα είηε λα 

θέξλνπλ έλαλ εθπαηδεπηή. Παξά λα ππάξρεη έλαο άλζξσπνο πνπ λα πξνζπαζεί λα πείζεη ηνπο 

άιινπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα ζχζηεκα πνπ, έμσ απφ ην ζεκηλάξην, κνηάδεη γξήγνξα λα 

γίλεηαη ιηγφηεξν μεθάζαξν, ε νκάδα ζα έπξεπε λα πηνζεηήζεη ή λα αλαπηχμεη ηερληθέο 

δηαρείξηζεο ρξφλνπ θαη ζπζηήκαηα πνπ είλαη θαιά γηα ηελ νκάδα. Ζ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο 

ρξφλνπ γίλεηαη ηφηε έλα νξγαληθφ θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο αιιειεπίδξαζεο ηεο νκάδαο παξά 

έλαο παξάμελνο κεραληζκφο πνπ δε ρξεζηκνπνηείηαη πνηέ θαη μερληέηαη γξήγνξα.  

2. Να έρνπλ εθπαίδεπζε γηα πξαγκαηηθνχο αλζξψπνπο. Πνιιέο δεκνθηιείο ηδέεο γηα ηελ 

δηαρείξηζε ρξφλνπ είλαη  απιά αλεθάξκνζηεο. Γηαηεξψληαο ιίζηεο  κε «ηη πξέπεη λα θάλσ» 

θαη γεκίδνληαο φιν ην γξαθείν κε θίηξηλα απηνθφιιεηα ραξηάθηα είλαη ζπρλά 

αλαπνηειεζκαηηθφ. Αηηία είλαη ε ξνπηηλνπνίεζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο κε απνηέιεζκα νη 

άλζξσπνη λα απνθηνχλ κεησκέλα  αληαλαθιαζηηθά  ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

Γηαηί άξαγε ράλνπκε ην άξσκα ηνπ θαγεηνχ καο κεηά απφ κεξηθέο κπνπθηέο; Δπεηδή νη 

αηζζεηήξεο ηεο γεχζεο ζπλεζίδνπλ ζηνλ εξεζηζκφ θαη δελ αληηδξνχλ. Γηαηί ην θξεβάηη καο 

ζην ζπίηη είλαη πην άλεην απφ απηφ ηνπ μελνδνρείνπ πνπ θνζηίδεη ηα δηπιά ρξήκαηα;  Δπεηδή 

έρνπκε ζπλεζίζεη ζηα εμνγθψκαηα ηνπ. Γηαηί δελ δίλνπκε ζεκαζία ζηηο  ιίζηεο  θαη ζηα 

ζεκεηψκαηα; Δπεηδή  ηα «ζπλεζίδνπκε» θαη ηα ζεσξνχκε σο κέξνο ηνπ εξγαζηαθνχ καο 

πεξηβάιινληνο κε απνηέιεζκα λα ηα αγλννχκε.   

Μπνξνχκε ελ ηνχηνηο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε δηεξγαζίεο γηα λα ζπγθεληξψζνπκε ηελ πξνζνρή 

καο  ζε δηάθνξα πξάγκαηα κε ηέηνηα ζπρλφηεηα θαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα ηα αληηιεθζνχκε 

πξαγκαηηθά. Μελ θνιιάηε έλα ζεκείσκα ζην ςπγείν - θνιιήζηε ην ζην ραξηφθνπην ηεο 

πνξηνθαιάδαο. Πνιχ ξηδνζπαζηηθφ; Υξεζηκνπνηήζηε ην θηλεηφ ζηελ ηζέπε ζαο λα ρηππάεη 

ηνλ ζσζηφ ρξφλν γηα ππελζχκηζε. Δάλ δελ κπνξείηε λα θάλεηε θάηη ηψξα, ζρεδηάζηε πφηε ζα 

ην θάλεηε. Δάλ πάιη δελ κπνξείηε, πξνγξακκαηίζηε ην  μαλά. Μεηά απφ έλα δηάζηεκα αθφκα 

θαη νη πην καδνρηζηέο πξνηηκνχλ λα ην εθηειέζνπλ παξά λα ην πξνγξακκαηίζνπλ απφ ηελ  

αξρή. 
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αο δηαθφπηνπλ; Πξνγξακκαηίζηε λα ηνπο κηιήζηε αξγφηεξα. Θα εμαθξηβψζεηε ακέζσο εάλ  

ζέινπλ λα ζπδεηήζνπλ θάηη ζεκαληηθφ ή λα ζθνηψζνπλ ηνλ ρξφλν ηνπο. Δάλ ζαο ξσηήζνπλ 

«‟Έρεηο έλα ιεπηφ;» απαληήζηε «φρη, έρσ πέληε». Δάλ ην ζέκα είλαη ζεκαληηθφ θαη 

ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο, πξνγξακκαηίζηε γηα αξγφηεξα κηα άιιε ζπλάληεζε. Ο 

πξνγξακκαηηζκφο είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα θαη νη άιινη ζα απνδερηνχλ ην λέν 

ξαληεβνχ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηα λα είζηε πνιχ απαζρνιεκέλνη θαη λα κελ κπνξείηε λα 

ηνπο κηιήζεηε. Θα ρξεηαζζείηε πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν λα μαλαρηίζεηε ζρέζεηο 

εκπηζηνζχλεο καδί ηνπο  εάλ ηνπο απνξξίςεηε. 

3. Να εθπαηδεχνπλ γηα αιιαγή λννηξνπίαο. Οη άλζξσπνη πνπ απιά ζεσξνχλ φηη είλαη θαιά 

νξγαλσκέλνη, είλαη ζπρλά ηθαλνπνηεκέλνη  κε ηνλ εαπηφ ηνπο. Έλα ηέηνην άηνκν απαζρνιεί 

ηνπο άιινπο γηα λα εμαθξηβψζεη ηη αθξηβψο ζέινπλ, θάλεη πξάγκαηα πνπ δελ ρξεηάδνληαη ή 

παξεθθιίλεη ζε θαληαζηηθέο δεπηεξεχνπζεο  πξνηεξαηφηεηεο. Σν άηνκν απηφ είλαη απιά 

αλεπαξθέο ή θαη πξνβιεκαηηθφ, ηνπιάρηζηνλ ζηελ νκάδα πνπ βξίζθεηαη, αιιά εάλ ην 

ξσηήζεηο ζα ηζρπξηζζεί κεγάιν βαζκφ νξγάλσζεο  θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

Δπεηδή ηέηνηνη άλζξσπνη δελ έρνπλ πξφβιεκα κε ηηο νξγαλσηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, ην 

λα ηνπο δείμεηο λένπο ηξφπνπο νξγάλσζεο δε ζα είρε θαη ηδηαίηεξν απνηέιεζκα. Ο κφλνο 

ηξφπνο γηα λα ηνπο θάλεηο πην απνηειεζκαηηθνχο δηαρεηξηζηέο ηνπ ρξφλνπ είλαη λα αιιάμεηο 

ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη γηα ηε δνπιεηά ηνπο.  

ηνπο ςπρνιφγνπο αξέζεη λα εμεηάδνπλ ην ιεπθφ πνληίθη θαη λα εθαξκφδνπλ ηα 

επξήκαηά ηνπο ζηνπο αλζξψπνπο. Γε καο αξέζεη αιιά κεξηθέο θνξέο νη ζπγθξίζεηο 

επηβάιινληαη. ε κηα κειέηε νξίζηεθε κηα θαζπζηέξεζε 10 δεπηεξνιέπησλ αλάκεζα ζην 

δηάζηεκα πνπ ην πνληίθη παξαπαηάεη ζηε θάθα θαη ηνπ δίλεηαη ην ηπξί. Καηά ηε δηάξθεηα 

απηνχ ηνπ ρξφλνπ ην πνληίθη πεξίκελε θη έθαλε ηα δηθά ηνπ φπσο ην λα ζπζπά ηε κχηε ηνπ 

θαη λα γπξίδεη γχξσ-γχξσ. Σελ επφκελε θνξά πνπ ην πνληίθη βξέζεθε ζην πείξακα έθαλε 

αθξηβψο ηα ίδηα πξάγκαηα, πξνθαλψο γηαηί ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο κάιινλ είραλ πεηχρεη ηνλ 

ζηφρν ηνπο. Αθφκε θη φηαλ ε θαζπζηέξεζε αθαηξέζεθε ην πνληίθη ζπλέρηζε ηε κάηαηε 

πξνζπάζεηά ηνπ.  

Οη άλζξσπνη θάλνπλ ην ίδην πξάγκα. ε κηα κειέηε παηθηψλ κπέηδκπνι, 

δηαπηζηψζεθε φηη θάπνηνη παίθηεο έρνπλ έλα πξνβιεπφκελν ζχλνιν ζπκπεξηθνξψλ πξηλ 

ξίμνπλ ή ρηππήζνπλ ηε κπάια αιιά φρη πξηλ ηελ πηάζνπλ. Γηαπηζηψζεθε φηη ηέηνηα 

ζρεδηαζκέλε θαη κε παξαγσγηθή ζπκπεξηθνξά ζπκβαίλεη ζε θαηαζηάζεηο φπνπ νη 

πξνζπάζεηεο ηνπ παίθηε δελ ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ επηηπρία. Οη επηζεηηθνί, πνπ κπνξεί λα 
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ηα θάλνπλ φια ζσζηά θαη πάιη λα ράζνπλ έλα παηρλίδη, αζρνινχληαη κε άρξεζηεο 

ζπκπεξηθνξέο. Οη ακπληηθνί, πνπ έρνπλ κηα πςειή αλαινγία επηηπρίαο φηαλ ηα πεγαίλνπλ 

θαιά, δελ ην θάλνπλ. Καζψο νη δνπιεηέο πνιιψλ εξγαδνκέλσλ ζπλεπάγνληαη, ζηελ θαιχηεξε 

ησλ πεξηπηψζεσλ, κηα αβέβαηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο θαη ηελ επηηπρία ηεο 

εηαηξείαο, ζα πεξίκελε θαλείο πσο πνιινί άλζξσπνη ελδίδνπλ ζε θάπνηεο άρξεζηεο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ κπνξνχλ λα εληνπηζζνχλ θαη λα εμαιεηθζνχλ.  

4. Να ηνπο κάζνπλ ηη λα θάλνπλ, φρη ηη λα κελ θάλνπλ. Οη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα κελ 

ζπκπεξηθέξνληαη. Γελ κπνξνχλ λα «ζηακαηήζνπλ» λα θαπλίδνπλ αιιά κπνξνχλ απιά λα 

επηδείμνπλ κηα κε θαπληζηηθή ζπκπεξηθνξά. Μπνξεί λα αθνχγεηαη ηεηξηκκέλν, αιιά ε αξρή 

ζπρλά μερληέηαη. Γηα παξάδεηγκα νη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα κελ αξγήζνπλ αιιά κπνξνχλ 

λα είλαη ζηελ ψξα ηνπο. Θα ην θάλνπλ απηφ, σζηφζν, κφλν αλ ε ςπρνινγηθή επηβξάβεπζε 

ηνπ λα είλαη ζηελ ψξα ηνπο είλαη κεγαιχηεξε απ‟ απηή ηνπ λα αξγήζνπλ. Έλαο ππάιιεινο 

πνπ ηνλ «επηπιήηηνπλ» επεηδή άξγεζε κπνξεί λα δεη ηελ θξηηηθή ζαλ θέξδνο, φπσο αθξηβψο 

έλα παηδί πνπ ην καιψλνπλ θαη απνιακβάλεη ηελ πξνζνρή.  

Ζ αληίιεςε ηεο επηβξάβεπζεο κπνξεί λα αιιάμεη κε πνιινχο ηξφπνπο, αθφκε θη φηαλ 

είλαη ην αθεληηθφ απηφ πνπ αξγεί. Μηα νκάδα ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ απνθάζηζε λα 

εηζπξάηηεη έλα πξφζηηκν 25 ζεληο γηα θάζε ιεπηφ πνπ θάπνηνο αξγνχζε. Παξφιν πνπ ε 

πνζφηεηα ησλ ρξεκάησλ ήηαλ αζήκαληε ε αμία ηνπ λα είλαη θαλείο ζηελ ψξα ηνπ θαη λα 

απνθχγεη ην πξφζηηκν έγηλε πην ζεκαληηθή απφ ηελ αμία ηνπ λα επηβεβαηψζεη ηελ θαηάζηαζε 

θαη λα αξγήζεη. Έλα άιιν απνηειεζκαηηθφ κέζν είρε ζρέζε κε έλα αθαδεκατθφ ηκήκα ηνπ 

νπνίνπ ε πξφεδξνο αξγνχζε πάληα 15 ιεπηά ζηηο ζπλαληήζεηο. Σα κέιε ηνπ ηκήκαηνο απιά 

μεθίλεζαλ ηελ ζπλάληεζε ζηελ ψξα ηεο ρσξίο απηή, δε βξήθαλ πνιιά λα θάλνπλ θαη ηελ 

αλέβαιιαλ. ηαλ ε πξφεδξνο έθηαζε φινη είραλ θχγεη. Μπνξεί λα ζχκσζε αιιά ηνπιάρηζηνλ 

επαηζζεηνπνηήζεθε. Γηαηί ε εθπαίδεπζε ζπρλά ράλεη; 

Σα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ρξφλνπ πάληα πξνζθέξνπλ θαιέο ηερληθέο αιιά ηείλνπλ 

λα ράλνπλ ηνλ ζηφρν: Ζ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ δελ είλαη νχηε ηερληθή νχηε ζχζηεκα. πσο ν 

ίδηνο ν ρξφλνο, είλαη κηα ελλνηνινγηθή, ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθνπνιηηηθή δηαδηθαζία. Ζ 

νπνηαδήπνηε επηηπρεκέλε ηερληθή πξέπεη λα ιακβάλεη απηή ηε δηαδηθαζία ππ φςηλ. Λίγεο ην 

θάλνπλ, αλ πηζηέςεη θαλείο ηηο δηαθεκίζεηο ζεκηλαξίσλ πνπ έξρνληαη ζην mail θάζε κέξα.  

Πάξηε ηελ επίπιεμε ηνπ λα «ζηακαηήζεηε λα ρξνλνηξηβείηε» ή λα «θφςεηε ηηο  

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπαηαινχλ ην ρξφλν ζαο» αο αθνχγεηαη νηθείν; Πνηνο θπλεγάεη 

επίηεδεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνλ θάλνπλ λα ράλεη ην ρξφλν ηνπ; Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 
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δελ κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ πφηε έρνπλ ράζεη ρξφλν. Καη ηη γίλεηαη κε ηελ ηχρε, φηαλ 

θάπνηνο καζαίλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο απφ κηα ηπραία ζπδήηεζε ζην δηάδξνκν; Καη ε 

ζεκαζία ηνπ λα ζρεηίδεηαη θαλείο κε ηνπο αλζξψπνπο ηνπο νπνίνπο δνπιεχεη;  

ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ηέηνηεο ηδέεο πξνέξρνληαη απφ απιφ ηξφπν ζθέςεο. θεθηείηε ηνλ 

εθαηνρξνλίηε, πνπ φηαλ ηνλ ξψηεζαλ ην κπζηηθφ ηεο καθξνδσίαο ηνπ είπε φηη «απιά 

ζπλέρηδε λα αλαπλέεη». Οη άλζξσπνη δελ ην θάλνπλ επίηεδεο φηαλ δελ αλαζέηνπλ πξάγκαηα ή 

δελ επηθνηλσλνχλ θαιά, δελ ιεηηνπξγνχλ νξγαλσκέλα ή ρξνλνηξηβνχλ. Μπνξεί ζίγνπξα λα 

ην θάλνπλ απφ κηα αληηθεηκεληθή άπνςε, αιιά ζην κπαιφ ηνπο ηα θάλνπλ φια ζσζηά θαη ζα 

ηα έθαλαλ θαιχηεξα αλ δελ ππήξραλ νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο.  

ηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε κεξηθά πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ρξφλνπ είλαη  

θαθνθηηαγκέλα πνπ λνκίδεηο φηη έρνπλ ζρεδηαζζεί γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ απφ ηελ αλάπνδε 

ην γλσζηφ βηβιίν ηνπ Dale Carnegie κε έλα πνπ ζα επηγξάθεηαη «Πψο λα ράλεηε θίινπο θαη 

λα κπεξδεχεηε ηνπο αλζξψπνπο». Πάξηε γηα παξάδεηγκα ηελ ζχζηαζε λα κελ δερφζαζηε 

ηειεθσλήκαηα θαηά ηηο ψξεο εζπρίαο θαη λα απαληάηε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ψξα. Ση ζα γίλεη 

απηνί πνπ ηνπο ηειεθσλείηε έρνπλ σο ψξα εζπρίαο ηελ  ψξα πνπ εζείο ζέιεηε λα 

ηειεθσλήζεηε; Δάλ αξθεηνί άλζξσπνη εθαξκφζνπλ απηή ηελ ζπκβνπιή, θαλέλαο δελ ζα 

κπνξεί λα κηιήζεη κε θαλέλαλ εθηφο θαη θαζνξηζζνχλ ζε εζληθφ επίπεδν νη ψξεο ησλ 

ηειεθσληθψλ επαλαιήςεσλ. Αιιά αθφκα θαη ηφηε ζα ήηαλ δχζθνιε ε επηθνηλσλία επεηδή ζα 

πξνζπαζνχλ λα ηειεθσλήζνπλ φινη ηαπηφρξνλα. Ζ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ δελ είλαη ηερληθφ 

πξφβιεκα. Δίλαη  έλαο ηξφπνο γηα λα είκαζηε ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, θαη φρη ην 

θαηαζθεχαζκα  πνπ θηηάρλεη θάπνηνο γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο απαηηήζεηο.  

Θχκαηα ηεο θαηάζηαζεο 

Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζα ζαο πνχλε  φηη είλαη θαιά νξγαλσκέλνη θαη ηα 

πξνβιήκαηα  πξνθχπηνπλ απφ ηνπο πειάηεο, ηνπο ζπλεξγάηεο ή ηελ νηθνγέλεηα. Σν 

πξφβιεκα είλαη φηη  ηείλνπκε λα απνδψζνπκε ηηο δπζθνιίεο καο ζηηο πεξηζηάζεηο θαη ηηο 

δπζθνιίεο ησλ άιισλ ζηελ πξνζσπηθφηεηα  ηνπο. Δάλ αξγήζνπκε , θηαίεη ην ηξαίλν, ην 

ξνιφη θαη ε θπθινθνξία ζηνπο δξφκνπο. Δάλ αξγήζνπλ νη άιινη, ηφηε έπξεπε λα μεθηλήζνπλ 

λσξίηεξα ή λα βάινπλ ην μππλεηήξη. Απηφο ν ηξφπνο ζθέςεο είλαη έλα αθφκα παξάδεηγκα 

ηεο ινγηθήο «Δγψ είκαη ιηηφο αιιά εζχ είζαη θηεληάξηθνο». 

Αιιά γηαηί άξαγε παξά ηα ηφζν  πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ρξφλνπ ην απνηέιεζκα 

είλαη πεξηνξηζκέλν, παξά ηα ρξήκαηα   πνπ μνδεχνληαη. Ο ιφγνο είλαη φηη ε απφδνζε ελφο 

αηφκνπ γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη απνηέιεζκα θαη άιισλ παξαγφλησλ εθηφο απφ ην λα 
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θξαηάεη έλα θαιφ πξφγξακκα εξγαζίαο .Ο ρξφλνο είλαη βηνινγηθφο. Οη πεξηζζφηεξνη έρνπκε 

αθνχζεη γηα ηνπο «θηξθαδηαλνχο ξπζκνχο», γηα ηνπο αλζξψπνπο ηεο «λχρηαο» θαη ηνπο 

αλζξψπνπο ηεο «εκέξαο». Σν λα ζρεδηάζεηο ηελ αληηκεηψπηζε ελφο δχζθνινπ πξνβιήκαηνο 

ή κηα ζπλάληεζε  ζε κηα ψξα ηεο εκέξαο φπνπ φινη βξίζθνληαη ζην θαηψηεξν ζεκείν 

ελέξγεηαο θαη εγξήγνξζεο, είλαη βέβαην φηη ζα θαηαιήμεη ζε μφδεκα ρξφλνπ φρη κφλν γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εκέξα, αιιά θαη γηα ην κέιινλ, ιφγσ ησλ θησρψλ απνηειεζκάησλ ηεο πξψηεο 

ζπλάληεζεο. 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ έρεη ππνθεηκεληθά ζηνηρεία. Απνθαζίδνπκε φηη έρνπκε 

πξφβιεκα δηαρείξηζεο ρξφλνπ  φηαλ ζεσξήζνπκε φηη απηά πνπ θάλνπκε δελ είλαη απηά πνπ 

έπξεπε λα θάλνπκε. Κάπνηνο κάλαηδεξ παξαπνληφηαλ φηη δελ πξνιάβαηλε λα θάλεη ηίπνηα 

επεηδή μφδεπε ηνλ ρξφλν νπ ζε ζπλαληήζεηο , ζπδεηήζεηο ζην ηειέθσλν θαη δεκφζηεο 

ζρέζεηο. Απηφ βέβαηα απνηειεί κηα παξάδνμε άπνςε γηα ηηο επζχλεο ηνπ κάλαηδεξ, επεηδή νη 

παξαπάλσ αζρνιίεο είλαη αθξηβψο φηη πξέπεη λα θάλεη. Δλελήληα ηνηο εθαηφ ηεο εξγαζίαο 

ελφο κάλαηδεξ είλαη ε επηθνηλσλία ή  ε πξνεηνηκαζία  ηεο. Σν ππφινηπν δέθα ηνηο εθαηφ 

πηζαλφλ δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθφ.  

Υξφλνο είλαη ςπρνινγηθφο. Πεξλάεη γξήγνξα φηαλ πεξλάηε θαιά ή, γηα ηελ αθξίβεηα, 

φηαλ είζηε απαζρνιεκέλνη. Πεξλάεη αξγά φηαλ ζηελνρσξηέζηε ή βαξηέζηε. Μεξηθνί 

άλζξσπνη έρνπλ έλα «αίζζεκα ηνπ ρξφλνπ» θαη μππλάλε ρσξίο μππλεηήξη. Άιινη απιά δελ 

έρνπλ ηδέα ηη ψξα είλαη. 

Ο ρξφλνο είλαη επηθνηλσλία. Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο πνπ νη άλζξσπνη 

αξγνχλ, δελ είλαη παξαγσγηθνί ή εκθαλίδνληαη αλνξγάλσηνη ,(θαη ζπλήζσο απηά πάλε καδί) 

είλαη νη θνηλσληθν-πνιηηηζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ρξφλνπ. Ο Edward Hall καο επέζηεζε ηελ 

πξνζνρή ζηελ επηθνηλσληαθή ζεκαζία ηνπ ρξφλνπ ζην βηβιίν ηνπ «The Silent Language- Ζ 

ζησπειή γιψζζα».  Ο ρξφλνο ελφο αηφκνπ είλαη κηα ππελζχκηζε ηεο θνηλσληθήο ηνπ αμίαο 

αιιά θαη ηεο επηαμίαο ηνπ. Δάλ θηάζεηο ζε κηα ζπλάληεζε αξγά θαη ην αθεληηθφ ή ν πειάηεο 

δελ έρεη θζάζεη αθφκα, δελ αηζζάλεζαη αξγνπνξεκέλνο Απφ ηε άιιε αθφκα θαη εάλ θζάζεηο 

λσξίηεξα αιιά ην αθεληηθφ είλαη ήδε εθεί, κπνξεί λα αηζζαλζείο κηα αλεζπρία φηη άξγεζεο. 

Σν λα θζάλεηο βέβαηα κεηά ην αθεληηθφ είλαη θπζηθά κεγάιε απφθαζε, κνινλφηη κάιινλ 

αλφεηε.  

Ο ρξφλνο είλαη ηφζν πνιχπινθνο φζν θαη εκείο. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπν έξρνληαη 

αξγά ζηηο ζπλαληήζεηο. Ρσηήζηε νπνηνλδήπνηε κάλαηδεξ θαη ζα ζαο πεη φηη πάληα αξγνχλ ηα 

ίδηα άηνκα. Δίλαη νη ίδηνη πνπ ηα γξαθεία ηνπο είλαη αθαηάζηαηα. Δάλ ηνπο επηζθεθζείηε ζηα 
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γξαθεία ηνπο πηζαλφηαηα λα απνινγεζνχλ γηα ηελ αθαηαζηαζία  κε έλα ζρφιην φπσο «δελ 

κπνξψ λα βξσ ηίπνηα εδψ κέζα» ή «φηαλ βξσ ρξφλν ζα ηα ηαθηνπνηήζσ» 

Έλαο λφκνο ζρεηηθφηεηαο ζηελ ζπκπεξηθνξά ιέεη φηη ν ρξφλνο θαη ν ρψξνο είλαη δχν φςεηο 

ηνπ ηδίνπ πξάγκαηνο. ην έλα άθξν βξίζθεηαη ν πξφεδξνο κηαο ηξάπεδαο πνπ ην γξαθείν ηνπ 

ήηαλ ηφζν γεκάην κε αθαηάζηαηα ραξηηά θαη θαθέινπο πνπ ρξεηαδφηαλ έλα άιιν γξαθείν γηα 

λα εξγάδεηαη. ην άιιν άθξν βξίζθεηαη έλαο θαλαηηθφο ηεο ηάμεο πνπ ην γξαθείν ηνπ κνηάδεη 

λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη. 

Δλέξγεηεο  ηέιεηαο απνδηνξγάλσζεο ή επηαμίαο είλαη θάπνηα ερψ ηεο αλάγθεο γηα 

αλαγλψξηζε, έλαο ηζρπξηζκφο γηα ηελ αμία καο θαη κηα ςπρνινγηθή αλάγθε γηα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα πεξηζζφηεξν απνδεθηφ πεξηβάιινλ. Έλαο παιηφ ςπρηαηξηθφ αζηείν ιέεη  

φηη  εάλ θάπνηνο πάεη ζε θάπνηα ζπλάληεζε λσξίο, ηφηε ζα ζεσξεζεί ερζξηθφο, εάλ πάεη αξγά 

ζα ζεσξεζεί αλππφκνλνο θαη εάλ πάεη ζηελ  ψξα ηνπ ζα  ζεσξεζεί παζνινγηθφο. Γη‟ απηφ δελ 

πάεη ζηελ ζπλάληεζε θαζφινπ.   

Κάζε πξάγκα ζηνλ θαηξφ ηνπ.  

Ζ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ κπνξεί λα γίλεη απνηειεζκαηηθή κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. 

Καη‟ αξρή πξέπεη λα αξκφδεη ζηελ επηρείξεζε θαη πξέπεη λα θαιχπηεη ζέκαηα ρψξνπ θαη 

ρξφλνπ κε ηξφπν θαλνληθφ, αξκφδνληα θαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο θάζε 

αηφκνπ.  Γηα παξάδεηγκα γηα έλα δεκηνπξγηθφ πξφζσπν, φπσο έλαο ζπγγξαθέαο ή  

δηεπζπληήο,  ν ζρεδηαζκφο κπνξεί λα είλαη ραιαξφο θαη λα πεξηιακβάλεη δηαζηήκαηα ρξφλνπ  

γηα απαζρφιεζε  ζε ζπγθεθξηκέλα έξγα. Οη ηδέεο δελ έξρνληαη θαηά παξαγγειία, αλ θαη θαηά 

παξάμελν ηξφπν, θαίλεηαη λα έξρνληαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. 

Έλα άιιν ζεκείν απνηειεί ε αηηία γηα θάζε θαηάζηαζε. Έλαο νξγαλσκέλνο είλαη 

ζπλήζσο  αθξηβήο, φρη απφ θφβν αληηπνίλσλ ή γηα λα επηδεηρζεί ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ  

αιιά απφ επγέλεηα πξνο απηνχο θαη εθηίκεζε ηεο πξνζπάζεηαο ησλ άιισλ. Γελ ην θάλεη γηα 

λα εκθαληζζεί   «θαιφο»  αιιά  επεηδή δηαζέηεη κηα πγηέζηεξε  λνεηηθή θαηάζηαζε. 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ απνηειεί θαη κηα κεγάιε παξεμήγεζε. Μπνξνχκε λα κηιάκε γηα 

δηαρείξηζε ηνπ εαπηνχ καο   θαη ησλ ζρέζεψλ καο κε ηνπο άιινπο. Ο ρξφλνο θαη ε νξγάλσζή 

ηνπ δελ είλαη κεραληζηηθέο δηεξγαζίεο φπνπ ζθνπφο είλαη λα εμαθξηβψζνπκε πφζε 

δξαζηεξηφηεηα ρσξάεη ζε κηα  ψξα ή κηα εκέξα. Αληίζεηα ζθνπφο είλαη λα απμήζεη ηελ 

απηνγλσζία καο θαη λα καο βνεζήζεη λα αλαπηχμνπκε ηξφπνπο ζπιινγηθήο εξγαζίαο, θαη 

φια απηά κέζα ζηελ ξεαιηζηηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ δνχκε θαη εξγαδφκαζηε. Κάζε ηη 

δηαθνξεηηθφ απνηειεί μφδεκα ρξφλνπ. 
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3.2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΦΡΟΝΟΤ 
  

3.2.1 ΣΕΦΝΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΦΡΟΝΟΤ 
 

Ο Dan S. Kennedy (2013) αλαθέξεη ηερληθέο πνπ αμίδνπλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ . 

1. Γάκαζε ηηο δηαθνπέο 

2. Διαρηζηνπνίεζε ηηο ζπζθέςεηο 

3. Δμαζθήζνπ ζηελ απφιπηε αθξίβεηα ηνπ ρξφλνπ 

4. Γεκηνχξγεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ιίζηεο 

5. Πάιεςε ζην λα ζπλδεζνχλ ηα πάληα κε ηνπο ζηφρνπο ζνπ 

6. Δλίζρπζε ηελ κλήκε ζνπ κε αξρεία αλάδεπζεο 

7. Φξάμε ηνλ ρξφλν ζνπ 

8. Διαρηζηνπνίεζε ηελ απξνγξακκάηηζηε δξαζηεξηφηεηα 

9. Δθκεηαιιεχζνπ ηνλ ρξφλν αλακνλήο 

10. Γξάζε ζηηο ψξεο αηρκήο ζνπ 

11. Υξεζηκνπνίεζε ηελ ηερλνινγία επηθεξδψο  

3.2.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΦΡΟΝΟΤ 
 

 

Θέζηε ξεαιηζηηθνύο θαη εθηθηνύο ζηόρνπο  

• Αλάπηπμε ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ   

• Αλάπηπμε ελδηάκεζσλ θαη άκεζσλ δξαζηεξηνηήησλ γηα λα επηηεπρζνχλ νη καθξνπξφζεζκνη 

ζηφρνη  

• χλδεζε ησλ ζηφρσλ κε κηα θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία  

• Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ πνπ είλαη κεηξήζηκνη θαη επηηεχμηκνη ζην πιαίζην  

κηαο δνκεκέλεο πξνζεζκίαο  

• Καζνξίζηε ηη είλαη ππφ ηνλ άκεζν έιεγρφ ζαο φπσο θαη λα έρεηε ηελ  ηθαλφηεηα λα 

νινθιεξψζεηε απηνχο ηνπο ζηφρνπο  
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• Πεξηνδηθή επαλεμέηαζε ησλ ζηφρσλ  

• Δπαλεμέηαζε γηα παξάγνληεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ή  ελεξγνχλ σο εκπφδηα ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ 

Βειηηζηνπνηήζηε ηνλ ζρεδηαζκό  

• Γεκηνπξγήζηε θαζεκεξηλέο To-Do-Lists θαη λα ειέγρεηε αλ νη εξγαζίεο γίλνληαη  

• πάζηε ηηο ζχλζεηεο εξγαζίεο, φπσο ρεηξφγξαθα, ζε δηαρεηξίζηκα κηθξφηεξα κέξε κε 

θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίεο  

•πγθεληξψζηε πφξνπο πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε εξγαζίαο  

• Γεκηνπξγήζηε ιεπηνκεξέο ρξνλνδηάγξακκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζαο  

• ηαλ ηειεηψζεηε ηε ζπλεδξία ηεο εξγαζίαο ζαο, θάλεηε κηα αηδέληα κε  "to-do"  

 ζηνηρεία γηα ηελ επφκελε ζπλεδξίαζή ζαο, ελψ είλαη θξέζθα αθφκα ζην κπαιφ ζαο  

• ηαλ ηειεηψζεηε κηα εξγαζία , ζεκεηψζηε ηη πξέπεη λα θάλεηε  ζηηο επφκελεο εξγαζίεο ζαο  

• Απηνκαηνπνίεζε θάπνησλ δηαδηθαζηψλ  

• Δληνπηζκφο θαη αλαδήηεζε γηα  αλαγθαία βνήζεηα λσξίο ζηε δηαδηθαζία  

• Υξεζηκνπνηήζηε έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο αξρείσλ γηα κηα νξγαλσκέλε  

πξνζέγγηζε ζηελ εξγαζία 

Οξίζηε πξνηεξαηόηεηεο 

 • Δπηβεβαίσζε ηεο ππεξνρήο ηεο εξγαζίαο ζαο 

• Καλνλίζηε ηνπο  ζηφρνπο ζαο κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο  

• Οη εξγαζίεο κε ηελ πςειφηεξε πξνηεξαηφηεηα ζηφρνπ πξψηα θαη ζηαζεξά κέρξη λα  

έρεη επηηεπρζεί ν ζηφρνο ή έρνπλ εμαληιεζεί πξνζσξηλά νη δηαζέζηκνη πφξνη  

• Καηαγξάςηε ηηο πξνηεξαηφηεηεο, αλ ην αίηεκα ή ε επθαηξία, δελ είλαη ζχκθσλα  

κε ηελ  πξνηεξαηφηεηα ζαο πείηε φρη  

• Μάζεηε πφηε θαη πψο λα ιέηε "φρη"  

Απνηειεζκαηηθόο πξνγξακκαηηζκόο  

• Πξνγξακκάηηζε ην ρξφλν εξγαζίαο ζνπ  

•  ξηζε ρξνλνδηάγξακκα πνιχ πξηλ απφ ηηο πξνζεζκίεο  

• Δπηιέμηε ηηο κέξεο πνπ ηείλνπλ λα είλαη ιηγφηεξν απαηηεηηθέο απφ φ, ηη ηηο άιιεο εκέξεο ηεο 

εβδνκάδαο  

• Γεκηνπξγήζηε έλα επαλαιακβαλφκελν πξφγξακκα 

• Υξεζηκνπνηήζηε έλα ειεθηξνληθφ εκεξνιφγην  
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• Φηηάμηε έλα ειεθηξνληθφ εκεξνιφγην πνπ ζα είλαη δηαζέζηκν γηα ηνπο άιινπο, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα δνπλ πφηε είζηε ειεχζεξνη θαη δηαζέζηκνη  

• Καηά ηε ζπλάληεζε κε ηνπο άιινπο,  λα έρεηε έλα ρξνλνδηάγξακκα πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ  

• Δμεηάζηε ην ελδερφκελν λα πξνγξακκαηίζεηε κηα εθπαηδεπηηθή έξεπλα κε ζηφρν ηελ 

νινθιήξσζε επηιεγκέλσλ εξγαζηψλ 

Γηαηεξήζηε  ηελ εζηίαζή ζαο γηα ηα πξνγξάκκαηα  

• Δπηινγή ησλ επθαηξηψλ πνπ πξνάγνπλ ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ζαο  

• Βάιηε ηελ θιηληθή δηδαζθαιία θαη ηελ ππεξεζία ζαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επηζηήκεο ζαο  

• Καηάξγεζε αδηθαηνιφγεησλ ζεκάησλ ζε άιια "ελδηαθέξνληα ζέκαηα"  

• Αλαπηχμηε έλα ηξφπν γηα λα ζπλεξγαζηείηε κε άιινπο εξγαδφκελνπο ζε έλα έξγν πνπ ζα 

ζπκβάιιεη επίζεο ζην πξφγξακκα ζαο 

πκκεηνρή ζε νκαδηθή εξγαζία  

• Γηαηξέζηε ηελ  εξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο  

• Δπηδηψμηε έγθαηξε επαλεμέηαζε απφ  άιινπο νκφηηκνπο γηα πηζαλέο αλαζεσξήζεηο  

• Δπηζηξαηεχζηε ελεξγφ ζηήξημε γηα λα δηεπθνιπλζεί ε παξαγσγηθφηεηα  

Αληακείςηε ηνλ εαπηό ζαο γηα  ηα επηηεύγκαηά ζαο  

• Αληακείςηε ηνλ εαπηφ ζαο γηα ηηο επηηεχμεηο ηεο to-do ιίζηα ζαο  

• Αληακνηβή  ηνπ εαπηνχ ζαο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ηκεκάησλ ησλ κεγάισλ έξγσλ, αληί 

λα πεξηκέλεηε κέρξη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ λα  έρεη νινθιεξσζεί 

Γηαρείξηζε πηζαλώλ πεξηζπαζκώλ 

• Γεκηνπξγήζηε έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο πνπ είλαη ειεχζεξν απφ εμσηεξηθνχο 

πεξηζπαζκνχο  

• Υξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ ζε έλα αζθαιέο ζθεληθφ  

• Γεκηνπξγήζηε έλα θπζηθφ ρψξν φπνπ κπνξείηε λα θξαηήζεηε ηα πιηθά ζαο έηνηκα  

• Απελεξγνπνηήζηε νπηηθέο θαη αθνπζηηθέο δηαθνπέο (π.ρ., εηδνπνηήζεηο κέζσ email / SMS, 

ηειέθσλν)  

• Καζνξίζηε πηζαλνχο  εζσηεξηθνχο πεξηζπαζκνχο θαη  δεκηνπξγήζηε κηα μερσξηζηή ιίζηα 

έηζη ψζηε φηαλ απηνί νη  πεξηζπαζκνί πξνθχςνπλ ,λα  κπνξνχλ λα θαηαγξάθνληαη κε 

ζπληνκία θαη λα απνξξίπηνληαη θαη λα επηθεληξψλεζηε πάιη ζηελ δνπιεηά  

• Απνθχγεηε ην  multitasking θαζψο απηφ νδεγεί ζε πεξηηηνχο πεξηζπαζκνχο θαη  

δελ απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα 

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ θαη δηαρείξηζε ησλ εκπνδίσλ  
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•  Αμηνιφγεζε ησλ εκπνδίσλ 

• πδεηήζηε ηηο πηζαλέο ιχζεηο κε ηνπο ζπκβνχινπο θαη ηνπο νκφηηκνχο ζαο 

• ηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο εκπνδίσλ θαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

Δμηζνξξόπεζε ηεο δσήο 

 • Να έρεηε επαξθή αλάπαπζε, χπλν θαη  ηαθηηθή ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα  

• Να αθηεξψζεηε  ρξφλν γηα ραιάξσζε  

Αλαιύζηε ηελ πξόνδν θαη ηνλ ρξόλν δηαρείξηζεο ησλ ζηξαηεγηθώλ θαηά πεξηόδνπο 

• Δπαλεθηηκήζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κεηά ηε ζέζπηζε δπλαηψλ ιχζεσλ θαη  πξνζπάζεηα γηα 

ζπλερήο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο  

• Δπαλεθηηκήζηε  ηνπο κεγάινπο ζηφρνπο, ηνπιάρηζηνλ αλά ηξίκελν  

• Δμεηάζηε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ  δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ. Dan S. Kennedy (2013) 

 

3.2.3 Η ΜΗΣΡΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΦΡΟΝΟΤ (The Eisenhower Method) 
 

 

Ζ κέζνδνο Eisenhower  βνεζά λα απνθαζίζνπκε πνηα ελέξγεηα ζα πξέπεη ή δελ 

πξέπεη λα θάλνπκε. Απηφ καο βνεζά λα δηαηξέζνπκε ηηο δξάζεηο ζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο. Σα ηεηαξηεκφξηα δηαηξνχληαη κε βάζε ηελ ζπνπδαηφηεηα θαη ηνλ επείγνληα 

ραξαθηήξα.  

"Απηφ πνπ είλαη ζεκαληηθφ είλαη ζπάληα επείγνλ θαη φηη είλαη επείγνλ  ζπάληα είλαη 

ζεκαληηθφ."  

- Dwight D. Eisenhower 

Ζ απφθαζε σο πξνο ην θαηά πφζνλ νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη επείγνπζεο, ζεκαληηθέο 

θαη ηα δχν ή θαλέλα, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαιή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ. Οη 

πεξηζζφηεξνη άπεηξνη άλζξσπνη  θαη νη άλζξσπνη πνπ δελ είλαη θαινί ζηε  δηαρείξηζε ηνπ 

ρξφλνπ, έρνπλ ηελ ηάζε λα πεξλνχλ ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ηνπο ζηηο ζέζεηο 1 θαη 3. Οη 

θαθνί δηαρεηξηζηέο ηνπ ρξφλνπ ηείλνπλ λα δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε θαζήθνληα (θαη σο εθ 

ηνχηνπ ην ρξφλν ηνπο), αλάινγα κε ην πνηνο θψλαμε ηειεπηαία θαη δπλαηφηεξα .Ο  ειεχζεξνο 

ρξφλνο δαπαλάηαη θαηά θαλφλα ζηε ζέζε 4, ην νπνίν πεξηιακβάλεη κφλν άζθνπεο θαη κε 

παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη μνδεχνπλ ην ιηγφηεξν ρξφλν απ‟ 
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φια ζηε ζέζε 2, ε νπνία είλαη ε πην θξίζηκε πεξηνρή γηα ηελ επηηπρία θαη ηελ αλάπηπμε 

απηψλ. 

1 - DO NOW  

Μεξηθά πξάγκαηα απηνχ ηνπ ηεηαξηεκνξίνπ είλαη ηα εμήο:  

Γξαζηεξηφηεηεο έθηαθηεο αλάγθεο ,ηα παξάπνλα, νη θαηαγγειίεο θαη ηα  θξίζηκα ζέκαηα ηεο, 

νη απαηηήζεηο απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ή ηνπο πειάηεο ,νη πξνγξακκαηηζκέλεο εξγαζίεο,  νη 

ζπλαληήζεηο ,ηα  ξαληεβνχ, νη εθζέζεηο θαη άιιεο παξαηεξήζεηο , νη αλάγθεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ππξφζβεζεο   θαη νη  δηνξζψζεηο.  

2 - PLAN TO DO 

Μεξηθά πξάγκαηα απηνχ ηνπ ηεηαξηεκνξίνπ είλαη ηα εμήο: 

Ο ζρεδηαζκφο, ε πξνεηνηκαζία, ν πξνγξακκαηηζκφο ,ε έξεπλα, ε δνθηκή, ε δηθηχσζε θαη ε 

νηθνδφκεζε ζρέζεσλ , ε ζθέςε, ε δεκηνπξγία, ε κνληεινπνίεζε ,ν ζρεδηαζκφο ζπζηεκάησλ 

θαη ε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία,ε πξφβιεςε θαη ε  πξφιεςε ,ε αλάπηπμε ηεο αιιαγήο,ε 

θαηεχζπλζε,ε ζηξαηεγηθή. 

Εσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία: ν ζρεδηαζκφο, ε ζηξαηεγηθή ζθέςε, ε απφθαζε γηα ηελ 

θαηεχζπλζε θαη ηνπο ζηφρνπο. 

3 - REJECT AND EXPLAIN  

Μεξηθά πξάγκαηα απηνχ ηνπ ηεηαξηεκνξίνπ είλαη ηα εμήο: 

Αζήκαληα αηηήκαηα απφ άιινπο,  δηαθνπέο θαη πεξηζπαζκνί , νη παξαλνήζεηο πνπ 

εκθαλίδνληαη σο παξάπνλα ,άζθνπεο ξνπηίλεο ,ζπζζσξεπκέλα εθθξεκή αζήκαληα πξάγκαηα, 

ηδηνηξνπίεο ή ηα μεζπάζκαηα ηνπ αθεληηθνχ .πνπ είλαη δπλαηφλ, ην άηνκν πξέπεη  λα 

απνξξίπηεη θαη λα απνθεχγεη απηά ηα θαζήθνληα ακέζσο.  

4 - RESIST AND CEASE 

Γξαζηεξηφηεηεο άλεζεο, ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα, ην άζθνπν ζεξθάξηζκα ζην internet,ηα 

ππεξβνιηθά δηαιείκκαηα γηα ηζηγάξν θαη  θνπβέληα ,ην θνπηζνκπνιηφ ,νη  θνηλσληθέο 

επηθνηλσλίεο, ε αθεξεκάδα, ηα ζθαξηθήκαηα, ηα καθξά δηαιείκκαηα ,νη αλαγλψζεηο 

αλνεζηψλ ή άζρεηνπ πιηθνχ ,ν πεξηηηφο εμνπιηζκφο ξχζκηζεο, θαιισπηζκφο θ.α.  

Διαρηζηνπνηήζηε ηα παξαπάλσ ή λα παχζνπλ εληειψο. Κάληε ζρέδην γηα ηελ απνθπγή ηνπο. 

Dan S. Kennedy (2013) 

 



TIME MANAGEMENT – ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΧΡΟΝΟΤ 

3.2.4 ΣΟΦΟΙ 
 

Οη ζηφρνη ζχκθσλα κε ηνλ Adair (2009)  ζα πξέπεη λα είλαη smarter θαη smarter. 

Specific  Δηδηθνί ,Measurable  Μεηξήζηκνη , Agreed   πκθσλεκέλνη , Realistic  Ρεαιηζηηθνί, 

Time-bounded  Υξνληθά Πξνζδηνξηζκέλνη , Evaluated  Αμηνινγεκέλνη , Reviewed  Έρνληαο 

ππνζηεί θξηηηθή. 

Strategic ηξαηεγηθνί , Meaningful Δπνηθνδνκεηηθνί , Attainable Δθηθηνί , Rewarding 

Δπηβξαβεπηηθνί , Teambuilding Πνπ ρηίδνπλ δπλαηέο νκάδεο , Empowering Δλδπλακσηηθνί 

Rewarding Να ζε αληακείβνπλ. 

χκθσλα κε ηνλ Ferner (1995) ε δηεξγαζία ζηφρσλ πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 

o Απνθάζηζε έλαλ ζηφρν. Κάλε κηα ιίζηα κε ηνπο ζηφρνπο ζηελ δνπιεηά , ζηελ 

νηθνγέλεηα , ζηελ θνηλσλία θαη άιινπο πξνζσπηθνχο ζηφρνπο. Θέζε 

πξνηεξαηφηεηεο θαη μεθίλα κε ηελ Α-1 πξνηεξαηφηεηα. 

o Κάλε ιίζηα κε  ηα θπξηφηεξα θαζήθνληα πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζεηο ηνλ ζηφρν ζνπ. 

o Πεξηέγξαςε κεηξήζηκα απνηειέζκαηα γηα θάζε έλα απφ ηα θπξηφηεξα 

θαζήθνληα. Οη ζηφρνη ζα πξέπεη λα νξίδνληαη ζε ζρέζε κε ηα θαζήθνληα ή ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα κπνξεί λα κεηξεζεί ην απνηέιεζκα. 

o Σέζηαξε ηνπο ζηφρνπο ζνπ ηα θαζήθνληα ζνπ θαη ηα πξνζδνθψκελα 

απνηειέζκαηα. 

o Σνπνζέηεζε ηα θαζήθνληα κε ηελ ρξνληθή ζεηξά πνπ πξέπεη απηά λα 

εθηειεζηνχλ. 

 

o Απνθάζηζε ηη πφξνη ρξεηάδνληαη (ρξήκαηα , αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ρξφλνο)  

γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ην θάζε θαζήθνλ. 

o ξηζε ηα πάληα ζε έλα ρξνληθφ πιαίζην. Τπέδεημε νξφζεκεο εκεξνκελίεο γηα 

ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ηελ ηειηθή πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζηφρνπ. 

ηαλ ζέζεηο έλαλ κεγάιν ζηφρν γηα ζέλα θαη ηελ δνπιεηά ζνπ ζα πξέπεη λα 

απαληήζεηο ζηηο επφκελεο 4 εξσηήζεηο: 

• Πνηέο είλαη νη δπζθνιίεο θαη ηα εκπφδηα κεηαμχ εζέλα θαη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ 

ζνπ; 
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• Ση επηπξφζζεηε γλψζε , ηθαλφηεηεο ή πιεξνθνξίεο ρξεηάδνληαη γηα λα πεηχρεηο ηνλ 

ζηφρν ζνπ; 

• Πνηνη είλαη νη άλζξσπνη , νη νκάδεο ή νη νξγαληζκνί ,ηίλνο ηελ βνήζεηα θαη ηελ 

ζπλεξγαζία ζα ρξεηαζηείο ψζηε λα πεηχρεηο ηνλ ζηφρν ζνπ; 

• Απφ φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζα ζε βνεζήζνπλ λα πεηχρεηο ηνλ ζηφρν ζνπ πνηνο 

είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο φισλ; Ferner (1995) 

Ζ ζπνπδαηφηεηα ησλ ζηφρσλ 

Οη ζηφρνη ζε θαζνδεγνχλ θαη ζέηνπλ ηελ θαηεχζπλζε φισλ ησλ πξάμεψλ ζνπ. Υσξίο 

ζηφρνπο ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ζνπ κπνξεί λα είλαη κφλν πξνελεξγεηηθή ζηα events θαη 

ζηηο παξαθιήζεηο απφ άιινπο αλζξψπνπο. Ίζσο αλ δελ έρεηο ζηφρνπο δελ ζα μέξεηο αλ είζαη 

επηηπρεκέλνο, έηζη δελ ζα λνηψζεηο πνηέ κηα αιεζηλή αίζζεζε επηηεχγκαηνο θαη 

νινθιήξσζεο. Οη ζηφρνη είλαη ζρεηηθνί κε ηελ αηζηνδνμία , φρη κηα ηπθιή πίζηε φπνπ ηα 

πξάγκαηα ζα είλαη θαιά ζην ηέινο, αιιά κηα ζεηηθή πίζηε πνπ ιέεη φηη εγψ μέξσ ηη ζέισ , 

είκαη ζίγνπξνο φηη νη επθαηξίεο φπνπ ρξεηάδνκαη είλαη θάπνπ εθεί θνληά, θαη εγψ ζα αξπάμσ 

ηηο επθαηξίεο φηαλ κνπ παξνπζηαζηνχλ. Οη θαηεγνξίεο ησλ ζηφρσλ είλαη νη αθφινπζεο : ν 

εαπηφο κνπ , ε εμέιημή κνπ , νη θνηλσληθέο κνπ ζρέζεηο, ην ζπίηη θαη ε νηθνγέλεηα κνπ , 

νηθνλνκηθνί ζηφρνη θαη πιηθνί, δνπιεηά θαη θαξηέξα. 

 

 

3.2.5 ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 
 

Μφιηο έρεηε νξίζεη ηηο πξνηεξαηφηεηέο ζαο γηα ηελ εβδνκάδα ή ηελ εκέξα ζαο, είλαη 

ζεκαληηθφ λα ηηο θξαηήζεηε κε ζαθήλεηα ζην κπαιφ ζαο ζχκθσλα κε ηελ  Shakiba (2008). 

Οη νπηηθέο ππελζπκίζεηο  καο βνεζνχλ λα θξαηήζνπκε ηηο πξνηεξαηφηεηέο καο ζην κπαιφ 

φηαλ ζπκβαίλνπλ δηαθνπέο θαη πεξηζπαζκνί. Γνθηκάζηε λα ηνπνζεηείηε ηηο πξνηεξαηφηεηέο 

ζαο  ζε κηα ηεξαξρεκέλε ιίζηα to-do, δίπια ζην γξαθείν ζαο  ή αθήλνληαο ηελ  κπξνζηά απφ 

ηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή ζαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ηελ βιέπεηε   

θάζε θνξά πνπ ζα θάλεηε έλα ζηηγκηαίν δηάιεηκκα ζηελ εξγαζία ζαο.  

Ο David Allen, πξνηείλεη  κία θνξά ηελ εβδνκάδα  λα πξαγκαηνπνηείηε  επαλεμέηαζε 

ησλ πξνηεξαηνηήησλ ζαο. Απηφ ζαο επηηξέπεη λα αλαθεθαιαηψλεηε  ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο 

ζαο γηα ηελ εβδνκάδα,  λα αμηνινγείηε ηελ πξφνδν ζαο  θαη λα δεκηνπξγείηε λέεο 
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πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ επφκελε εβδνκάδα. Ο Allen πξνηείλεη  ηα αθφινπζα θαζήθνληα ζηνλ 

νξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ:  

1 πλδέζηε φια ηα ραιαξά έγγξαθα. Φέξηε καδί φια ηα ζθφξπηα ραξηηά πνπ έρεηε 

ζηελ ηζάληα ζαο, ζηνπο θνξεηνχο ππνινγηζηέο, ζην  δίζθν ηνπ ππνινγηζηή ζαο, ζηηο  ηζέπεο 

θαη ζηα ζπξηάξηα ηνπ γξαθείνπ ζαο. Βάιηε φια ζε έλα ζσξφ θαη λα ηα  επεμεξγαζηείηε  

ακέζσο. Πεηάμηε φηη δελ ρξεηάδεηαη θαη δξάζηε ζε απηά πνπ ρξεηάδνληαη ελέξγεηεο.  

2 Δξγαζηείηε ηηο ζεκεηψζεηο ζαο .Να επαλεμεηάδεηε ηηο  θαηαρσξήζεηο εκεξνινγίνπ 

θαη ηνπο  ζσξνχο ησλ πιηθψλ αλάγλσζεο πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί κέζα ζηελ εβδνκάδα. 

Δπεμεξγαζηείηε ηα πάληα.  

3 Δμεηάζηε ην εκεξνιφγην ηεο πεξαζκέλεο εβδνκάδαο  

εκεηψζηε φια ηα ππφινηπα ζηνηρεία δξάζεο θαη λα ηα κεηαθέξεηε ζε κηα κειινληηθή 

εκεξνκελία.  

4 Γείηε ηα επεξρφκελα γεγνλφηα ζην εκεξνιφγηφ ζαο  

Κνηηάμηε ηφζν ηα καθξνπξφζεζκα φζν θαη ηα βξαρππξφζεζκα γεγνλφηα πνπ έρνπλ 

πξνγξακκαηηζηεί. εκεηψζηε θαη ζπλνςίζηε ηα  logistics ζαο θαη ξπζκίζηε  ηα γεγνλφηα ηεο 

επφκελεο εβδνκάδαο. 

5 Δπαλεμεηάζηε ηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο φζν θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ. 

Αμηνινγήζηε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θάζε ζηνηρείνπ. ηε ζπλέρεηα, βεβαησζείηε φηη έρεηε έλα 

πξνγξακκαηηζκέλν ζεκείν δξάζεο γηα θάζε δσληαλφ ζηφρν ή έξγν.  

6 Δπαλεμεηάζηε ηηο ιίζηεο δξάζεο. εκεηψζηε ηα ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ 

νινθιεξσζεί. εκεηψζηε ππελζπκίζεηο ζρεηηθά κε ηηο εθθξεκείο δξάζεηο.  

7 Παξαθνινπζήζηε ηηο ιίζηεο αμηνιφγεζεο . Διέγμηε γηα ζηνηρεία ηα νπνία απαηηνχλ 

παξαθνινχζεζε θαη δελ έρνπλ αθφκε ππνζηεί ηελ αλαγθαία δξάζε. εκεηψζηε  ηα ζηνηρεία 

ηα νπνία δελ απαηηνχλ καθξνρξφληα παξαθνινχζεζε.  

8 Διέγμηε ηελ εξγαζία ζαο ζε αξρεία πξνφδνπ . Να δηπινειέγρεηε φπνπ έρεηε 

αλαιάβεη δξάζε θαη ρξεηάδεηαη θαη αξρεηνζεηήζηε απηά πνπ δελ ρξεηάδνληαη πιένλ πξνζνρή. 

Κξηηήξηα γηα λα ζέζηκν πξνηεξαηνηήησλ 

• Κξίζε: Δίζηε νη θαιχηεξνη ζην λα θξίλεηε ηη έρεηε λα θάλεηε. 

• ρεηηθφηεηα: ηαλ ζπγθξίλεηο θαζήθνληα ή δξαζηεξηφηεηεο , γίλεηαη ζαθέο 

φηη κεξηθά πξάγκαηα είλαη ζε πςειφηεξε πξνηεξαηφηεηα απφ άιια. Πξέπεη πάληα λα είζαη 

θαζνδεγεκέλνο απφ ηελ εξψηεζε, πνηα είλαη ε θαιχηεξε ρξήζε ηνπ ρξφλνπ κνπ αθξηβψο 

ηψξα; 
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• Υξφλνο: Οη πξνζεζκίεο νξίδνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηέο ζαο. Ξεθίλα κηα 

δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ πην θνληηλή πξνζεζκία πνπ έρεη απηή. (Mancini 2003) 

Θέζηκν πξνηεξαηνηήησλ: 

ηαλ νη επθαηξίεο ππεξβαίλνπλ ηνπο πφξνπο, θάπνηεο γξήγνξεο απνθάζεηο πξέπεη λα 

παξζνχλ. Πνπζελά δελ είλαη πην πξνθαλέο απηφ απφ φηη είλαη ζηελ ρξήζε ηνπ ρξφλνπ. 

Δθφζνλ ν ρξφλνο δελ κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί εζείο ζα πξέπεη λα απνθαζίζεηε ηη πξέπεη λα 

πξάμεηε θαη ηη φρη. Σν ζέζηκν πξνηεξαηνηήησλ ζηε ρξήζε ηνπ ρξφλνπ είλαη κηα δηαδηθαζία κε 

δπν βήκαηα: 

1.Βάιε ζε κηα ιίζηα ηα πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα θάλεηε 

2.Βάιηε πξνηεξαηφηεηεο ζηα πξάγκαηα απηήο ηεο ιίζηαο 

 

3.2.6 PRIORITY MANAGEMENT 
 

 

Ζ Shakiba (2008) παξαζέηεη ηα αθφινπζα : 

1 Καηαγξάςηε ηνπο θχξηνπο εξγαζηαθνχο ζαο ζηφρνπο. ηε ζπλέρεηα, ξπζκίζηε 

κεληαία, εβδνκαδηαία θαη θαζεκεξηλά ηηο πξνηεξαηφηεηέο ζαο νη νπνίεο ζα ππνζηεξίδνπλ 

απηνχο ηνπο ζηφρνπο.  

2 Γεκηνπξγήζηε κηα To-Do ιίζηα θάζε κέξα. Να είζηε βέβαηνη φηη  πεξηιακβάλεη ηα 

πξάγκαηά ζαο , θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, φρη απιψο ηπραία.  

3 θεθηείηε γηα θάζε εξγαζία πνπ θάλεηε απφ ηελ άπνςε ησλ κεγάισλ ζηφρσλ ζαο. 

Ρσηήζηε ηνλ εαπηφ ζαο ηη ζα ζπκβεί αλ δελ θάλεηε θάζε εξγαζία. Δάλ ε απάληεζε είλαη 

ηίπνηα, ηφηε ζηακαηήζηε λα ηελ θάλεηε.  

4 Οξίζηε έλαλ ζπλερή ρξφλν ρσξίο δηαθνπέο  γηα ηα πην ζεκαληηθά θαζήθνληα ζαο 

θάζε κέξα.  

5 Βεβαησζείηε φηη ε πξψηε ψξα ηεο εξγάζηκεο εκέξαο ζαο είλαη παξαγσγηθή.  

6 Οξίζηε πξνζεζκίεο γηα θάζε εξγαζία πνπ αλαιακβάλεηε.  

7 Κξαηήζηε θαηά πεξηφδνπο έλα αξρείν θαηαγξαθήο ηνπ ρξφλνπ γηα λα ππνινγίζεηε 

πσο ρξεζηκνπνηείηε εζείο ηνλ ρξφλν ζαο θαη  γηα ην πψο λα απμήζεηε ηελ απνδνηηθφηεηά ζαο.  

8 Κάζε εβδνκάδα, λα απαιιάζζεζηε έλα time-waster  απφ ηηο ζπλήζεηεο ζαο ζηελ 

εξγαζίαο ζαο.  



TIME MANAGEMENT – ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΧΡΟΝΟΤ 

9 Να εμαιείθεηε ηηο  επαλαιακβαλφκελεο θξίζεηο θαη λα αλαδεηείηε ηηο αηηίεο απηψλ  

θαη λα  αζρνιείζηε κε ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα θαη φρη κε  ηα ζπκπηψκαηα. 

10 Αλαπηχμηε  ηε ζπλήζεηα λα νινθιεξψλεηε φηη αξρίδεηε αληί λα πεδάηε απφ ηελ κηα 

εξγαζία ζηελ άιιε.  

11 Αθήζηε ρξφλν γηα δηαθνπέο θαη πεξηζπαζκνχο. Οη εηδηθνί ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

ρξφλνπ ζπρλά πξνηείλνπλ  λα ζρεδηάδνπκε λα αζρνινχκαζηε κφλν κε ην 50 ηνηο εθαηφ ηνπ 

δηαζέζηκνπ ρξφλνπ καο θάζε κέξα. Απηφ ζαο αθήλεη  ρξφλν  γηα λα αζρνιεζείηε κε ηα 

απξνγξακκάηηζηα γεγνλφηα θαη ζπκβάληα.  

12 Πξνζδηνξίζηε ηελ ψξα ηεο εκέξαο  φπνπ ιεηηνπξγείηε θαιχηεξα. ηε ζπλέρεηα 

νξίζηε  ην ρξφλν ζαο γηα λα θάλεηε ην πην ζεκαληηθφ έξγν ζαο.  

13 Δμαιείςηε ή αλαζέζηε ζε άιινπο αζήκαληα θαζήθνληα. Δξγαζηείηε ζηα 

θαζήθνληα πνπ κπνξείηε λα θάλεηε θαη κφλνη ζαο 

14 ηαλ απνθεχγεηε θάηη, κπνξείηε λα  ην ζπάζεηε ζε κηθξφηεξεο εξγαζίεο θαη λα 

θάλεηε  γηα αξρή κφλν κία απφ ηηο κηθξφηεξεο εξγαζίεο.  

15 Κιείζηε θάζε ηειεθσληθή θιήζε κε κηα πεξίιεςε ηεο δξάζεο πνπ έρεηε 

ζπκθσλήζεη λα ιάβεηε.  

16 Κξαηήζηε έλα κηθξφ ζεκεησκαηάξην θαη έλα  ζηπιφ βνιηθφ  γηα λα ζεκεηψλεηε ηηο 

ηδέεο ή ηα ξαληεβνχ πνπ έξρνληαη άκεζα αληί λα πξνζπαζείηε λα ηα θξαηήζεηε ζην κπαιφ 

ζαο.  

17 Υξεζηκνπνηήζηε ην ρξφλν αλακνλήο γηα λα δηαβάζεηε  ή λα θάλεηε θάπνην ζρέδην.  

18 Αζρνιεζείηε κε ηα έγγξαθα  κφλν κία θνξά. Γξάζηε, αξρεηνζεηήζηε ηα ή λα ηα 

πεηάμεηε . 

 

 

 

3.2.7 Η ABC ΜΕΘΟΔΟ 
 

Υξεζηκνπνηήζηε ηελ ABC κέζνδν γηα λα απνθαζίζεηε ηηο πξνηεξαηφηεηέο ζαο 

ηνπνζεηψληαο θάζε αληηθείκελν ζηελ ιίζηα ζε κηα απφ ηηο αθφινπζεο ηξεηο θαηεγνξίεο: 

• Πξνηεξαηφηεηα Α: Must Do- απηά είλαη πνιχ θξίζηκα αληηθείκελα, κεξηθά απφ 

απηά κπνξεί λα πθίζηαληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία ιφγσ ησλ νδεγηψλ δηαρείξηζεο 
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,ζεκαληηθψλ απαηηήζεσλ θάπνηνπ πειάηε, ζεκαληηθψλ πξνζεζκηψλ ή επθαηξίεο γηα επηηπρία 

ή αλάπηπμε. 

• Πξνηεξαηφηεηα Β: Should Do-απηά είλαη αληηθείκελα κέηξηαο αμίαο. Σα 

αληηθείκελα ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία πηζαλφλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ βειηησκέλε απφδνζε 

αιιά δελ είλαη νπζηαζηηθά ή δελ έρνπλ θξίζηκεο πξνζεζκίεο. 

• Πξνηεξαηφηεηα C: Nice to Do-απηή είλαη ε θαηεγνξία κε ηελ κηθξφηεξε αμία. 

Παξφηη ηα αληηθείκελα απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ελδηαθέξνληα ή δηαζθεδαζηηθά, κπνξνχλ 

λα εμαιεηθζνχλ , λα αλαβιεζνχλ ή λα πξνγξακκαηηζηνχλ γηα ραιαξέο πεξηφδνπο εξγαζηψλ. 

Σα αληηθείκελα Α Β θαη C είλαη επέιηθηα θαη εμαξηψληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 

έρνπλ εηζαρζεί ζηελ ιίζηα ζνπ. Οη πξνηεξαηφηεηεο αιιάδνπλ αλά πεξηφδνπο. Σα ζεκεξηλά Β 

κπνξεί λα γίλνπλ ηα απξηαλά Α θαζψο κηα ζεκαληηθή πξνζεζκία πιεζηάδεη. Παξνκνίσο ηα 

ζεκεξηλά αληηθείκελα Α κπνξεί λα γίλνπλ ηα απξηαλά C εάλ δελ νινθιεξσζεί εγθαίξσο ή αλ 

αιιάμνπλ νη πεξηζηάζεηο. Πξνθαλψο δελ είλαη νξζφ λα μνδεχνπκε πνιχ ζεκαληηθφ ρξφλν γηα 

θάπνην θαζήθνλ κε κέηξηα αμία. Απφ ηελ άιιε κεξηά, έλα έξγν κε πςειή αμία αμίδεη ην 

ρξφλν πνπ ζα επελδπζεί. Μφλν ε θαιή νξγάλσζε ζα ζαο επηηξέςεη λα απνθνκίζεηε ηα νθέιε 

απφ ην ρξφλν πνπ έρεηε επελδχζεη ζνθά. (Mancini 2003) 

Ο θαζνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

ηνπ ρξφλνπ. Οη πεξηζζφηεξνη managers, φκσο, δελ παίξλνπλ ζπλεηδεηέο απνθάζεηο γηα ηελ 

ζεηξά κε ηελ νπνία νη εξγαζίεο πξέπεη λα εθηειεζηνχλ. Μπνξείηε λα αθήζεηε ηελ εκεξήζηα 

δήηεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ. πσο εξσηήζεηο, ηηο θιήζεηο, ηα κελχκαηα, 

ή επηζθέπηεο αξπάδνπλ ηελ πξνζνρή ζαο, ζα αληαπνθξηζείηε ζε φ, ηη θάπνηνο άιινο ζαο 

παξαδίδεη. 

Οξηζκέλνη managers επηηξέπνπλ παξειζνληηθέο ζπλήζεηεο λα ππαγνξεχνπλ ηηο 

ηξέρνπζεο πξνηεξαηφηεηεο. Μπνξνχλ  απηνί λα ρεηξηζηνχλ ηελ αιιεινγξαθία πξψηα θάζε 

πξσί, επεηδή έηζη πάληα μεθηλνχζαλ ηελ εκέξα ηνπο κε απηφλ ηνλ ηξφπν, φρη επεηδή ε 

αιιεινγξαθία είλαη ε θνξπθαία πξνηεξαηφηεηα. Μηα άιιε παξάινγε κέζνδνο γηα ηελ 

θαζηέξσζε πξνηεξαηνηήησλ είλαη λα θάλεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ  εξγαζία πξψηα θαη λα  

αλαβάιιεη ηηο δπζάξεζηεο θαη βαξεηέο γηα  αξγφηεξα.  

Σν δίιεκκα είλαη φηη ην πξνηηκψκελν θαζήθνλ πηζαλφλ λα κελ είλαη θαη ην πην 

ζεκαληηθφ θαη ην αληίζηξνθν. Γηα λα μεθηλήζεηε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ, θάληε 

κηα ιίζηα κε ην ηη ζέιεηε λα επηηεπρζεί ζε κία εκέξα. Δμαιείςηε κεξηθά, ζχκθσλα κε ην ηη 

ζπδεηήζεθε πξνεγνπκέλσο κε βάζε ηελ ζηξαηεγηθή ζαο. ηε ζπλέρεηα λα απνθαζίζεηε πνηα 
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ήηαλ απηά  πνπ κπνξείηε λα αλαζέζεηε ζε άιινπο. Γηα θάζε ππφινηπν εηζφδνπ, βάιηε εηηθέηα 

ζηα θνξπθαία θαζήθνληα πξνηεξαηφηεηαο Α, ζηνηρεία κέζεο ζεκαζίαο σο Β, θαη ρακειήο 

πξνηεξαηφηεηαο σο C. Υξεζηκνπνηήζηε ηνλ ηχπν θφζηνπο έλαληη αληακνηβήο γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ σο Α, Β, θαη C. Πξνθαλψο, ηα θαζήθνληα πνπ πιεζηάδνπλ νη πξνζεζκίεο πνπ 

είραλ αλαηεζεί γηα λα ζαο απφ ην αθεληηθφ πξέπεη λα είλαη νη θνξπθαίεο πξνηεξαηφηεηεο.  

Οη εξγαζίεο πνπ ζνβαξά επεξεάδνπλ ηνπο άιινπο θαη πξνζθξνχνπλ ζηελ αμηνπηζηία 

ζαο ή ζα νδεγήζνπλ ζε ηξνκεξέο  ζπλέπεηεο εάλ αγλνεζνχλ  θαη είλαη πνιχ πηζαλφ λα είλαη 

πςειήο πξνηεξαηφηεηαο Α. Απηά είλαη ηα πξάγκαηα πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ εθείλε ηελ 

εκέξα. Σα Β ζηνηρεία έρνπλ κέηξηα αληακνηβή ή ζεκαζία. Σα C  έρνπλ κηθξή αμία ή ζεκαζία 

. Δίλαη αξθεηά ζεκαληηθά λα ηα θάλνπκε, αιιά φρη ακέζσο. Αθνχ έρεηε νλνκάζεη θάζε έξγν 

ζε πξνηεξαηφηεηεο, λα αξρίδεηε κε  απηέο ηεο  πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο. Γψζηε ζε απηά ηα 

θαζήθνληα αξθεηφ ρξφλν θαη ηελ απφιπηε πξνζνρή ζαο  φπσο θαη  πνιχ αδηάθνπν ρξφλν. 

Μεξηθνί άλζξσπνη δηαζπείξνπλ κηα πεξηζηαζηαθή εξγαζία Β ή C σο έλα πλεπκαηηθφ 

δηάιεηκκα απφ ηηο θνξπθαίεο πξνηεξαηφηεηεο. Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γηα λα θάλεηε ηηο 

εξγαζίεο θνξπθαίαο πξνηεξαηφηεηαο είλαη λα πξνγξακκαηίζεηε απηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αηρκήο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζαο. Μεξηθνί  άλζξσπνη είλαη πλεπκαηηθά ππνηνληθνί λσξίο 

ην πξσί θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εξγαζηνχλ ζε εξγαζίεο Α, ζηε ζπλέρεηα, 

έηζη ψζηε λα θάλνπλ κεξηθέο C εξγαζίεο θαη λα αζρνιεζνχλ έπεηηα κε ηα θαζήθνληα 

θνξπθαίαο πξνηεξαηφηεηαο φηαλ αηζζάλνληαη πιήξσο ηηο αηζζήζεηο ηνπο. (Mancini 2003) 

3.2.8 To-Do-List 
 

Ίζσο ην πην δπλαηφ εξγαιείν ζηε δηαρείξηζε ρξφλνπ ζχκθσλα κε ηνλ Ferner 

(1995) είλαη ε θαζεκεξηλή ιίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δεκηνπξγείο γηα λα 

εμππεξεηεί ζαλ απνηχπσκα ηεο εκέξαο ζνπ. 

ινη νη επηηπρεκέλνη time managers ζθέθηνληαη ζην ραξηί θαη δνπιεχνπλ απφ 

κηα θαζεκεξηλή ιίζηα δξαζηεξηνηήησλ. πσο έλαο πηιφηνο ρξεζηκνπνηεί κηα 

checklist πξηλ ηελ απνγείσζε , έηζη θαη νη απνηειεζκαηηθνί managers παίξλνπλ ιίγα 

ιεπηά λα δεκηνπξγήζνπλ κηα „‟to-do‟‟ list πξηλ αξρίζνπλ ηελ θάζε κέξα ηνπο. 

Ζ θαιχηεξε ζηηγκή λα θηηάμεηο κηα ηέηνηα ιίζηα είλαη ε πξνεγνχκελε λχρηα 

έηζη ην ππνζεηλήδεην ζνπ λα κπνξεί λα εξγαζηεί ηελ ιίζηα ζνπ θαζψο θνηκάζαη. 
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ηαλ μππλήζεηο ην πξσί εζχ ζα έρεηο ζπρλά ηδέεο πνπ ζα ζε βνεζήζνπλ λα επηηχρεηο 

κεξηθνχο απφ ηνπο ζεκαληηθνχο ζηφρνπο ηεο ιίζηαο ζνπ. 

ην ηέινο θάζε εκέξαο ην ηειεπηαίν πξάγκα πνπ ζα πξέπεη λα θάλεηο ζα είλαη 

λα πξνγξακκαηίζεηο ηελ επφκελε εκέξα ζνπ. ε κηα κειέηε πνπ έγηλε ζε 50 

πςειφβαζκα ζηειέρε νη 49 απάληεζαλ φηη ην θαιχηεξν time management system πνπ 

είραλ πνηέ αλαθαιχςεη ήηαλ απιά έλα ζεκεησκαηάξην πνπ έγξαθαλ ζε απηφ ηα πάληα 

πνπ είραλ λα θάλνπλ πξνηνχ λα μεθηλήζνπλ. 

 Πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ηεο To-Do-List  

• Δζηηάδεη ην κπαιφ ζαο ζε ζεκαληηθνχο ζηφρνπο  

• Θα είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα μεράζεηε λα θάλεηε εξγαζίεο  

• Γξάθνληαο κηα ιίζηα ζαο βνεζά λα βάιεηε ζε ζεηξά ηηο ζθέςεηο ζαο  

• Βνεζά δείρλνληαο ηε ζπλνιηθή εηθφλα  

• Γελ ρξεηάδεηαη λα θξαηήζεηε ηα πάληα ζην θεθάιη ζαο 

• Δμνηθνλνκεί ρξφλν  

• αο βνεζά λα απνθαζίζεηε γηα ηηο πξνηεξαηφηεηεο ζαο: ηηο πην ζεκαληηθέο θαη ηηο 

πην επείγνπζεο  

• Θα είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα  απνπξνζαλαηνιηζηείηε  

• Μπνξείηε λα πάξεηε ηελ αληακνηβή απφ ηα επηηεχγκαηά ζαο  

• Μπνξείηε λα αηζζάλεζηε πεξηζζφηεξν φηη έρεηε ηνλ  έιεγρν ηνπ ρξφλνπ ζαο  

• Έρεηε έλα αξρείν απφ φ, ηη έρεηε θάλεη  

• Έρεηε πάληα θάηη γηα λα εξγαζηείηε 

 

3.2.9 Not-To-Do-List 
 

Αθξηβψο φπσο ρξεηάδεζαη κηα To-Do-List γηα λα ζε θαζνδεγήζεη κηα 

απαζρνιεκέλε κέξα έηζη ρξεηάδεζαη κηα Not-To-Do List γηα λα ζε βνεζήζεη λα 

κείλεηο εληφο ζηφρσλ. Απηά ηα πξάγκαηα δειαδή πνπ ζα απνθαζίζεηο εθ ησλ 

πξνηέξσλ λα κελ ηα θάλεηο φζν θαη αλ ζε βάδνπλ ζε πεηξαζκφ φηαλ παξνπζηάδνληαη 

κπξνζηά ζνπ. 

πσο ε Nancy Reagan θάπνηε είπε „‟Απιψο  ρη‟‟. Απιψο πεο φρη ζε θάζε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ δελ αληηπξνζσπεχεη ηελ πςειφηεξε αμία ηνπ ρξφλνπ ζνπ. ρη 
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είλαη ε ιέμε πνπ ζνπ ζψδεη ηνλ ρξφλν ζνπ ζην time management. Καη απφ φηαλ 

αξρίζεηο λα ηελ ρξεζηκνπνηείο απηήλ ηελ ιέμε ζα γίλεηαη φιν θαη πην εχθνιν λα ηελ 

ιεο.Οη άλζξσπνη είλαη νη κεγαιχηεξνη time wasters απφ φινπο. ηαλ θάπνηνο ζε 

ξσηάεη λα ηνλ βνεζήζεηο ή λα θάλεηο θάηη γηα απηφλ ξψηα ηνλ εαπηφ ζνπ , είλαη απηφ 

ην πην ρξήζηκν πξάγκα πνπ ζα κπνξνχζα λα θάλσ απηή ηελ ζηηγκή; Δάλ ε απάληεζε 

είλαη φρη , κπνξείο επγεληθά λα απαληήζεηο , επραξηζηψ πνπ κε ξψηεζεο γηα βνήζεηα. 

Άζε κε λα ζθεθηψ ζρεηηθά κε απηφ θαη ζα θνηηάμσ ην πξφγξακκά κνπ. Θα ζε 

ελεκεξψζσ αλ πξνιαβαίλσ ή φρη λα ζε βνεζήζσ. 

Μπνξείο λα πεξηκέλεηο 24 ψξεο θαη κεηά κπνξείο λα έξζεηο ζε επαθή κε απηφ 

ην άηνκν ιέγνληάο ην φηη δπζηπρψο πλίγνκαη ζηελ δνπιεηά θαη ηξέρσ λα πξνιάβσ 

πξνζεζκίεο απηήλ ηελ ζηηγκή θαη δελ έρσ ηελ δπλαηφηεηα λα ζε βνεζήζσ. 

Δπραξίζηεζε απηφ ην άηνκν θαη απάληεζε ίζσο ηελ επφκελε θνξά ζα έρεηο θελφ ζηελ 

αηδέληα ζνπ γηα λα ην βνεζήζεηο.Μπνξείο λα έρεηο ηνλ ρξφλν ζνπ ππφ έιεγρν κφλν 

φηαλ ζηακαηήζεηο λα θάλεηο πξάγκαηα πνπ έρνπλ κηθξή αμία. Ήδε έρεηο ππεξβνιηθά 

πνιχ δνπιεηά . πάληα πξνιαβαίλεηο ηηο ηξέρνλ επζχλεο θαη ηα θαζήθνληά ζνπ πφζν 

κάιινλ αλ αλαιακβάλεηο επηπξφζζεηεο επζχλεο θαη θαζήθνληα θάζε κέξα. Απιψο πεο 

φρη. Πεο ην λσξίο θαη ζπρλά. ε πνιχ γξήγνξν ρξφλν ζα έρεηο ηνλ απφιπην έιεγρν ηνπ 

ρξφλνπ ζνπ.( Ferner 1995) 

 

3.2.10 ΣΟΙΦΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΒΕΛΣΙΨΗ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΦΡΟΝΟΤ ΣΟ 

ΓΡΑΥΕΙΟ 
 

 

Ο Adair (2009) παξαζέηεη ηα αθφινπζα: 

1 Σαθηνπνηήζηε ην γξαθείν ζαο ή ην  ρψξν ηνπ γξαθείνπ γηα ηελ επθνιία ηεο 

εξγαζίαο γηα λα έρεηε άλεζε θαη απνδνηηθφηεηα. Λίγνη άλζξσπνη δίλνπλ ζε απηφ ηελ 

απαηηνχκελε βαξχηεηα. 

2 Έρεηε ζαθήο πνιηηηθή γξαθείνπ – ε ζπγθέληξσζε είλαη θαιχηεξε αλ θάλνπκε έλα  

πξάγκα θάζε θνξά, ψζηε ην γξαθείν ζαο ζα πξέπεη λα έρεη κφλν ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 

πνπ αληηκεησπίδεηε θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή. 
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3 Γξάςηε απνηειεζκαηηθά, θξαηψληαο ην απιφ κε ηε ζθέςε ζην θχξην ζεκείν πξψηα 

θαη δηαηάζζνληαο ηηο ζθέςεηο ζαο γηα ινγηθή έθθξαζε. 

4 Σειέθσλν - θξαηήζηε έλα εκεξνιφγην γηα λα δείηε πψο ν ρξφλνο ζαο είλαη  

ηψξα! ηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα θάζε θιήζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηε (ηα βαζηθά ζεκεία πνπ ζέιεηε λα θάλεηε), νκαδνπνίεζε ησλ εηζεξρφκελσλ 

θαη εμεξρνκέλσλ θιήζεσλ (ζπλήζσο γηα ην ηέινο ηεο εκέξαο φηαλ  

νη άλζξσπνη είλαη ιηγφηεξν θιχαξνη), θαη λα ρξεζηκνπνηείηε έλα ρξνλφκεηξν π.ρ. κέγηζηνο 

ρξφλνο ηέζζεξα  ιεπηά. Μελ θνβάζηε λα βάιεηε θξαγή γηα εηζεξρφκελεο θιήζεηο  γηα λα 

έρεηε ιηγφηεξεο δηαθνπέο ζηελ εξγαζία ζαο. 

5 Δάλ έρεηε έλαλ βνεζφ, λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεηε  έηζη ψζηε  λα αζρνιεζεί κε  

νπνηνδήπνηε κήλπκα ή θιήζεηο , φπνπ απηφο ή απηή  ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπίζεη 

θαιχηεξα απηά ηα ζέκαηα. Πξνζπαζήζηε γηα ηελ αξηζηεία φρη γηα ηελ  ηειεηφηεηα, κέζσ ηνπ 

βνεζνχ ζαο. Η Declan Treacy (2013) αλαθέξεη φηη έλα ρανηηθφ γξαθείν νδεγεί : ζε ρακειή 

παξαγσγηθφηεηα, ρακέλεο επθαηξίεο θαη πξνζεζκίεο, καληψδεηο αλαδεηήζεηο ρακέλσλ 

ζηνηρείσλ , πεξηζζφηεξεο ψξεο εξγαζίαο , απμεκέλν άγρνο , ρακειφ εζηθφ , αλεπηζχκεηνπο 

πεξηζπαζκνχο , απξφζκελεο θξίζεηο.  

Ο Manser (2010) πξνηείλεη ηξφπνπο γηα ην πψο λα αιιάμνπκε:  

• Πξνζπάζεζε λα θάλεηο κε άιινπο ηξφπνπο ηα πξάγκαηα 

• Παξαδέμνπ φηη δελ μέξεηο ηα πάληα 

• Ρψηα πεξηζζφηεξα πξάγκαηα 

• Μάζε απφ ηηο εκπεηξίεο ζνπ 

• Μελ θνβάζαη λα απνηχρεηο 

• Υηίζε  πάλσ ζε ηαθηηθέο αμηνινγήζεηο 

• Αμηνιφγεζε ηνπο ζηφρνπο ζνπ 

• Υξεζηκνπνίεζε ηνπο θίινπο ζνπ γηα λα ζε βνεζήζνπλ λα αιιάμεηο 

Ο Manser (2010) πξνηείλεη ηξφπνπο γηα ην πψο λα αξρεηνζεηήζνπκε ηα 

έγγξαθα: 

• Υξεζηκνπνίεζε έλα ζχζηεκα 

• Γίλε ζαθήο 

• Γίλε ζπγθεθξηκέλνο 

• Βνήζεζε ηνλ εαπηφ ζνπ 

• θέςνπ ην κέιινλ 
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• Γηαηήξεζε ηα νξγαλσκέλα 

• Μείλε έλα βήκα κπξνζηά 

• Οξγάλσζέ ηα ζπρλά 

• Πέηα ηα άρξεζηα 

Ο Manser (2010) πξνηείλεη ηα εμήο γηα ηελ αλάπηπμε κηα ηζνξξνπεκέλεο νκάδαο: 

• Πξφζθεξε φξακα 

• Καζνδήγεζέ ηνπο 

• Να έρεηο ζηξαηεγηθή 

• Αζρνιήζνπ κε ηα logistics 

• Γψζε θίλεηξα 

• Φέξε ηελ δεκηνπξγηθφηεηα 

• Αζρνιήζνπ εμ νινθιήξνπ κε ην project 

• Βξεο ιχζεηο 

• Υηίζε γέθπξεο επηθνηλσλίαο 

Λίζηα γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο γξαθηθήο εξγαζίαο (Manser 2010) 

• Αληηκεηψπηζε ηε γξαθηθή δνπιεηά πνπ θζάλεη ζε ζαο κε απνθαζηζηηθφηεηα 

• Πξνζπαζήζηε λα αζρνιείζηε κε θάζε ραξηί κφλν κηα θνξά 

• Απνθχγεηε ηελ πιεζψξα ζεκεησκαηάξησλ θαη εκεξνινγίσλ 

• Αζρνιεζείηε κε έλα πξάγκα θάζε θνξά 

• Πξνζπαζήζηε λα απνθεχγεηε ηνπο κεγάινπο ζσξνχο απφ έγγξαθα ζην γξαθείν ζαο 

• Απνθχγεηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηα εηζεξρφκελα ζαλ απνζεθεπηηθφ ρψξν 

• Υξεζηκνπνηήζηε ηελ ηεηξακεξή ηερληθή  

• Σνπνζεηείηε ηα έγγξαθα κε ηα νπνία δελ έρεηε ηειεηψζεη ζε εηδηθφ θάθειν 

• Ξεδηαιχλεηε ηα ραξηηά ηνπ γξαθείνπ ζαο θάζε κέξα 

Λίζηα ειέγρνπ αξρεηνζέηεζεο 

• Δπηιέμηε απιέο επηγξαθέο γηα ηνπο θαθέινπο 

• Τπνδηαηξέζηε ηνπο κεγάινπο θαθέινπο ζε κηθξφηεξνπο 

• Ξερσξίζηε ηνπο θαθέινπο πνπ ρξεηάδεζηε ζπρλά απφ απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηείηε 

ζπάληα 

• Σνπνζεηήζηε ηελ αξρεηνζήθε ζε ζεκείν πνπ λα ηελ θηάλεηε θαζηζκέλνο ζην γξαθείν 

ζαο 

• Μελ αθήλεηε πιήζνο θαθέισλ λα ζπζζσξεχεηε ζην γξαθείν ζαο 
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• Υξεζηκνπνηήζηε έλα αμηφινγν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο 

• Ξεθαζαξίδεηε ηαθηηθά ηνπο θαθέινπο 

3.2.11 ΒΑΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΨΝ ΔΙΑΚΟΠΨΝ 
 

Ο Adair (2009) δειψλεη ηα εμήο: 

1 Οξίζηε έλα ρξνληθφ φξην θαη λα επηκείλεηε ζε απηφ. 

2 Ρπζκίζηε ην ζθεληθφ εθ ησλ πξνηέξσλ: πείηε φηη είζηε πνιχ απαζρνιεκέλνο κε κηα  

πξνζεζκία.  

3 Παξακείλεηε ζε φξζηα ζηάζε, κε απηφλ ηνλ ηξφπν νη απξφζθιεηνη επηζθέπηεο 

αλαγθάδνληαη λα θχγνπλ πην γξήγνξα. 

4 Καλνλίζηε λα ζπλαληεζείηε ζην γξαθείν ηνπ άιινπ αηφκνπ αλ είλαη  

θνληά – έηζη ζα κπνξείηε εζείο  λα πξνζδηνξίζεηε πφηε ζα θχγεηε.  

5 Απνθχγεηε ηελ  ςηινθνπβέληα φηαλ είζηε απαζρνιεκέλνη: δηπιαζηάδεη ηελ   

ψξα ηεο δηαθνπήο.  

6 Μπείηε ζην ζέκα ακέζσο. Μελ θνβάζηε λα δηαθφςεηε απηφλ πνπ ζαο δηαθφπηεη 

Ρσηήζηε ηνλ πνην είλαη ην πξφβιεκα; Πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο θιήζεο;  

7 Να είλαη αδίζηαθηνη κε ην ρξφλν, αιιά επγεληθνί κε ηνπο αλζξψπνπο. Γψζηε  

ηνπο ηελ πιήξε πξνζνρή ζαο. Αθνχζηε ηνπο θαιά. Να είλαη ζηαζεξνί, αιιά  

θηιηθνί θαη εμππεξεηηθνί. 

8 Έρεηε έλα ξνιφη δηαζέζηκν φπνπ νη επηζθέπηεο κπνξνχλ λα ην δνπλ, θαη  

δελ πξέπεη λα θνβάζηε  λα ξίμεηε κηα καηηά ζε απηφ κεξηθέο θνξέο. Δμεγήζηε  

γηα ην επφκελν ξαληεβνχ ζαο. 

3.2.12 ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΨΝ EMAILS  
 

 Ζ Treacy (1994) αλαθέξεη ηα εμήο: 

1 Να  ειέγρεηε ηα εηζεξρφκελά ζαο δχν ή ηξεηο θνξέο κφλν ηελ εκέξα. Θέζηε έλα φξην κέρξη 

πφζν θαηξφ ζα μνδεχεηε θαζψο  αζρνιείζηε κε ηα e-mail.  

2 Μελ ειέγρεηε ηα email ζαο θαηά ηε δηάξθεηα πεξηφδσλ αηρκήο . Υξεζηκνπνηήζηε απηφ ην 

ρξφλν γηα λα νινθιεξψζεηε πνιχπινθα ή δχζθνια θαζήθνληα.  
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3 Απελεξγνπνηήζηε ηελ εηδνπνίεζε ησλ email ζαο. Απηφ απνηξέπεη ηνπο πεξηζπαζκνχο πνπ 

πξνθαινχληαη απ‟ φηαλ θηάλνπλ απηά.  

4 Αζρνιεζείηε κε θάζε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φηαλ ην δηαβάδεηε . Απαληήζηε 

ην,  δηαγξάςηε ην ή λα ην  απνζεθεχζεηε ή λα αδεηάζεηε ηα εηζεξρφκελά ζαο.  

5 Ρπζκίζηε ηνπο θαλφλεο γηα λα θηιηξάξεηε θαη λα δηαρεηξίδεζηε ηελ εηζεξρφκελε 

αιιεινγξαθία, έηζη ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη λα ην θάλεηε ρεηξνθίλεηα. 

Ο Manser (2010) πξνηείλεη ηα εμήο : 

 

• Κάλε ην ζέκα ζαθέο 

• πκπεξηέιαβε ραηξεηηζκφ θαη ηειείσκα 

• ηείιε email κφλν ζε απηνχο πνπ ηνπο αθνξά απνιχησο 

• Κάλε ζαθέο ζε ηη πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ν παξαιήπηεο 

• ε κεγάια emails δψζε ηελ θχξηα πιεξνθνξία ζηελ πξψηε ζεηξά θάζε παξαγξάθνπ 

• Να πξνζέρεηο θαη λα ρξεζηκνπνηείο ηνλ ζσζηφ ηφλν 

• Μελ είζαη αδηάθνξνο 

• Πξφζεμε ηελ παξνπζίαζή ζνπ 

• Υξεζηκνπνίεζε ζπληνκνγξαθίεο πνπ είλαη επξέσο γλσζηέο 

• Απέθπγε ηηο ιέμεηο κε φια ηα γξάκκαηα θεθαιαία 

 

3.2.13 ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΨΝ ΣΗΛΕΥΨΝΗΜΑΣΨΝ 
 

 

Ζ Treacy (1994) αλαθέξεη ηα εμήο: 

1 Πξνγξακκαηίζηε ηηο θιήζεηο ζαο. Να μέξεηε ηη πξέπεη λα πείηε, ηη πιεξνθνξίεο ρξεηάδεζηε 

θαη πψο ζα θιείζεηε ηελ θιήζε πξνηνχ θαλ ρηππήζεη.  

2 Διέγρεηε θαη  αλαζέζηε ζε άιινπο θάπνηεο θιήζεηο ζαο. Μελ μνδεχεηε ην ρξφλν γηα ηηο 

θιήζεηο πνπ κπνξεί λα θάλεη θάπνηνο άιινο γηα ζαο.  

3 Οκαδνπνηήζηε ηηο  εμεξρφκελεο θιήζεηο. Έηζη ζα  εμνηθνλνκήζεηε πνιχηηκν ρξφλν. 

Καιέζηε  κεηαμχ 10.00 - 12.00 θαη 14.00 - 16.00  γηα λα  

λα απμήζεηε ηηο πηζαλφηεηεο λα βξείηε  ην άηνκν πνπ ρξεηάδεζηε.  

4 Κάληε κφλν θιήζεηο πνπ θέξλνπλ απνηειέζκαηα.  
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5 πλνςίζηε ζην ηέινο ησλ θιήζεσλ. Απηφ εμαζθαιίδεη φηη ν θαζέλαο θαηαιαβαίλεη ηη έρεη 

ζπκθσλεζεί. 

Ο Manser (2010) αλαθέξεη ηα εμήο: 

Σερληθέο ρεηξηζκνχ εηζεξρφκελσλ θιήζεσλ: 

• Αθήζηε ην ηειέθσλν αλνηθηφ ή βάιηε ζε ιεηηνπξγία ηνλ ηειεθσλεηή φηαλ 

είζηε απαζρνιεκέλνη 

• Καλνλίζηε κηα ψξα ηελ εκέξα θαηά ηελ νπνία δελ ζα δέρεζηε ηειεθσλήκαηα 

• Μελ δέρεζηε θαλέλα ηειεθψλεκα θαηά ηελ δηάξθεηα ζπζθέςεσλ 

• ην ηειέθσλν λα είζηε επγεληθνί , απζηεξνί θαη ζχληνκνη κε ηνπο 

αλεπηζχκεηνπο πιαζηέ 

• Εεηήζηε λα ζαο ηειεθσλνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ψξεο πνπ δελ είζηε 

απαζρνιεκέλνη 

• Μελ ζπαηαιάηε ηελ ψξα ζαο κηιψληαο γηα αζήκαληα ζέκαηα ζην ηειέθσλν 

• Απνθεχγεηε λα ζεκεηψλεηε κελχκαηα ζε πξφρεηξα ραξηηά  

• Φξνληίζηε αλ γίλεηαη λα επηιέγεη θάπνηνο ηα ηειεθσλήκαηά ζαο 

• Εεηήζηε απφ ηελ ηειεθσλήηξηα λα κελ δίλεη νλφκαηα ζε αγλψζηνπο 

• Γεκηνπξγήζηε κηα ιίζηα κε δηθαηνινγίεο γηα λα ζπληνκεχεηε ηα 

ηειεθσλήκαηα 

 

Λίζηα γηα ηνλ ρεηξηζκφ ησλ εμεξρφκελσλ θιήζεσλ: 

• Πξνγξακκαηίδνπκε ηα ηειεθσλήκαηα φπσο πξνγξακκαηίδνπκε θαη ηηο 

ζπζθέςεηο 

• Κάλνπκε φια ηα ηειεθσλήκαηα πνπ ρξεηαδφκαζηε ην έλα κεηά ην άιιν  

• Κάλνπκε ηα ηειεθσλήκαηα κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο 

• Καζνξίδνπκε φξηα ζηε δηάξθεηα ηνπ θάζε ηειεθσλήκαηνο 

• Πξηλ ην ηειεθψλεκα ζπγθεληξψλνπκε φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο  

• Πξηλ θιείζνπκε ην ηειέθσλν ζπλνςίδνπκε απηά πνπ εηπψζεθαλ 

 

3.2.14 ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΟΤ PAPERWORK 
 

Ζ Treacy (1994) αλαθέξεη ηα εμήο: 
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1 Αζρνιεζείηε κε θάζε έγγξαθν κφλν κία θνξά. Απηφ ζαο απνηξέπεη  λα ζπαηαιάηε  

πνιχηηκν ρξφλν κε ην λα αζρνιείζηε μαλά θαη μαλά κε ηα ίδηα έγγξαθα. 

2 Βάιηε ζηα αξρεία ζαο ρξψκα θαη θσδηθφ, ψζηε λα κπνξείηε λα βξείηε γξήγνξα ηα αξρεία 

πνπ δεηάηε, ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηνηθεηηθέο έξγα.  

3 Υξεζηκνπνηήζηε ηελ πξνζέγγηζε ησλ ηεζζάξσλ D's – dump it, delegate it, do it κεξηθψο or 

do it  

4 πνπ είλαη δπλαηφλ, ππαγνξεχζηε  ζεκεηψζεηο αξρείσλ ή γεληθή αιιεινγξαθία, ελψ 

νινθιεξψλεηε άιιε εξγαζία. Έηζη ζα κπνξείηε λα αζρνιεζείηε κε  πνιιαπιά θαζήθνληα.  

5 Κξαηήζηε έλα ζσξφ πιηθψλ γηα αλάγλσζε (άξζξα, βηβιία), θνληά ζηελ πφξηα ζαο. Καζψο 

βγαίλεηε ξαληεβνχ, πηάζηε θάηη γηα λα δηαβάζεηε αλ είλαη λα πεξηκέλεηε  ζε θάπνηα νπξά. 

Ο Ferner (1995) αλαθέξεη θαη ηα εμήο: 

• Σαμηλφκεζε ην ραξηνκάλη ζνπ θαη ηα mail ζνπ κε πξνηεξαηφηεηεο. 

• Κάλε ηελ γξακκαηέα ζνπ λα ζε βνεζήζεη κε ηα mail ζνπ θαη λα ρεηξηζηεί ηηο 

πεξηζζφηεξεο δνπιεηέο ξνπηίλαο. 

• Κάζε θνξά πνπ ρεηξίδεζαη ραξηνκάλη, πξνζπάζεζε λα ην ηειεηψζεηο ή λα ην 

πεξάζεηο ηνπιάρηζηνλ ζην επφκελν επίπεδν. 

• Έρε θάπνηνλ λα θνζθηλίδεη  βηβιία , πεξηνδηθά ή άξζξα ζρεηηθά κε ηελ δνπιεηά 

ζνπ.                                                                                                                                                                                                                        

• Οξγάλσζε ην ραξηνκάλη ζνπ ρξεζηκνπνηψληαο αξρεηνζέηεζε . Δπέλδπζε ρξφλν 

ζην λα νξγαλψλεηο ην ραξηνκάλη ζνπ. 

• Μάζε λα ζθαλάξεηο ηηο background πιεξνθνξίεο. 

3.2.15 ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ ΣΨΝ ΤΝΕΔΡΙΑΕΨΝ 
 

 

Ζ Treacy (1994) αλαθέξεη ηα εμήο: 

1 Παξαθνινπζήζηε κηα ζπλεδξίαζε κφλν φηαλ ζα δηαδξακαηίζεηε ελεξγφ ξφιν. πνπ είλαη 

δπλαηφλ, αλαζέζηε ζε άιινπο λα βξεζνχλ ζηελ ζπλεδξίαζε αληί γηα εζάο. 

2 Απνζαθελίζηε ην ζθνπφ ηεο ζπλεδξίαζεο πξηλ απφ ηελ παξνπζία  ζαο θαη λα είζηε 

ζίγνπξνη φηη ε ζπλάληεζε είλαη ν πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

ζθνπνχ.  
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3 Πάληα νξίζηε κηα αηδέληα. Οξίζηε πξνζεζκίεο γηα θάζε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη 

λα επηκείλεηε ρξνληθά ζε απηά.  

4 Παξακείλεηε φξζηνη ζηηο ζπλεδξηάζεηο. Ζ έξεπλα δείρλεη φηη  απηέο νη ζπλαληήζεηο είλαη 

κηθξφηεξεο απφ εθείλεο ζηηο νπνίεο νη άλζξσπνη θάζνληαη.  

5 Γηαηεξήζηε ηνλ έιεγρν θαη  κείλεηε ζην ζηφρν ζαο . Βεβαησζείηε φηη ε ζπλάληεζε έρεη  

θαιή νξγάλσζε θαη φηη ε ζπδήηεζε παξακέλεη ζρεηηθή κε ην ζέκα.  

Σν γεληθφ πιαίζην γηα απνηειεζκαηηθά meetings ζα πξέπεη λα είλαη ζε αθφινπζα πιαίζηα κε 

βάζε ηνλ Hindle (1998). 

• Γήισζε γηα ηνλ ζθνπφ θαη ζηφρν ηνπ meeting. 

• Δπέιεμε ζσζηά ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

• Πξνεηνίκαζε ην meeting. 

• ξηζε ηελ εγεζία ηνπ meeting θαη ηελ νκάδα δηαδηθαζίαο απνθάζεσλ απηνχ. 

• Καηέγξαςε θαη αμηνιφγεζε ηα απνηειέζκαηα. 

Ο ζθνπφο απηψλ είλαη λα ελεκεξψλεηο , λα ζπδεηάο θαη λα απνθαζίδεηο ζχκθσλα κε ηνλ 

Manser (2010). 

Πξνεηνηκάζνπ γηα έλα meeting θαζ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν: 

• Δμαζθήζνπ κε ηηο πξαθηηθέο 

• Πξνεηνηκάζνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε αηδέληα 

• Βάιε ζε ζεηξά ηελ αηδέληα 

• Αθνινχζα ην πξφγξακκα ζνπ πηζηά 

• Οξγάλσζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

• Πξνεηνίκαζε ηα ιφγηα ζνπ εθ ησλ πξνηέξσλ 

 

3.2.16 TIME WASTERS 
 

χκθσλα κε ηνλ Ferner (1995) έλαο time waster είλαη θάηη ην νπνίν καο θιέβεη 

πνιχηηκν ρξφλν θάλνληαο πξάγκαηα πνπ είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθά γηα καο. Δίλαη ζπρλά κηα 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία πεξλάκε ζεκαληηθφ ρξφλν ρσξίο αμία ή θάπνην φθεινο. Πηζαλφλ 

λα είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα θάλνπκε αιιά πξνζζέηεη κηθξή αμία γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζεκαληηθψλ καο ζηφρσλ. Ακέηξεηεο δηαθνπέο , κεγάιεο ζε δηάξθεηα ζπλαληήζεηο , 

θαζήθνληα ξνπηίλαο , θάηη πνπ κπνξεί λα αλαζεηεζεί ζε θάπνηνλ άιινλ θαη αλαβνιή 
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θάπνησλ εξγαζηψλ είλαη κεξηθά παξαδείγκαηα time wasters. Ο ζηφρνο καο είλαη λα ειέγμνπκε 

ηνπο time wasters κέζσ θάπνησλ ηερληθψλ.Αθνινχζσο είλαη 43 ζπρλνί time wasters.Καζψο 

ηνπο αλαιχνπκε , θαηαιαβαίλνπκε φηη απηνί ρσξίδνληαη ζε 2 γεληθέο θαηεγνξίεο . Ζ πξψηε 

θαηεγνξία είλαη εμσηεξηθνί time wasters φπσο ηειεθσλήκαηα , απξφζθιεηνη επηζθέπηεο θαη 

άιιεο δηαθνπέο. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία είλαη εζσηεξηθνί φπσο έιιεηςε πεηζαξρίαο , απνηπρία 

ζηελ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζε άιινπο , κε ηαθηνπνηεκέλν θαη κε ζηνηβάδεο απφ ραξηηά 

γξαθείν , αλαβνιέο θαη αλαπνθαζηζηηθφηεηα. 

Planning 

 

1. Με ζέηεζε ζηφρσλ 

2. Απνπζία θαζεκεξηλνχ ζρεδίνπ 

3. ρη ζαθήο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζπλερψο αιιαγήο απηψλ 

4. Αθήλνληαο κε ηειεησκέλα θαζήθνληα 

5. Crisis Management 

6. ρη απηνεπηβαιιφκελεο πξνζεζκίεο 

7. Πξνζπαζψληαο πάξα πνιχ θαη κε ξεαιηζηηθέο εθηηκήζεηο ρξφλνπ 

Organizing 

 

8. Πξνζσπηθή απνδηνξγάλσζε θαη ζε αθαηαζηαζία ην γξαθείν ζαο 

9. Αιιεινεπηθάιπςε ησλ πξνζπαζεηψλ ζαο 

10. χγρπζε επζχλεο θαη εμνπζίαο 

11. Πνιιαπιά αθεληηθά 

Directing 

 

12. Κάλνληαο ν ίδηνο φια ηα θαζήθνληα 

13. Μπιεγκέλνο ζε ιεπηνκέξεηεο ξνπηίλαο 

14. Με απνηειεζκαηηθή αλάζεζε θαζεθφλησλ 

15. Έιιεηςε θηλήηξσλ 

16. ρη θαιή δηαρείξηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ 

17. Με αληηκεηψπηζε ησλ αιιαγψλ 

Controlling 
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18. Σειεθσληθέο δηαθνπέο 

19. Απξφζθιεηνη επηζθέπηεο 

20. Έιιεηςε απηνπεηζαξρίαο 

21. Τπεξβνιηθά ελδηαθέξνληα 

22. Λάζε θαη κε απνηειεζκαηηθή απφδνζε 

23. Αληθαλφηεηα λα πείηε φρη 

24. ρη πξφηππα θαη εθζέζεηο πξνφδνπ 

25. Διιηπείο πιεξνθνξίεο 

Communicating 

 

26. πλαληήζεηο 

27. Διιηπείο ή ππεξβνιηθή πιεξνθφξεζε 

28. Απνηπρία ζην λα αθνχηε 

29. Τπεξβνιηθή θνηλσληθνπνίεζε 

Decision making 

 

30. ηηγκηαίεο απνθάζεηο 

31. Αλαπνθαζηζηηθφηεηα θαη αλαβνιέο 

32. Εεηψληαο φια ηα γεγνλφηα 

33. Απφθαζε απφ ηελ επηηξνπή 

34. Σειεηνκαλία 

For homemakers only 

 

35. Φησρή νξγάλσζε ζειεκάησλ θαη ςψλησλ 

36. Με ζρεδηαζκφο αθφινπζσλ γεπκάησλ 

37. Δθηειψληαο εξγαζίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

38. Οηθνγελεηαθά ξαληεβνχ (γηαηξνί, κνπζηθά καζήκαηα θ.α.) 

39. Γηαθνπέο παηδηψλ 

40. Κάλνληαο ηνλ ζνθέξ ζηα παηδηά 

41. Αδπλακία ζην λα πεηο φρη ζηηο εζεινληηθέο παξαθιήζεηο 

42. Φάρλνληαο γηα αληηθείκελα ηεο νηθνγέλεηαο πνπ έρνπλ ραζεί 

43. Σειεηνκαλία 
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3.2.17 TIME SAVERS 
 

Ο Ferner (1995) αλαθέξεη ηα αθφινπζα : 

1. Μάζε λα ζέηεηο πξνηεξαηφηεηεο ζε πξάγκαηα φπσο νη ζηφρνη , ηα θαζήθνληα 

θαη νη ελνριεηηθέο δηαθνπέο. 

2. Ξεθίλα κε ηεο Α-πξνηεξαηφηεηαο θαζήθνληα. 

3. Καηαπνιέκεζε ηηο αλαβνιέο, θαλ‟ ην ηψξα αλ είλαη ζεκαληηθφ. 

4. Τπνδηαίξεζε ηα ηεξάζηηα , δχζθνια θαζήθνληα ζε κηθξφηεξα εχθνια 

πξαγκαηνπνηήζηκα κέξε. 

5. ξηζε κηα ήζπρε ψξα αθφκα θαη αλ απηφ απαηηεί  δχλακε ζέιεζεο θαη αλ δελ 

ιεηηνπξγεί απηφ πάληα. 

6. Μάζε λα ιεο φρη φηαλ έρεηο θάηη ζεκαληηθφ λα θάλεηο. 

7. Μάζε λα αλαζέηεηο ζε άιινπο θαζήθνληα. 

8. πζζψξεπζε παξφκνηα θαζήθνληα θαη θάληα φια καδί. 

9. Βξεο έλα εζπραζηήξην. 

10. Διαρηζηνπνίεζε ηα θαζήθνληα ξνπηίλαο, κείσζε ην ρακειήο αμίαο ραξηνκάλη, 

πέηαμε ην junk mail θαη κείσζε ηηο δηαθνπέο. Αλέζεζε κείσζε ή αλέβαιιε ηεο 

Γ πξνηεξαηφηεηαο θαζήθνληα. 

11. Απέθπγε ηελ ηειεηνκαλία. 

12. Απέθπγε ηηο ππεξβνιέο. 

13. Μελ ππεξθνξηψλεηο ην πξφγξακκά ζνπ. 

 

3.2.18 ΑΝΑΘΕΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΨΝ Ε ΑΛΛΟΤ (Delegation) 
 

Αλάζεζε θαζήθνληνο είλαη λα θαηνξζψζεηο πξνδηαγξακκέλα απνηειέζκαηα δίλνληαο 

θίλεηξα ζε άιινπο λα εθπιεξψζνπλ θάπνηα απφ ηα απνηειέζκαηα γηα ηα νπνία είζαη 

απφιπηα ππεχζπλνο, Ferner (1995). Ζ αλάζεζε θαζεθφλησλ ζηελ δνπιεηά είλαη ην λα 

δίλνπκε ζε θάπνηνλ άιιν ηελ επζχλε λα θάλεη θάηη ην νπνίν αξρηθά ήηαλ δηθή καο επζχλε. 

Πξέπεη επίζεο λα ηνπο δψζνπκε ηελ αξκνδηφηεηα πνπ ρξεηάδνληαη λα ην θάλνπλ θαη λα 

πάξνπλ ηηο απνθάζεηο πνπ ζέινπλ. Χζηφζν παξακέλεηο εζχ ππεχζπλνο γηα ηελ δνπιεηά θαη 
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εζχ πξέπεη λα έρεηο ηνλ έιεγρν λα αληηκεησπίζεηο ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηήλ 

ηελ θαηάζηαζε. 

Αξρέο ηεο αλάζεζεο θαζεθφλησλ ζε άιινπο 

Δπέιεμε ην ζσζηφ άηνκν. Γηάιεμε θάπνηνλ πνπ είλαη ηθαλφο λα θάλεη ην θαζήθνλ θαη δψζε 

ζε απηφ ην άηνκν ηελ ππεπζπλφηεηα θαη ηελ εμνπζία λα ην θάλεη. 

Αλέζεζε θαη εχθνια θαη δχζθνια θαζήθνληα. Δάλ αλαζέζεηο ζηνπο άιινπο ηηο δχζθνιεο θαη 

βαξεηέο αγγαξείεο ζα κπινθάξεηο ηα θίλεηξά ηνπο ηελ αθνζίσζή ηνπο θαη ηελ εμέιημή ηνπο. 

Αλέζεζε ηα ελδηαθέξνληα, ηα επηβξαβεπηηθά θαη απηά πνπ εκπεξηέρνπλ πξφθιεζε 

θαζήθνληα. 

Με ην πάζν ζνπ. Ο θαηψηεξφο ζνπ ζηελ ηεξαξρία ζα ρξεηαζηεί ρξφλν γηα λα  

απνθηήζεη εθπαίδεπζε θαη λα εηδηθεπηεί ζην λα ρεηξίδεηαη φια απηά πνπ ζέιεηο λα θάλεη. 

Αλέζεζε ηα θαζήθνληα ζηαδηαθά. Μελ πξνζπαζείο λα αλαζέηεηο ζε άιινπο 

θαζήθνληα ακέζσο. Δάλ ν πθηζηάκελφο ζνπ είλαη λένο ζηελ δνπιεηά κελ πεξηκέλεηο απφ 

απηφλ ακέζσο λα ιακβάλεη ηηο ίδηεο επζχλεο κε ππαιιήινπο πνπ είλαη πεξηζζφηεξν θαηξφ 

ζηελ δνπιεηά. 

Αλέζεζε εθ ησλ πξνηέξσλ. Μελ πεξηκέλεηο γηα έλα μαθληθφ πξφβιεκα γηα λα 

αλαζέζεηο θάηη ζε θάπνηνλ. 

Αλέζεζε θάηη εμ‟ νινθιήξνπ. ηαλ θάηη είλαη δπλαηφλ , αλέζεζε ην νιφθιεξν ην 

project ζε θάπνηνλ ππάιιειν απφ λα ηνπ αλαζέζεηο κφλν θάπνην κέξνο ηεο δνπιεηάο. Απηφ 

ζα δψζεη ζηνλ πθηζηάκελφ ζνπ ηνλ έιεγρν θαη ζα απνθχγεη ηπρφλ κπεξδέκαηα θαη ιάζε. 

Αλέζεζε θαζήθνληα γηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα. Αληί λα πεξηγξάθεηο ζηνλ 

ζπλεξγάηε ζνπ ηνλ ζθνπφ ηεο δνπιεηάο θαιχηεξα λα πεξηγξάςεηο ηα ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα πνπ πεξηκέλεηο. 

Απέθπγε θελά θαη overlaps. Κελφ είλαη φηαλ δελ αλαζέηεηο ζε θαλέλαλ θάπνηα επζχλε 

θαη overlap φηαλ αλαζέηεηο ζε 2 ή πεξηζζφηεξνπο ππαιιήινπο ηελ ίδηα επζχλε. 

πκβνπιέςνπ πξνηνχ αλαζέζεηο θάηη. Άθεζε ηνπο πθηζηάκελνπο ειεχζεξνπο. Μελ 

ηνπο ελνριείο. 

Σα ζηάδηα ηεο αλάζεζεο ζε άιινπο θαζήθνληα 

• Σαίξηαζκα. Δπέιεμε πξνζεθηηθά ην θαζήθνλ, επέιεμε ην πξφζσπν πξνζεθηηθά 

• Δμήγεζε ην θαζήθνλ αλαιπηηθά 



TIME MANAGEMENT – ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΧΡΟΝΟΤ 

• Αθνζίσζε . ηγνπξέςνπ φηη ην θαηάιαβε, ζηγνπξέςνπ φηη έρεη ηελ ηθαλφηεηα θαη 

ηελ ζέιεζε λα θέξεη ζε πέξαο ην θαζήθνλ, ππνζηήξημέ ηνλ. 

• Δπέβιεςε ηνλ 

• Feedback 

• ξηζε απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη 

• ηγνπξέςνπ φηη απηφ ην άηνκν ζην νπνίν αλέζεζεο θάηη θαηάιαβε απνιχησο ηη 

πξέπεη λα θάλεη 

• Δμήγεζε γηαηί πξέπεη λα γίλεη απηφ θαζψο ππαγνξεχεηο απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη 

• Γίδαμε πσο πξέπεη λα γίλεη απηφ ρσξίο micro-micro-managing 

• ηγνπξέςνπ φηη απηφ ην άηνκν θαηάιαβε πιήξσο ηελ δηεξγαζία 

• ξηζε ην deadline γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θαζήθνληνο 

• ηγνχξεςε φηη ππάξρεη ζπκθσλία ζηελ εκεξνκελία, ζηελ ψξα θαη ζηελ κέζνδν 

Σα βήκαηα ηεο αλάζεζεο θαζεθφλησλ φπσο ηα νξίδεη ν Mancini (2003) είλαη ηα εμήο: 

 

1 Πξνζδηνξίζηε ην έξγν πνπ πξφθεηηαη λα αλαηεζεί. Μφιηο απειεπζεξσζεί απφ ην λνπ 

ζαο θαη απφ ηηο ζθέςεηο ζαο φηη ε αλάζεζε θαζεθφλησλ γίλεη πξάμε, απηφ ην βήκα ζα 

πξέπεη λα  γίλεη ην πην εχθνιν απφ φια. 

2 Γξάςηε  ζε ραξηί, ηε ξνή ηεο αλάζεζεο ηνπ  έξγνπ. Δάλ ην έξγν είλαη απιφ, απηφ 

πξέπεη λα είλαη εχθνιν. Δάλ αλαζέζεηε ηελ εξγαζία ζε έλα αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ 

(είηε σο κέξνο ηνπ έξγνπ ηεο νκάδαο ή θάζε εξγαζίαο γηα θάηη δηαθνξεηηθφ), 

θξνληίζηε λα παξαθνινπζείηε ηηο αλαζέζεηο εξγαζηψλ ζαο. Κξαηήζηε έλα αξρείν ηεο 

εξγαζίαο πνπ έρεηε αλαζέζεη  θαη ηελ εκεξνκελία πνπ έγηλε ε αλάζεζε, θαζψο θαη 

εκεξνκελίεο γηα ηελ αλαζεψξεζε θαηάζηαζεο θαη νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ. 

3 Βξείηε ην ζσζηφ πξφζσπν. Μφιηο αλαζέζεηε ηελ  δνπιεηά ζαο, ζηγνπξεπηείηε φηη 

είλαη  ζην ζσζηφ πξφζσπν. Να είζηε αλνηρηφκπαινη . Γελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη απφ 

ηνπο ππάξρνληεο ξφινπο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε ηα κνλαδηθά ηαιέληα 

θαη ηηο δεμηφηεηεο απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη κε εκάο θαη πνπ εξγάδνληαη 

γηα καο. Πνιχ ζπρλά, νη άλζξσπνη είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληα-θαη ζα 

απνιαχζνπλ λα ην  εθηειέζνπλ –αιιά πνηέ δελ έρεη απφ απηνχο δεηεζεί λα ην 
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πξάμνπλ. Απηά ηα πξάγκαηα πνπ κπνξεί λα γλσξίδνπλ  ζπγθεθξηκέλνη εξγαδφκελνη 

φηη ηα θάλνπλ θαιά κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο ελδείμεηο γηα εθείλα ηα πξάγκαηα 

πνπ δελ έρνπλ θάλεη πνηέ, αιιά γηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ κηα θξπθή 

θιίζε . ζν θαιχηεξνη  είζηε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηαιέλησλ εθείλσλ πνπ κπνξείηε 

λα δηαρεηξηζηείηε-ή ζπλαδέιθνπο- ηφζν πην επηηπρεκέλε ζα  είλαη ε αλάζεζε 

θαζεθφλησλ. 

4 Δμεγήζηε ηελ αλάζεζε. Φαληαζηείηε λα πξνζπαζείηε λα ςήζεηε θάηη κε κφλν ην 

ήκηζπ ηεο ζπληαγήο. Δίζηε ζρεδφλ θαηαδηθαζκέλνη ζε απνηπρία. Καη ε αδπλακία λα 

ζρεδηάζεηε κηα πξνζεθηηθή θαη πιήξεο εμήγεζε  γηα θάζε εξγαζία αληηπξνζσπεχεη 

κηα ζίγνπξε ζπληαγή γηα ηελ θαηαζηξνθή. Καζίζηε θάησ κε ην πξφζσπν πξνο ην 

νπνίν έρεηε αλαζέζεη θάπνηα θαζήθνληα θαη αλαιχζηε φια ηα βήκαηα απφ ην 

δηάγξακκα ξνήο. Δλζαξξχλεηε εξσηήζεηο. (Έλαο κνλφινγνο ζπάληα επηηπγράλεη ζαθή 

επηθνηλσλία) 

5 Δμεγήζηε ηα νθέιε. Ο θαζέλαο αζρνιείηαη κε ην ηη πξέπεη λα θάλεη;  Αλ ζέιεηε λα 

εθηνλψζεηε ηελ αληίζηαζε ζηελ  αλάζεζε θάπνηνπ θαζήθνληνο θάλεηε θηιειεχζεξε 

ρξήζε ησλ παξνρψλ ηεο γιψζζαο. 

6. Καζνξίζηε ηα standards ζαο. Ζ πνηφηεηα  θαη ε ινγνδνζία ζαο είλαη δχν έλλνηεο 

πνπ πξέπεη λα θαζνδεγνχλ φινπο φζνπο αλαζέηεηε ηα θαζήθνληά ζαο. ηαλ 

δεκηνπξγείηε ηνπο ζηφρνπο, ζα πξέπεη λα πείζεηε ην πξφζσπν ζην νπνίν ζα 

αλαζέζεηε ην θαζήθνλ λα θξαηήζεη ηηο πςειέο πξνζδνθίεο ζαο .Δθφζνλ  κνηξάδεζηε 

ηελ  επζχλε κε απηφλ ή απηήλ, εζείο πξέπεη λα  πεξηκέλεηε ηελ θαιχηεξε πξνζπάζεηα. 

Μέρξη ε επίδνζε απηνχ ηνπ αηφκνπ ζα  πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο ζαο, ην έξγν ζα 

παξακείλεη αηειήο. 

7. πδεηήζηε ηηο πξνζεζκίεο. αο έρεη δψζεη πνηέ θαλείο  πνηέ κηα δνπιεηά λα θάλεηε 

ρσξίο εκεξνκελία ιήμεο; Οη πξνζεζκίεο καο βνεζάλ ζηηο  πξνηεξαηφηεηεο. ηαλ 

έρεηε αλαζέζεη ζε θάπνηνλ θάπνην θαζήθνλ, πάληα λα έρεηε νξίζεη θαζνξηζκέλεο 

πξνζεζκίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκεξνκεληψλ επαλεμέηαζεο . Αλ έρεηε 

εμνπζηνδνηήζεη ην άηνκν ζηε δηαδηθαζία, κε ζπλππεπζπλφηεηα απφ ηελ αξρή , ζα 

εληζρχζεη ηα θίλεηξα ηνπ. 
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8. Καζηεξψζηε κηα κέζνδν αλαθνξάο. Αλ αθήζεηε αφξηζηε ηελ κέζνδν αλαθνξάο  γηα 

ηηο ελδηάκεζεο θαη ηειηθέο πξνζεζκίεο είλαη επηθίλδπλν. Πξέπεη ην feedback λα είλαη 

γξακκέλν. πληνλίζηε ηηο πξνζδνθίεο ζαο κε ην πξφζσπν πνπ αλαζέηεηε ην θαζήθνλ 

ζαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα δηαζθάιηζεηε ην επαγγεικαηηθφ, ππεχζπλν θαη κεζνδηθφ 

feedback. Έλα πξφζζεην πιενλέθηεκα είλαη ην εμήο: αλ είλαη γξακκέλε, ε έθζεζε 

κπνξεί εχθνια λα κνηξαζηεί κε άιινπο. 

9. Δλζαξξχλεηε εξσηήζεηο. ην ηέινο ηεο εμήγεζήο ζαο, ελζαξξχλεηε ην άηνκν λα 

δεηήζεη νπνηεζδήπνηε εξσηήζεηο πνπ κπνξεί λα είλαη αθφκα αλαπάληεηεο θαη 

αζαθείο. Δάλ ηίπνηα δελ είλαη επηθείκελν, θάλεηε έλαλ έιεγρν θαηαλφεζεο, αθήζηε ην 

πξφζσπν πνπ έρεηε αλαζέζεη θάηη λα ζπλνςίζεη απηά πνπ ηνπ κεηαθέξαηε γηα λα 

δηαπηζηψζεηε αλ απηφο ή απηή θαηάιαβε πιήξσο ηελ εξγαζία πνπ πξέπεη λα 

εθηειέζεη. Θα είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηνχλ νξηζκέλεο 

ιεπηνκέξεηεο. Μπνξείηε αθφκε θαη λα ζέιεηε λα βνεζήζεηε ην άηνκν  ζην θαζήθνλ 

ηνπ. Απηή είλαη κηα ηζρπξή  κέζνδνο γηα ηελ εμέηαζε ηεο θαηαλφεζεο ηεο  εξγαζίαο. 

Σψξα είλαη ε ψξα γηα λα πξνζθέξεηε ζπκβηβαζκνχο, εάλ πάξεηε ηελ αληίδξαζε  απφ 

ην άηνκν φηη δελ είλαη δνπιεηά ηνπ. Σέινο, ζπλνςίζηε φια ηα  βήκαηα  ζε κηα 

ζχληνκε, γξαπηή ζεκείσζε ζην πξφζσπν πνπ αλαζέζαηε θάηη θαη εάλ ελδείθλπηαη, 

ζηείιεηε έλα αληίγξαθν ζην αθεληηθφ ζαο. 

10. Γηεμαγσγή απξνγξακκάηηζησλ ειέγρσλ ηεο θαηάζηαζεο. ηεξηδφκελνη 

απνθιεηζηηθά ζηελ επίζεκε θαηάζηαζε απφ θξηηηθέο κπνξεί λα απνζαξξχλεηε ηελ 

επειημία ζην  έξγν πνπ  εθηπιίζζεηαη. Με δηζηάζεηε αλεπίζεκα λα δείηε ηελ πξφνδν 

απηνχ πνπ έρεηε θάηη αλαζέζεη. Να είζηε έηνηκνη λα πξνζαξκφζεηε ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη ηνπο ζηφρνπο, φπσο είλαη απαξαίηεην. Σν ρεηξφηεξν ζελάξην: κπνξεί λα ρξεηαζηεί 

αθφκε θαη λα ηξαβήμεηε ην έξγν θαη λα βξείηε έλα λέν πξφζσπν γηα λα ην θάλεη ή λα 

ην θάλεηε κφλνη ζαο. Γελ έρεη ζεκαζία ην πφζν θαιά ζα ζρεδηάζεηε ηα πξάγκαηα, ην 

απξνζδφθεην είλαη ζπλήζσο αλακελφκελν. 

11. Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. Ρσηήζηε ηνλ εαπηφ ζαο ηηο αθφινπζεο 

εξσηήζεηο:  

• Σν πξφζσπν ηήξεζε ηελ πξνζεζκία; Αλ φρη, απηφ ήηαλ επεηδή ήηαλ παξάινγε ε 

πξνζεζκία;  
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• Σν άηνκν θαηάθεξε λα πεηχρεη φινπο ηνπο ζηφρνπο;  

• Σν άηνκν ππεξβαίλεη ή ππνιείπεηαη ησλ πξνζδνθηψλ ζαο ησλ ζηφρσλ ζαο;  

• Τπήξμαλ θάπνηεο εθπιήμεηο;  

• Σν άηνκν ζπλεηδεηνπνίεζε ηα ππνζρφκελα νθέιε;  

• Ήηαλ ην ζσζηφ πξφζσπν γηα ην έξγν απηφ; Θα αλαζέζεηε ζε απηφ ην άηνκν μαλά 

θάπνην θαζήθνλ ζην εγγχο κέιινλ;  

• Ήηαλ ε ηειηθή έθζεζε αλαιπηηθή;  

• Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ζαο απξνζπκία λα αλαζέζεηε θάηη ζε θάπνηνλ άιιν έζβεζε;  

Δάλ φρη, γηαηί φρη; 

12. Έπαηλνο / Πξνηείλεηε βειηηψζεηο. σκαηηθά, δελ είλαη εχθνιν λα δψζεηε έλα 

θηιηθφ ρηχπεκα ζηελ πιάηε ζηνλ εαπηφ ζαο. πλαηζζεκαηηθά, είλαη πνιχ εχθνιν.  Ζ 

αλάζεζε θάπνηνπ θαζήθνληνο  ήηαλ έλα επίηεπγκα γηα εζάο. Αλ ην  θαηαθέξαηε , 

ζπγραξείηε ηνλ εαπηφ ζαο. Αιιά, επίζεο, λα δψζεηε πίζησζε φπνπ ε πίζησζε απηή 

νθείιεηαη ζηνπο αλζξψπνπο, ζηνπο νπνίνπο αλαηέζεθε απηή ε εξγαζία. Ζ επηηπρία 

ηνπο δελ κεηψλεη ηε δηθή ζαο, ηελ εληζρχεη. Αλ ην δηθφ ζαο  αθεληηθφ είλαη ζνθφο, 

απηφο ζα ην  αλαγλσξίζεη ακέζσο. Ση ζα ζπκβεί αλ ηα πξάγκαηα δελ πάλε φπσο ηα 

ζέιαηε ; Σνπιάρηζηνλ αλαγλσξίζηε ηελ πξνζπάζεηα, λα πξνηείλεηε βειηηψζεηο γηα ηελ 

επφκελε θνξά, θαη λα κεηαηξέςεηε ηελ φιε δηαδηθαζία ζε ζπλερήο κάζεζε. 

 

3.2.19 Η ΑΡΦΗ ΣΟΤ PARETO 
 

Σν 1895 ν Ηηαιφο νηθνλνκνιφγνο Vilfredo Pareto θαηέιεμε ζηνλ 80/20 θαλφλα πνπ 

θαηλφηαλ λα έρεη εθαξκνγή ζηα ρξήκαηα , ζηελ πεξηνπζία θαη ζηα πινχηε ζε θάζε θνηλσλία. 

Μεηά απφ έξεπλεο ρξφλσλ ν Pareto αλαθάιπςε φηη ην 20% ησλ αηφκσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ 

ειέγρνπλ ην 80% ηνπ πινχηνπ ζε φιε ηελ Δπξψπε.Ο θαλφλαο 80/20 θαίλεηαη λα 

εθαξκφδεηαη ζε ζρεδφλ φιεο ηνπο ηνκείο ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηδηαίηεξα ζε 
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θαζήθνληα θαη ζε επζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην 20% ηεο δνπιεηάο ζνπ αμίδεη κε ηελ 80% 

αμία φιεο ηεο δνπιεηάο πνπ θάλεηο. Ο Peter Drucker ιέεη φηη ζπρλά ν θαλφλαο  γίλεηαη 90/10 .  

ηαλ μεθηλάο ηελ θάζε κέξα ζνπ κε ηελ ιίζηα ησλ θαζεθφλησλ ζνπ θαη επζπλψλ ζνπ , 

πξηλ μεθηλήζεηο ηελ δνπιεηά ζνπ , γξήγνξα επηζθφπεζε ηελ ιίζηα ζνπ θαη επέιεμε ην 

θνξπθαίν 20% ησλ θαζεθφλησλ ζνπ πνπ κπνξεί λα θάλεη ηελ κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά ζην 

λα επηηεχμεηο ηνπο πην ζεκαληηθνχο ζηφρνπο ζνπ θαη επηδηψμεσλ . Δάλ έρεηο κηα ιίζηα κε 10 

πξάγκαηα λα νινθιεξψζεηο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κέξα , 2 απφ απηά ηα πξάγκαηα κπνξεί λα 

αμίδνπλ πεξηζζφηεξα απφ ηα άιια 8 καδί . 

Ζ ηθαλφηεηά ζνπ λα αλαγλσξίζεηο απηά ηα 2 πξάγκαηα θαη λα αζρνιεζείο κε απηά πξψηα 

ζα θαζνξίζεη θαηά πφζν ζα πεηχρεηο ζηελ επαγγεικαηηθή ζνπ θαξηέξα. Μπνξεί ην θάζε 

άηνκν λα εθαξκφζεη ην λφκν ηνπ Pareto ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ, φπνπ εθαηνληάδεο πξάγκαηα 

ρξεηάδνληαη ηελ πξνζνρή ηνπ. Μεξηθά πξάγκαηα είλαη πνιχ ζεκαληηθά, θάπνηα ιηγφηεξν  θαη 

άιια είλαη άρξεζηα. ληαο θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο  επείγνπζεο δελ ηηο  θάλεη απηνκάησο θαη  

ζεκαληηθέο. Οη επείγνπζεο εξγαζίεο δελ έρνπλ πάληα ηελ πςειφηεξε αληακνηβή . Δίλαη 

ζπρλά απξνγξακκάηηζηεο θαη γεληθά  κπνξεί λα πάξνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε 

ζεκαληηθέο εξγαζίεο. Δάλ είλαη ην άηνκν εηιηθξηλήο, ζα δηαπηζηψζεη φηη  πηζαλψο μνδεχεη ην 

80 ηνηο εθαηφ ηνπ ρξφλνπ ηνπ επηηπγράλνληαο κφιηο ην  20 ηνηο εθαηφ ησλ ζηφρσλ ηνπ - 

αθήλνληαο κφλν ην 20 ηνηο εθαηφ απφ ην ρξφλν ηνπ γηα λα επηηχρεη ην 80 ηνηο εθαηφ ησλ 

ζηφρσλ ηνπ. Απηφ είλαη παξάινγν  θαη πξνθαλψο θαθή επηρεηξεκαηηθή ινγηθή. Μφιηο ην 

θάζε άηνκν γίλεη εηδηθεπκέλν ζηελ ηερληθή απηή, ζα βάιεη ηνλ εαπηφ ηνπ λα μνδεχεη ηνλ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ηνπ γηα ηα ζεκαληηθά πξάγκαηα. Γελ είλαη εχθνιν θαη κπνξεί λα 

ρξεηαζηεί λα θάλεη θάπνην πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ αξρηθά. κσο, άπαμ θαη νη δηαδηθαζίεο θαη 

κεραληζκνί είλαη ζε εθαξκνγή, ζα θαηαιήμεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηθεληξσζεί ζηα δσηηθά 

ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο.  Dan S. Kennedy (2013) 

 

3.2.20 ΠΨ ΝΑ ΠΕΙΣΕ ΟΦΙ 
 

Οη ςπρνιφγνη έρνπλ πξνζδηνξίζεη κηα δηαδηθαζία ηεζζάξσλ βεκάησλ γηα ην πσο λα 

ιέκε φρη, κε αζθάιεηα , δηπισκαηία θαη κε απνηειεζκαηηθφηεηα:  

• Γψζηε έλα ιφγν. Γηα λα αξλεζείο απιά γηα  λα θάλεηο θάηη θαίλεζαη  

απζαίξεηνο, ηεκπέιεο, ή αλεχζπλνο. Αλ δψζεηε κηα θαιή, ζηέξεα δηθαηνινγία   
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γηα ηελ απφθαζή ζαο λα πείηε φρη, ζα δείμεηε φηη είζηε ινγηθνί. 

• Να είζηε δηπισκαηηθφο. Λέγνληαο φρη δελ κπνξείηε λα βιάςεηε ,λα αλαζηαηψζεηε, ή αθφκα 

λα  ζπκψζεη ην πξφζσπν ζην νπνίν ιέηε ζε απηφ φρη. Σν ηαθη είλαη απαξαίηεην φηαλ 

αξλείζηε θάηη. 

• Πξνηείλεηε έλα αληηζηάζκηζκα. Αλ εμεγήζεηε φηη είζηε πξφζπκνη λα βξείηε θάπνηνλ άιιν 

ηξφπν λα ζπκβάιεηε, ζα ππνγξακκίζεηε ηελ θαιή ζαο ζέιεζε . Γηα παξάδεηγκα, αλ ην 

αθεληηθφ ζαο πξνηείλεη λα θάλεηε θάηη θαη είζηε πεπεηζκέλνη φηη είζηε ην ιάζνο άηνκν γηα λα 

ην θάλεη, λα εμεγήζεηε ηηο αληηιήςεηο ζαο θαη λα πξνηείλεηε ηε ιήςε γηα άιιε εξγαζία πνπ 

μέξεηε φηη πξέπεη λα γίλεη. 

• Μελ αλαβάιιεηε ηελ απφθαζε ζαο. "Δπηηξέςηε κνπ λα ην ζθεθηψ ..." είλαη  

ίζσο ν πην θνηλφο ηξφπνο γηα ηνπο αλζξψπνπο λα αλαβάινπλ έλα αλαπφθεπθην "φρη". Καη 

απηφ είλαη εληειψο άδηθν. Να είζηε ζαξξαιένη. Αλ μέξεηε φηη δελ κπνξείηε ή δελ ζα θάλεηε 

θάηη, λα είζηε απνθαζηζηηθνί θαη λα ην ιέηε, ηφηε θαη εθεί. Ζ θαζπζηέξεζε κηαο απφθαζεο 

δηθαηνινγείηαη κφλν ζε πεξίπινθεο θαηαζηάζεηο. (Mancini 2003) 

 

3.2.21 ΑΝΑΒΛΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 
 

Με ιίγα ιφγηα, ρξνλνηξηβνχκε φηαλ αλαβάιινπκε ηα πξάγκαηα πνπ ζα πξέπεη λα 

επηθεληξσλφκαζηε απηή ηε ζηηγκή, ζπλήζσο ππέξ ηνπ λα θάλνπκε θάηη πνπ είλαη πην 

επράξηζην ή φηη είκαζηε πην άλεηα κε απηφ. χκθσλα κε ηνλ ςπρνιφγν θαζεγεηή Clarry Lay, 

εμέρσλ ζπγγξαθέαο γηα ηελ αλαβιεηηθφηεηα, ε αλαβιεηηθφηεηα ζπκβαίλεη φηαλ ππάξρεη 

«έλα ρξνληθφ ράζκα κεηαμχ ηεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζθνπεχνπκε λα θάλνπκε θαη ζηελ  

ζπκπεξηθνξά πνπ ηειηθά ελεξγνχκε." Ζ αλαβιεηηθφηεηα ζπκβαίλεη φηαλ ππάξρεη έλα 

ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηνπ ηη νη άλζξσπνη ζθνπεχνπλ λα θάλνπλ  θαη φηαλ ην 

θάλνπλ πξαγκαηηθφηεηα. (Mancini 2003) 

ινη νη άλζξσπνη αλαβάινπλ πξάγκαηα. πλήζσο απηά ηα πξάγκαηα πεξηιακβάλνπλ 

βαξεηά, δχζθνια, δπζάξεζηα ή αληαξά πξάγκαηα πνπ ρξεηάδνληαη λα νινθιεξσζνχλ. ηαλ 

απηφ ζαο ζπκβαίλεη ζθεθηείηε ηηο αθφινπζεο ηδέεο: 

 Οξίζηε κηα πξνζεζκία γηα λα νινθιεξσζεί έλα θαζήθνλ θαη κείλεηε πξνζθνιιεκέλνη ζε 

απηήλ. 
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 Υηίζηε έλα ζχζηεκα αληακνηβήο. Γηα παξάδεηγκα πείηε ζηνλ εαπηφ ζαο, φηαλ ζα ηειεηψζσ ην 

θαζήθνλ κνπ ζα απνιαχζσ έλα σξαίν γεχκα κε θαιή παξέα, ή φηη δελ ζα πάσ ζπίηη αλ δελ 

ηειεηψζσ πξψηα απηήλ ηελ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. 

 Καλφληζε κε θάπνηνλ άιινλ λα ειέγρεη ηελ πξφνδφ ζνπ ζε πξάγκαηα πνπ έρεηο ηελ ηάζε λα 

αλαβάιιεηο. 

 Ξεθίλα ηελ εκέξα ζνπ κε ηα πξάγκαηα πνπ έρεηο ηελ ηάζε λα αλαβάιιεηο γηα λα έρεηο 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ηα ηειεηψλεηο. 

πκβνπιέο γηα ηελ αλαβιεηηθφηεηα 

 

 ξηζε κηα πξνζεζκία 

 Κάλην πξψηα 

 Θέζε έλα ζχζηεκα αληακνηβήο 

 Γηαίξεζε ηελ δξαζηεξηφηεηα ζε κηθξφηεξα κέξε 

 Καλφληζε θάπνηνλ λα ζε αθνινπζεί θαη λα ειέγρεη 

 Αζρνιήζνπ κε απηφ ηψξα 

Πψο λα ππεξληθήζεηε ηελ αλαβιεηηθφηεηα 

Αθνινπζήζηε ηα παξαθάησ βήκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλαβιεηηθφηεηαο: 

Βήκα 1: Αλαγλσξίζηε φηη αλαβάιεηε ζπρλά 

Δδψ είλαη κεξηθνί ρξήζηκνη δείθηεο πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα μέξεηε πφηε αλαβάιεηε 

πξάγκαηα θαη ζπλεπψο ρξνλνηξηβείηε:  

πκπιεξψλεηε ηελ εκέξα ζαο κε ρακειήο  πξνηεξαηφηεηαο θαζήθνληα απφ ηελ To 

Do List. Αλάγλσζε ησλ e-mails αξθεηέο θνξέο ρσξίο λα αξρίδεηε ηελ εξγαζία ηνπο ή λα 

απνθαζίδεηε ηη πξφθεηηαη λα θάλεηε κε απηά. Κάζεζηε θάησ γηα λα μεθηλήζεηε έλα έξγν 

πςειήο πξνηεξαηφηεηαο, θαη ζρεδφλ ακέζσο ζηακαηάηε γηα λα θάλεηε έλα θιηηδάλη θαθέ. 

Αθήλεηε έλα θαζήθνλ ζαο ζηελ To Do List γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, αθφκα θη αλ 

μέξεηε φηη είλαη ζεκαληηθφ. Σαθηηθά ιέγνληαο "Ναη" γηα αζήκαληα θαζήθνληα πνπ νη άιινη  

ζαο δεηνχλ λα θάλεηε θαη ζπκπιεξψλνληαο ην ρξφλν ζαο κε απηά αληί λα αζρνιεζείηε κε ηηο 

ζεκαληηθέο ζαο εξγαζίεο πνπ έρεηε ήδε ζηε ιίζηα ζαο. Πεξηκέλνληαο γηα ηελ "ζσζηή 

δηάζεζε" ή ηελ "θαηάιιειε ζηηγκή" γηα λα αληηκεησπίζεηε ην ζεκαληηθφ έξγν πνπ έρεηε ηελ 

ηξέρνπζα ζηηγκή. 

Βήκα 2: Τπνινγίζηε γηαηί αλαβάιιεηε πξάγκαηα 
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Σν γηαηί αλαβάιιεηε πξάγκαηα θαη ρξνλνηξηβείηε εμαξηάηαη απφ εζάο θαη ην θαζήθνλ 

πνπ πξέπεη λα εθηειέζεηε. Αιιά είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαιάβνπκε πνηα απφ ηηο δχν κεξηέο 

ηζρχεη ζε κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε, έηζη ψζηε λα κπνξείηε λα επηιέμεηε ηελ θαιχηεξε 

πξνζέγγηζε γηα λα μεπεξάζεηε ηελ απξνζπκίαο ζαο. Έλαο ιφγνο γηα ηελ αλαβιεηηθφηεηα 

είλαη φηη νη άλζξσπνη βξίζθνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε δνπιεηά δπζάξεζηε  θαη  πξνζπαζνχλ λα 

ηελ απνθχγνπλ ιφγσ απηνχ. Οη πεξηζζφηεξεο  εξγαζίεο έρνπλ δπζάξεζηεο ή βαξεηέο πηπρέο 

ζε απηά ηα άηνκα θαη ζπρλά ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο είλαη λα ηηο 

ηειεηψλεηε γξήγνξα, ψζηε λα κπνξείηε λα επηθεληξσζείηε ζηηο πην επράξηζηεο πηπρέο ηεο 

εξγαζίαο. Μηα άιιε αηηία είλαη φηη νη άλζξσπνη είλαη ζπρλά απνδηνξγαλσκέλνη. Οη 

νξγαλσκέλνη άλζξσπνη θαηαθέξλνπλ λα ηα βγάινπλ πέξα θαη δελ κπαίλνπλ ζηνλ πεηξαζκφ 

λα ρξνλνηξηβήζνπλ, δηφηη έρνπλ ηα πξάγκαηα ζε πξνηεξαηφηεηεο ζηελ To Do List θαη ζε 

ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ ηνλίδνπλ πφζν ζεκαληηθφ είλαη ην θνκκάηη θάζε εξγαζίαο ηνπο , θαη  

πξνζδηνξίδνπλ κε αθξίβεηα, φηαλ απηφ είλαη απαξαίηεην. Θα έρνπλ επίζεο πξνγξακκαηίζεη 

γηα πφζν θαηξφ έλα έξγν ζα δηαξθέζεη  θαη μέξνπλ πφηε πξέπεη λα αξρίζνπλ γηα λα 

απνθχγνπλ ηελ θαζπζηέξεζε  νξγαλσκέλνη άλζξσπνη επίζεο είλαη  ζε θαιχηεξε ζέζε γηα λα 

απνθεχγνπλ ηελ αλαβιεηηθφηεηα, επεηδή μέξνπλ πψο λα ζπάδνπλ ην έξγν ηνπο ζε 

δηαρεηξίζηκα "επφκελα βήκαηα ". Αθφκα θη αλ είζηε νξγαλσκέλνη θαιά, κπνξείηε λα 

αηζζάλεζηε αγρσκέλνη  απφ ηελ εξγαζία ζαο. Μπνξείηε λα έρεηε ακθηβνιίεο γηα ην αλ έρεηε 

ηηο ηθαλφηεηεο ή ηνπο πφξνπο πνπ  λνκίδεηε φηη ρξεηάδεηαη, έηζη ψζηε λα αλαδεηάηε ηελ άλεζε 

γηα λα θάλεηε εξγαζίεο πνπ  μέξεηε φηη είζηε ζε ζέζε λα νινθιεξψζεηε. Μπνξεί επίζεο λα 

θνβάζηε ηελ επηηπρία φζν θαη ηελ απνηπρία. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ζθεθηείηε φηη ε 

επηηπρία ζα νδεγήζεη  εζάο ζην λα θαηαθιπζζείηε κε πεξηζζφηεξα αηηήκαηα γηα λα θάλεηε 

απηφ ην είδνο ηεο εξγαζίαο, ή φηη ζα πξέπεη λα πηέδεηαη λα αλαιάβεηε ηα πξάγκαηα πνπ 

αηζζάλεζηε φηη είλαη πέξα απφ ζαο. Παξαδφμσο, νη ηειεηνκαλείο είλαη ζπρλά απηνί πνπ 

αλαβάιινπλ πξάγκαηα, δεδνκέλνπ φηη κπνξνχλ λα έρνπλ ηελ ηάζε λα ζθέθηνληαη «Γελ έρσ 

ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο ή ηνπο πφξνπο γηα λα ην θάλσ απηφ ηέιεηα ηψξα, γη 'απηφ δελ ζα ην 

θάλσ θαζφινπ." Μηα ηειεπηαία ζεκαληηθή αηηία ηεο αλαβιεηηθφηεηαο είλαη νη ππαλάπηπθηεο 

δεμηφηεηεο  ιήςεο απνθάζεσλ. Αλ απιά δελ κπνξείηε λα απνθαζίζεηε ηη λα θάλεηε, είλαη 

πηζαλφ λα αλαβάιεηε ηελ αλάιεςε δξάζεο ζε πεξίπησζε πνπ θάλεηε ην ιάζνο πξάγκα. 

Βήκα 3: Τηνζέηεζε ηξαηεγηθψλ γηα λα κελ έρνπκε αλαβιεηηθφηεηα  
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Ζ αλαβιεηηθφηεηα είλαη κηα ζπλήζεηα - κηα βαζηά ξηδσκέλε ζπκπεξηθνξά. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί θάπνηνο λα ηελ απνρσξηζηεί ζε κηα λχρηα. Οη  ζπλήζεηεο κφλν  

ζηακαηνχλ φηαλ επίκνλα ζηακαηάηε ηελ εμάζθεζε ηνπο, έηζη ρξεζηκνπνηείζηε ηφζεο πνιιέο 

πξνζεγγίζεηο φζν  είλαη δπλαηφλ γηα  λα κεγηζηνπνηήζεηε ηηο πηζαλφηεηέο ζαο λα θεξδίζεηε 

ηελ αλαβιεηηθφηεηα. Μεξηθέο ζπκβνπιέο ζα ιεηηνπξγήζνπλ θαιχηεξα γηα κεξηθνχο 

αλζξψπνπο απφ φ, ηη γηα θάπνηνπο άιινπο  θαη γηα νξηζκέλεο εξγαζίεο απφ φ, ηη ζε άιιεο.  

Μεξηθέο θνξέο, κπνξείηε απιά λα ρξεηαζηεί λα δνθηκάζεηε κηα λέα πξνζέγγηζε γηα λα 

ληθήζεηε ηελ αλαβιεηηθφηεηα  θαη ηνλ θίλδπλν πνπ επηθέξεη απηή.(Mancini 2003) 

 

3.2.22 Time management Tools  
 

Act!: www.act.com 

At-A-Glance: www.meadwestvaco.com 

Day Runner: www.dayrunner.com 

Day-Timer: www.daytimer.com 

Franklin Covey: www.franklincovey.com 

Filofax: www.filofaxusa.com 

Harold Taylor: www.taylorintime.com 

TimeDesign: www.timedesign.com 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4:  ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΕΙ 

 
Παξαδφμσο, έρεη δνζεί ιίγε πξνζνρή ζηηο έξεπλεο ζηελ εξψηεζε ζην εάλ ε 

δηαρείξηζε ρξφλνπ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε ζπλδπαζκφ κε νξγαλσηηθνχο ή κε εξγαζηαθνχο 

παξάγνληεο. ε κηα δνπιεηά ζηελ νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνγξακκαηίζνπλ ζε κία 

εξγάζηκε εκέξα, επεηδή νη managers  ή νη δηαδηθαζίεο ξνήο εξγαζίαο θαζνξίδνπλ ηε ζεηξά 

θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ή κε άιια ιφγηα, φπνπ ε απηνλνκία ηεο 

εξγαζίαο είλαη ρακειή, ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα επηινγή. Ζ 

δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ππνζέηεη φηη ν ρψξνο εξγαζίαο είλαη θαηάιιεινο γηα ην ζρεδηαζκφ 

κηαο εξγάζηκεο εκέξαο θαη  είλαη ζε ζέζε λα πεη «φρη» ζε πεξηζζφηεξε δνπιεηά, ελψ ζηελ 

πξάμε  απηφ δελ ζπκβαίλεη ζπρλά. Οη ζπλζήθεο ζην ρψξν εξγαζίαο θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα 

ηε ζπκπεξηθνξά  δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ δελ πεξηιήθζεθαλ ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο. 

Δπίζεο, ν ζρεδηαζκφο είρε εληνπηζηεί φηη είλαη κηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

ρξφλνπ. Ζ έξεπλα  ηεο δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ γηα ιεπηνκεξείο πηπρέο ηνπ ζρεδηαζκνχ φπσο 

ηελ ηεξάξρεζε θαη ην ζρεδηαζκφ ελαιιαθηηθψλ εξγαζηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ην αξρηθφ ζρέδην 

δελ ζα κπνξνχζε λα εθηειεζηεί  ζα θαηλφηαλ ινγηθφ επαθφινπζν. Χζηφζν, θαίλεηαη φηη ε ελ 

ιφγσ έξεπλα δελ έρεη γίλεη αθφκα. Δπίζεο, αλ θαη νξηζκέλνη ζπγγξαθείο έρνπλ δείμεη φηη νη 

θαινί ζρεδηαζηέο θαη νξγαλσηέο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο  κπνξεί λα είλαη θαθνί ζηε δηαρείξηζε 

ηνπ ρξφλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηψλ ηνπο,  απηφ ην ζέκα δελ 

έρεη εξεπλεζεί δηεμνδηθά. Οη άλζξσπνη ζα κπνξνχζαλ λα ππεξεθηηκνχλ ην ρξφλν πνπ 

απαηηείηαη γηα λα νινθιεξσζεί κηα εξγαζία σο κηα αζθαιή ζηξαηεγηθή εθηίκεζε. 

Τπεξεθηηκψληαο ην  ρξφλν κπνξεί λα είλαη έλα κέζν γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ 

απνθπγή ηνπ ζηξεο, επεηδή απηνί δίλνπλ επαξθή ρξφλν γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα 

νινθιεξσζνχλ. 

Αθφκα, θαίλεηαη φηη νη έξεπλεο δελ έρνπλ κειεηήζεη ηερληθέο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ 

κε ζηφρν ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ, φπσο έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί  ζηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ, φπσο  ε απην-ξχζκηζε θαη ε απην-παξαθνινχζεζε. Ζ απηνξξχζκηζε 

αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη άλζξσπνη έρνπλ θίλεηξν θαη ηε δπλαηφηεηα λα 

επηκείλνπλ ζην ζηφρν ηνπο θαη λα επηκέλνπλ ζε δξάζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ζηφρνπ ηνπο 

αθφκα θαη φηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηα αληαγσληζηηθά θίλεηξα. Οη  ηαθηηθέο 
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απηνξξχζκηζεο έρνπλ βξεζεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ απφδνζε θαη έηζη κπνξεί επίζεο λα είλαη 

ζεκαληηθέο ζε ζρέζε κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ.  

Έλα αθφκα ζεκείν είλαη φηη νη κειέηεο δελ έρνπλ αζρνιεζεί κε ην θνηλσληθφ πιαίζην, 

φπσο ηηο ζρέζεηο εξγαζίαο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ. πλάδειθνη , managers θαη νη πειάηεο 

κπνξνχλ επίζεο λα είλαη ππεχζπλνη γηα κηα απνδηνξγαλσκέλε εξγάζηκε εκέξα θαη έλα 

αίζζεκα αδπλακίαο ζηνλ έιεγρν ηνπ ρξφλνπ. ε νξηζκνχο θαη εξσηεκαηνιφγηα ζε κειέηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ, δελ βξέζεθαλ απηνί νη παξάγνληεο. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο 

εξγαζίαο, έλα άηνκν κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν αιιειεμαξηψκελν ηεο εξγαζίαο 

ή ηηο πιεξνθνξίεο ησλ άιισλ. 

Ζ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη ή λα επεξεάδεη ηελ ηφλσζε 

γηα άιινπο  λα ηειεηψζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο εγθαίξσο ή λα νξγαλψλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο κε 

έλαλ ηξφπν πνπ λα ππνζηεξίδεη ην δηθφ ηνπο έξγν. Δπίζεο, ε  ζπκκεηνρή ζηε ζπκπεξηθνξά 

ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ κπνξεί λα είλαη ελνριεηηθή γηα ηνπο άιινπο, αλ δελ ιεηηνπξγνχλ 

κε παξφκνην ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα, ε πξνηεηλφκελε ηερληθή δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ είλαη 

λα δηαηεξνχκε νξηζκέλεο ψξεο γξαθείνπ γηα ηηο εξσηήζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ. Απηή ε ηερληθή 

ζα κπνξνχζε λα είλαη ρξήζηκε γηα ην άηνκν γηα ηε κείσζε ησλ δηαθνπψλ ζηελ εξγαζία αιιά, 

ηελ ίδηα ζηηγκή, κπνξεί λα είλαη αλαπνηειεζκαηηθή γηα ηελ εξγαζία ησλ άιισλ. Δπηπιένλ, 

απνθεχγνληαο ηηο δηαθνπέο ζηελ εξγαζία, ηδηαίηεξα λα καο δηαθφπηνπλ κέζσ ηειεθψλνπ ή e-

mail, κπνξεί λα είλαη κηα ζεκαληηθή πηπρή ζηελ έξεπλα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ θαη δελ 

είλαη κέξνο ησλ εξεπλψλ αθφκα. Ζ ζρέζε ησλ «δηαρεηξηζηψλ ηνπ ρξφλνπ» κε ηνπο άιινπο 

δελ εμεηάζηεθε ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο, αιιά ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ζηελ έξεπλα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ. 

Δπίζεο ηα θίλεηξα  ή απηνξξχζκηζε ησλ αηφκσλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηε 

ζπληήξεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηερληθψλ δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο, αλ θαη γηα παξάδεηγκα νη  Francis-Smythe θαη 

Robertson (1999) πξφηεηλαλ φηη ηα θίλεηξα κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθά. Έρεη απνδεηρζεί φηη νη 

θηλεηήξηνο πηπρέο είλαη ζεκαληηθέο γηα λα ελεξγνπνηήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά. Ο Gollwitzer 

(1999), γηα παξάδεηγκα, δήισζε φηη κηα δηαδηθαζία δξάζεο απνηειείηαη απφ δχν θάζεηο 

θηλήηξσλ. ηελ θάζε  πξηλ απφ ηε ιήςε απνθάζεσλ ,φπνπ νη πξνηηκήζεηο θαζνξίδνληαη απφ 

ηε ζθνπηκφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα επηινγψλ. ε απηή ηε θάζε, ν ζηφρνο πνπ ζα 
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αθνινπζεζεί έρεη επηιεγεί. Ζ δεχηεξε θάζε, ε πξηλ ηελ δξάζε θάζε, πεξηιακβάλεη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο πεξαηηέξσ επηδηψμεσλ ηνπ ζηφρνπ. ηαλ ην απνηέιεζκα 

απηήο ηεο  αμηνιφγεζεο  είλαη φηη ηα ζρέδηα δελ έρνπλ επηηεπρζεί, νη άλζξσπνη πξέπεη λα ηνπο 

δνζνχλ θίλεηξα γηα ηελ επηδίσμε ηνπ έξγνπ ηνπο. Δπίζεο ,νη Sansone θαη Harackiewicz 

(1996) αλαθέξνπλ φηη ηα άηνκα κπνξνχλ λα θξαηήζνπλ παξφκνηνπο ζηφρνπο, αιιά 

δηαθέξνπλ σο πξνο ηα θίλεηξά ηνπο γηα λα ηνπο θηάζνπλ. Σα θίλεηξα γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηελ αξρηθή θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο  ζπκπεξηθνξάο.  Ζ 

ζπκπεξηθνξά ηεο ζπληήξεζεο  επεξεάδεηαη απφ ηελ εκπεηξία ηνπ πσο ην αηζζάλεηαη θάπνηνο 

θαη ηελ εκπινθή ηνπ ζην έξγν. Έρεη κειεηεζεί φηη ην κνληέιν θηλήηξσλ παξαζχξεηαη ζε 

ζρέζε κε ην πψο ηα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ ην ρξφλν γηα λα θαζνδεγήζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο 

θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ πξφνδν ησλ θαζεθφλησλ ηνπο αιιά θαη ηηο πξνζεζκίεο ηνπο. Έηζη, 

απηέο νη πηπρέο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε κειινληηθή έξεπλα, δεδνκέλνπ φηη 

είλαη πηζαλψο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ . Δλψ νη 

αλσηέξσ ειιείςεηο αθνξνχλ ζε ζέκαηα πεξηερνκέλνπ, ε ηειηθή δηαθνξά είλαη κεζνδνινγηθνχ 

ραξαθηήξα. Λφγσ ηεο ίδηαο ηεο θχζεο ηνπ ζέκαηνο, θάπνηνο ζα πεξίκελε φηη νη κειέηεο ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ ζα έρνπλ εμεηάζεη ην πψο ζρεδηάδνπλ νη άλζξσπνη θαη εθηεινχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κέζα ζε έλα δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα  θαη φηη νη ζπγγξαθείο ζα 

έρνπλ εξεπλήζεη ηηο  απνθιίζεηο ησλ  ζρεδίσλ δξάζεο σο ζπλάξηεζε ησλ γεγνλφησλ, ρξφλνπ 

πξνυπνινγηζκψλ θ.ιπ. Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο εξεπλεηηθέο κειέηεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη 

δηαηνκήο ζρέδηα θαη φξγαλα κέηξεζεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε ζηαζεξέο θαη φρη ζε ζρέζε κε ηηο 

δπλακηθέο πηπρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ. Οη κειινληηθέο έξεπλεο ζα 

κπνξνχζαλ λα επσθειεζνχλ πνιχ απφ ηελ δπλακηθή πξνζέγγηζε ζηε ζεσξία θαη έξεπλα. Οη 

κειέηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ έρνπλ δείμεη φηη ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ δελ είλαη κηα θαιά 

θαζνξηζκέλε θαηαζθεπή. Δπίζεο, ε πνηφηεηα ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο είλαη ακθηζβεηήζηκε. 

Ζ επίδξαζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα, φπσο ηελ απφδνζε 

ζηελ εξγαζία δελ ήηαλ ζαθήο, αιιά ηα απνηειέζκαηα ζηηο θνληηλέο θαη ζηηο ζπλέπεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ζηξεο ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο ζεηηθή. Οξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ  ζρεηίδεηαη κε ηηο κεηαβιεηέο πξνζσπηθφηεηαο. Ζ εθπαίδεπζε ζηελ 

δηαρείξηζε ρξφλνπ θαηαδείρζεθε ππέξ ηεο ελίζρπζεο ηεο ρξήζεο ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ, αιιά δελ ππάξρνπλ πεηζηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ επίδξαζε απηψλ 

ησλ ζπκπεξηθνξψλ ζηηο κεηαβιεηέο έθβαζεο. 
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Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξνεγνχκελεο κειέηεο ήηαλ κειέηεο πεδίνπ θαη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ εξσηεκαηνιφγηα. Απηά βαζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο ηνπ ρξφλνπ 

δηαρείξηζεο θαη επνκέλσο αληηπξνζσπεχνπλ κε-ηζνδχλακεο ιεηηνπξγίεο  ζηελ δνκή 

δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ. O πξνγξακκαηηζκφο θαη ε νξγάλσζε ήηαλ κέξνο ησλ ηξηψλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ (TMBS, TSQ, TMQ), 

γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ν πξνγξακκαηηζκφο είλαη κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ .Έλαο κεγάινο αξηζκφο ησλ πξνεγνχκελσλ κειεηψλ ρξεζηκνπνίεζαλ 

θνηηεηέο σο δείγκα. Μπνξεί λα ακθηζβεηήζεθαλ εάλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηνπο θνηηεηέο 

ηζρχνπλ επίζεο θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, επεηδή νη καζεηέο αζρνινχληαη κε δηαθνξεηηθά 

είδε θαζεθφλησλ  απφ ηνπο ππαιιήινπο  θαη  δελ έρεη απνδεηρζεί φηη νη δηαδηθαζίεο πνπ 

εκπιέθνληαη είλαη ζπγθξίζηκεο. Μία απφ ηηο δηαθνξέο είλαη φηη νη καζεηέο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαβάιινπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απνθαζίδνληαο λα κελ κειεηήζνπλ γηα 

εμεηάζεηο, ελψ νη εξγαδφκελνη έρνπλ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα  πξάμνπλ αλαιφγσο θαη 

κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ πην αξλεηηθά απνηειέζκαηα αλ δελ θάλνπλ νξηζκέλα πξάγκαηα ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. 

Τπάξρεη  αθφκα πνιιή δνπιεηά πνπ πξέπεη λα γίλεη ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ. Πξνεγνχκελεο κειέηεο έρνπλ θαιχςεη κφλν ηα κέξε ηνπ 

ελλνηνινγηθνχ θάζκαηνο θαη δελ επηδείθλπαλ κε πνηεο ζθέςεηο θαηέιεμαλ ζηελ άπνςή ηνπο 

ζρεηηθά κε ηηο ζπκπεξηθνξέο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ θαη κε ηελ  επηινγή απφ κεηαβιεηέο 

απνηειέζκαηνο.  

ε κειινληηθή έξεπλα, ε ζπκπεξηθνξά ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ ζα πξέπεη λα 

κειεηεζεί κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. Απηφ είλαη απαξαίηεην λα δηεξεπλεζεί δειαδή  πψο 

ζρεδηάδνπλ νη άλζξσπνη θαη  βάδνπλ πξνηεξαηφηεηεο ζηελ εξγαζία ηνπο, εάλ θαη πψο 

εθηεινχλ πξνγξακκαηηζκέλεο δξάζεηο ηνπο  θαη πψο απηνί εθαξκφδνπλ ηερληθέο δηαρείξηζεο 

ηνπ ρξφλνπ. 

ηε ζπλέρεηα, έλα κέηξν ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ πνπ θαζηζηά ιεηηνπξγηθφ απηφλ 

ηνλ  νξηζκφ  πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη θαη έλα κνληέιν δηαρείξηζεο ρξφλνπ ζα πξέπεη λα 

αλαπηπρζεί ην νπνίν  ζα θαιχπηεη ηα  πξνεγνχκελα, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ. Με βάζε απηήλ ηελ έξεπλα, ε εθπαίδεπζε θαη ηα 

πξνγξάκκαηα ηεο δηαρείξηζεο ρξφλνπ ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ. ιν 
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απηφ ζπκβαίλεη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε φπνπ ε έξεπλα έρεη ιάβεη 

δεκνθηιήο έλλνηεο ηεο δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ ζεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, φπσο ηα ζεκεία αλαρψξεζεο. 

Μειινληηθέο έξεπλεο ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα επηθεληξσζνχλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θαηάζηαζεο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έιιεηςεο απηνλνκίαο ζηελ εξγαζία, έλα 

βαξχ θφξην εξγαζίαο, ηελ επηξξνή ησλ άιισλ, ή έλα ζχζηεκα ζρεδηαζκνχ γηα λα νξγαλψζεη 

ην ρξφλν ηνπ αηφκνπ ζηελ εξγαζία ζε ζρέζε κε ηηο ζπκπεξηθνξέο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

ρξφλνπ. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ζπλζεθψλ δσήο εθηφο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη 

επίζεο  φπσο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε ρξήζε ησλ ηερληθψλ δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ. Οη 

άλζξσπνη κε δηπιφ θφξην εξγαζίαο, π.ρ. εξγαζία θαη κειέηε, ή ηελ εξγαζία θαη κηα 

νηθνγέλεηα κε παηδηά, έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα εκθαλίζνπλ ζπγθξνχζεηο 

πξνηεξαηνηήησλ, επεηδή πξέπεη λα ηζνξξνπήζνπλ αλάκεζα ζηηο δχν θαηαζηάζεηο ζπλερψο. 

Δπηπιένλ, ν ηχπνο πξνζσπηθφηεηαο  πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ην άλνηγκα γηα ηελ 

εθκάζεζε λέσλ ζηξαηεγηθψλ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ επηηπρία ησλ ζπκπεξηθνξψλ 

ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ. Σα άηνκα δηαθέξνπλ επξέσο ην  έλα απφ ην άιιν σο πξνο ηνλ 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ρεηξίδνληαη ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ επηδίσμε ησλ ζηφρσλ. Μεξηθά 

άηνκα ζπλερψο ζπληάζζνπλ ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ιίζηεο  θαη ηνλ θαζνξηζκφ πξνζεζκηψλ 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, ελψ άιινη δίλνπλ ιηγφηεξε πξνζνρή ζηα βξαρππξφζεζκα ζέκαηα. ζνλ 

αθνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ, ε κειινληηθή 

έξεπλα ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζηηο επηπηψζεηο θαη ζηελ αληίιεςε ηνπ ειέγρνπ ηνπ ρξφλνπ 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νινθιήξσζεο ησλ  εξγαζηψλ εληφο ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ. 

Παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πφζν είλαη  έγθαηξε ε νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ νδεγνχλ 

ζε πςειφηεξε απφδνζε ζηελ εξγαζία , ζηνλ πεξηζζφηεξν ειεχζεξν ρξφλν, ή εξγάδνληαη 

ιηγφηεξεο ππεξσξίεο , ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε κειινληηθή έξεπλα.  

Δθηφο απφ πνζνηηθέο κειέηεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, πνηνηηθέο εξεπλεηηθέο 

κειέηεο ζα κπνξνχζαλ λα δηεμαρζνχλ γηα λα απνθηήζνπκε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηελ εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο ρξφλνπ ζηελ πξάμε. Γηα παξάδεηγκα, κέζσ κηαο κειέηεο 

ζρεηηθά κε ην πψο νη άλζξσπνη ζρεδηάδνπλ θαη  ηεξαξρνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο απφ κέξα ζε 

κέξα, πψο πξαγκαηηθά πεξλνχλ ηελ εξγάζηκε εκέξα θαη γηα πνηεο εθηηκήζεηο είλαη 

ζεκαληηθέο εδψ, πνηα απξνζδφθεηα γεγνλφηα έξρνληαη θαη πψο ζα ηα ρεηξηζηνχλ  απηά. Σν 
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πιενλέθηεκα ηεο κειέηεο απηήο είλαη φηη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πψο νη άλζξσπνη 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ρξφλν ηνπο ιακβάλεηαη φπσο ζπκβαίλεη.  

Μηα άιιε πξφηαζε είλαη λα επηθεληξσζεί ε κειινληηθή έξεπλα ζε ζπγθεθξηκέλεο 

νκάδεο-ζηφρνπο. Γεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο έρνπλ αζρνιεζεί κε δείγκαηα 

θνηηεηψλ, πεξαηηέξσ έξεπλα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ζηελ εξγαζία ζα 

κπνξνχζε λα επηθεληξσζεί ζε εξγαδνκέλνπο ζε πεξηπηψζεηο εξγαζηψλ ηνπο, θαηά πξνηίκεζε 

απφ δηαθνξεηηθέο νξγαλψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί επαξθήο δηαθχκαλζε ζηνπο 

ζπλαθήο παξάγνληεο. Να είλαη ζε ζέζε λα δείρλνπλ ηηο δηαθνξέο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη ηε ζηξαηεγηθή κεηαμχ ησλ αηφκσλ, νη νκάδεο έξεπλαο ζα κπνξνχζαλ λα 

ρσξηζηνχλ ζε πξφζσπα πνπ είλαη θαινί ή κέζνη δηαρεηξηζηέο ηνπ ρξφλνπ. Οη Sonnentag θαη 

Schmidt-Brasse (1998) έρνπλ δείμεη πψο απηφ κπνξεί λα γίλεη. Εήηεζαλ απφ ηνπο επφπηεο λα 

νλνκάζνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο  πνπ είραλ ηελ πνηφηεηα λα είλαη είηε θαινί ή δελ είλαη ηφζν 

θαινί ζηελ εθηέιεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο.  

Τπάξρνπλ πνιιά βηβιία ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ρξφλνπ θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ 

απηά πεξηέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηηο πξνηεξαηφηεηεο , ζην λα απνθεχγνπκε 

ηηο αλαβνιέο θαη ζην λα επηηπγράλνπκε ηζνξξνπία. Γηαηί είλαη ηφζν δχζθνιν λα 

αθνινπζνχκε απηέο ηηο ζπκβνπιέο; Γηφηη ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα πξνζθέξνπλ 

ζπκβνπιέο αιιά εκπεξηέρνπλ πνιιά πξαθηηθά εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά εκπφδηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ζνπ ιέλε λα κελ παξαθνξηψλεηο ηηο κέξεο ζνπ αιιά δελ ζνπ 

δείρλνπλ πσο λα ππνινγίζεηο πφζν ζνπ παίξλνπλ απηά ηα θαζήθνληα γηα λα νινθιεξσζνχλ. 

Πνιινί ηνλίδνπλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ζην λα δεκηνπξγείο ηζνξξνπία ζηελ δσή ζνπ , 

αιιά δελ ζνπ πξνζθέξνπλ θαζνδήγεζε ζην πσο λα απνθαζίζεηο πνηα είλαη ε θαηάιιειε 

ηζνξξνπία γηα ζέλα. Απηνί ζε πξνεηδνπνηνχλ γηα ηηο παγίδεο πνπ θξχβνπλ νη αλαβνιέο θαη ε 

ρξφληα αξγνπνξία αιιά απνηπγράλνπλ ζην λα παξέρνπλ ςπρνινγηθή φξαζε ή πξαθηηθά 

εξγαιεία πνπ ρξεηάδεζαη γηα λα μεπεξάζεηο απηά ηα ζέκαηα. 

Πνιιά βηβιία δηαρείξηζεο ρξφλνπ επίζεο παξέρνπλ κηα ζεκαληηθή άπνςε γηα ην πσο 

ε δσή  ζνπ ζα πξέπεη λα είλαη. Πνιιά πξνηείλνπλ φηη εζχ ζα πξέπεη λα απμήζεηο ηελ 

παξαγσγηθφηεηά ζνπ θαηά 2% θαη λα γεκίζεηο θάζε ζηηγκή κε επαξθήο δξαζηεξηφηεηα . 

Άιινη ζνπ ιέλε φηη ε απάληεζε είλαη γηα λα κελ είζαη ζπλέρεηα απαζρνιεκέλνο λα 

απινπνηείο δηαξθψο. 
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Απηά ηα βηβιία δελ αλαγλσξίδνπλ φηη θάζε αλαγλψζηεο είλαη δηαθνξεηηθφο. Κάπνηνη 

πξνηηκνχλ γξήγνξν ξπζκφ , άιινη αξγφ θαη άιινη ηνλ εχθνιν. Μεξηθνί άλζξσπνη ελεξγνχλ 

θαιχηεξα ηα βξάδηα θαη άιινη είλαη θαιχηεξνη ην πξσί. Μεξηθνί αγαπνχλ ηελ νξγάλσζε ελψ 

άιινη ζξηακβεχνπλ ζηνλ απζνξκεηηζκφ θαη ζηελ επειημία. ινη νη άλζξσπνη έρνπκε 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. Ζ αιήζεηα είλαη φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο ζσζηφο ηξφπνο γηα λα 

δηαρεηξηζηείο ηνλ ρξφλν ζνπ. 

Σα επηηπρεκέλα ζπζηήκαηα νξγάλσζεο ιεηηνπξγνχλ κφλν φηαλ βαζίδνληαη ζην πνηνο 

είζαη. Μπνξείο λα κάζεηο λέεο ηθαλφηεηεο θαη λα ηξνπνπνηήζεηο θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο αιιά 

δελ κπνξείο αιήζεηα λα αιιάμεηο ηελ βαζηθή ζνπ πξνζσπηθφηεηα θαη δελ ζα έπξεπε βαζηθά 

.Σα ελδηαθέξνληά ζνπ , ην ηη απερζάλεζαη , νη αλάγθεο ζνπ θαη νη επηζπκίεο ζνπ ζα πξέπεη λα 

είλαη ην ζεκέιην ηνπ ζπζηήκαηνο time management. Δζχ έξρεζαη πξψηνο ην ζχζηεκα 

αθνινπζεί. 

Παξά ην γεγνλφο φηη νξηζκέλνη εκθαλίδνληαη λα είλαη ζθεπηηθνί ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εθαξκνγψλ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ ζηελ πξάμε, επηζηεκνληθέο 

κειέηεο έρνπλ απνδείμεη φηη ε δεκνηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ είλαη 

δηθαηνινγεκέλε ζην βαζκφ πνπ έρεη θάπνηεο επλντθέο επηδξάζεηο ζηηο αληηιήςεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ αλζξψπσλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ κειεηψλ εκθαλίδνπλ 

ελδείμεηο ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ ζηελ αληίιεςε ηνπ ειέγρνπ 

ηνπ ρξφλνπ, ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εξγαζία  θαη ζηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο  απφ 

ζσκαηηθέο εληάζεηο. Δπηπξνζζέησο αληηιεπηφο έιεγρνο ηνπ ρξφλνπ βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη κε 

ηελ πςειφηεξε ηθαλνπνίεζε ζηε δνπιεηά  θαη λα κεζνιαβεί ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ θαη ησλ κεηαβιεηψλ έθβαζεο. ζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ ζηελ απφδνζε εξγαζίαο, ηα απνηειέζκαηα ήηαλ αζαθή. Θεσξνχκε 

φηη ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ αμίδεη πεξαηηέξσ έξεπλα, κε ηε ρξήζε πην απζηεξψλ κεζφδσλ 

αλάιπζεο. Ζ έξεπλα απηή κπνξεί λα απνζαθελίζεη ηφζν ηηο δηαδηθαζίεο φζν θαη ηηο 

επηπηψζεηο ζηηο αληηιήςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηηο επηδφζεηο. 

Σειεηψλνληαο παξαζέηνληαη θάπνηεο ζπκβνπιέο γηα επηηπρεκέλε δηαρείξηζε ρξφλνπ.   

1. Απνζαθήληζε ησλ ζηφρσλ. Γξάςηε  ηνπο . ηε ζπλέρεηα, ξπζκίζηε ηηο πξνηεξαηφηεηέο.  

Βεβαησζείηε φηη έρεηε πάξεη απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζέιεηε απφ ηε δσή.  
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2. πγθεληξσζείηε ζηνπο ζηφρνπο, φρη  ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. Οη  πην ζεκαληηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη εθείλεο πνπ ζαο βνεζνχλ λα πεηχρεηε ηνπο ζηφρνπο ζαο.  

3. Βάιηε ηνπιάρηζηνλ έλα ζεκαληηθφ ζηφρν θάζε κέξα θαη λα ηνλ πεηχρεηε .  

4.Γεκηνπξγήζηε έλα αξρείν θαηαγξαθήο ηνπ ρξφλνπ ζαο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα 

λα αλαιχζεηε πψο  ρξεζηκνπνηήζαηε ην ρξφλν ζαο  θαη γηα λα βγάιεηε ηηο θαθέο ζπλήζεηεο 

απφ ηε δσή ζαο.  

5. Αλαιχζηε φια φζα θάλεηε ζρεηηθά κε ηνπο  ζηφρνπο ζαο. Μάζεηε ηη θάλεηε,  

πφηε ην θάλεηε, γηαηί ην θάλεηε. Ρσηήζηε ηνλ εαπηφ ζαο ηη ζα ζπκβεί αλ δελ ην θάλεηε. Δάλ ε 

απάληεζε είλαη ηίπνηα, ηφηε ζηακαηήζηε λα ην θάλεηε. 

6. Δμάιεηςε ηνπιάρηζηνλ ελφο time-waster απφ ηε δσή ζαο θάζε εβδνκάδα.  

7. Πξνγξακκαηίζηε ην ρξφλν ζαο. Γξάςηε έλα ζρέδην γηα θάζε εβδνκάδα. Ρσηήζηε ηνλ εαπηφ 

ζαο ηη ειπίδεηε λα έρεη επηηεπρζεί κέρξη ην ηέινο ηεο εβδνκάδαο θαη ηη ζα πξέπεη λα θάλεηε 

γηα λα επηηχρεηε απηνχο ηνπο ζηφρνπο ζαο απνηειεζκαηηθά.  

8. Κάληε κηα ιίζηα to-do θάζε κέξα. Να είζηε βέβαηνη λα πεξηιακβάλεη ε ιίζηα απηή 

θαζεκεξηλά ηνπο ζηφρνπο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο ζαο  θαη ηηο  ρξνληθέο εθηηκήζεηο ζαο, φρη κφλν 

ηπραίεο δξαζηεξηφηεηεο.  

9. Πξνγξακκαηίζηε ην ρξφλν ζαο θάζε κέξα γηα λα βεβαησζείηε φηη έρεηε νινθιεξψζεη ηα 

πην ζεκαληηθά πξάγκαηα πξψηα. Να είζηε βέβαηνη φηη έρεηε αθήζεη ρψξν γηα  απξνζδφθεηα 

ζπκβάληα θαη γηα ελνριεηηθέο δηαθνπέο. Αιιά  

λα ζπκάζηε φηη ηα πξάγκαηα πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί λα έρνπλ κηα θαιχηεξε πηζαλφηεηα 

ζην λα νινθιεξσζνχλ απφ φ, ηη ηα πξάγκαηα πνπ είλαη απξνγξακκάηηζηα.  

10. Βεβαησζείηε φηη ε πξψηε ψξα ηεο εξγάζηκεο εκέξαο ζαο είλαη παξαγσγηθή. 

11. Οξίζηε πξνζεζκίεο γηα θάζε εξγαζία πνπ αλαιακβάλεηε.  

12. Πάξηε ην ρξφλν ζαο θαη  θάλεηε ζσζηά  ην θαζήθνλ ζαο απφ ηελ πξψηε θνξά. Γελ ζα 

πξέπεη λα ράλεηε ρξφλν γηα λα αζρνιεζείηε κε ην ίδην πξάγκα μαλά .  
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13. Δμάιεηςε επαλαιακβαλφκελσλ θξίζεσλ απφ ηε δσή ζαο. Μάζεηε γηαηί ηα πξάγκαηα 

ζπλερίδνληαη λα γίλνληαη  ιάζνο. Μάζεηε λα πξνιακβάλεηαη παξά  λα αληηδξάηε ζε θάηη.  

14.Οξίζηε κηα ήζπρε ψξα ζηελ εκέξα ζαο - έλαλ αδηάθνπν ρξφλν γηα ηα πεξηζζφηεξα ζαο 

ζεκαληηθά θαζήθνληα.  

15. Αλαπηχμηε ηε ζπλήζεηα ηνπ λα ηειεηψλεηε επηηπρψο φ, ηη μεθηλάηε. Μελ πεδάηε απφ ην 

έλα πξάγκα ζην άιιν, αθήλνληαο κηα ζεηξά απφ κηζνηειεησκέλεο  εξγαζίεο πίζσ ζαο. 

16. Νηθήζηε ηελ  αλαβιεηηθφηεηα. Μάζεηε πψο κπνξείηε λα ην θάλεηε ηψξα.  

17. Γίλεηε θαιχηεξνη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ζε  κηα θαζεκεξηλή ζπλήζεηα. Οξίζηε ηνπο 

ζηφρνπο ζαο,  δηεπθξηλίζηε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ζαο, ην ζρέδην ζαο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ 

ρξφλνπ ζαο. Αληηζηαζείηε ζηηο  παξνξκήζεηο ζαο  

ην λα θάλεηε απξνγξακκάηηζηεο εξγαζίεο. Δμεηάζηε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ζαο.  

18. Πνηέ κελ πεξλάηε ην ρξφλν ζαο γηα ιηγφηεξν ζεκαληηθά πξάγκαηα, φηαλ ζα κπνξνχζαηε 

λα ηνλ  δαπαλήζεηε γηα ηα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα.  

19. Αθηεξψζηε  ρξφλν γηα ηνλ εαπηφ ζαο  θαη ρξφλν γηα λα νλεηξεπηείηε , ρξφλν γηα λα 

ραιαξψζεηε θαη  ρξφλν γηα λα δήζεηε πνηνηηθά. 

20. Αλαπηχμηε κηα πξνζσπηθή θηινζνθία ηνπ ρξφλνπ – ηη  ζεκαίλεη ν ρξφλνο  γηα εζάο θαη 

πσο ν ρξφλνο ζρεηίδεηαη κε ηε δσή ζαο. 
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