
 

 

 بولت جورنال 
 خالقیت رشد و مدیریت شخیص برای  بی نظی  ابزاری 
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افزارهای کامپیوتری یا ریزی با نرمدر دنیای امروز که برنامه
های آنالین نظیر تقویم گوگل به اپلیکیشن

زه بر امکانات کنند و همه روسرعت رشد می
افزایند نوآوری و خالقیت یک جوان خود می

موجب بازگشت  ریدر کارولاتریشی به نام 

دفترهای کاغذی برای مدیریت زمان و 
های شخصی و اداری شده است و برای برنامه

  مبدع آن شهرتی جهانی به همراه آورده است.
اگر در اینترنت ویدئوهای مربوط به بولت  

و کنید صدها عنوان ویدئو با جورنال را جستج
بازدیدهای بسیار زیاد حتی بیش از یک میلیون بار بازدید، خواهید 

های اجتماعی صفحات زیادی به بولت یافت، همینطور در شبکه
جورنال اختصاص یافته است و کتاب بولت جورنال آقای ریدر کارول 

ده دست العابه چاپ رسیده است به فروشی فوق 2018که در پاییز سال 
ترین کتاب نیویورک تایمز را به خود اختصاص یافته و عنوان پرفروش

 داده است.

 اما لغت بولت جورنال از کجا آمده است؟

هر چند کلمه بولت به معنای گلوله است ولی در این مورد اکثر دفاتری 
هایی شوند به جای خط، مُنقش به نقطهکه برای این منظور استفاده می

 باشند.متر از یکدیگر در راستای افقی و عمودی میمیلی 5با فاصله 
شاید بتوان گفت که نقطه به گلوله تعبیر شده است ولی حُسن این 

راحتی تواند بهنقاط در این است که فرد با استفاده از این نقاط راهنما می
 جداولی با خط و یا بدون خط ترسیم و از آنها استفاده نمایند.

ت جورنال از طریق مطلبی در خبرگزاری مهر به قلم آشنایی من با بول
 خانم زهرا نجاری بود.

 ایشان نوشته بودند:  یک دفتر و قلم زندگی مرا دگرگون ساخت! 
بعد از خواندن این مطلب، موضوع به نظرم جالب آمد و وقتی در 

ی آن یافتم.  اینترنت به جستجو پرداختم مطالب بسیار جالبی درباره

ید ایده های زیادی از سایت و صفحات ایشان در این مورد شما می توان
وب به زبان فارسی بیابید به ویژه 

و  www.nerdishme.irسایت 
فضای اجتماعی مجازی مطالب 

 مفیدی در این موارد دارد.
ی اصلی پشت ایده بولت ایده

جورنال بر این اساس است که 
های انسان الزاماً بر محور فعالیت

ثابت مثالً هر روز زمان با سرعت 
یک صفحه  آن چنان که در دفاتر 

ها و یا حتی نرم افزارهای دیجیتال وجود دارد قابل سررسید، تقویم
ها باید در بازده های زمانی مدیریت نیستند، بسیاری از این فعالیت

کوتاه تری مدیریت شوند و حتی در بعضی از فعالیتها محور اصلی زمان 
 نیست.

های یک ها الزم باشد که کل فعالیتی از فعالیتممکن است در بعض
 سال در یک صفحه برنامه ریزی و ثبت شود.

ای که کل روزهای تواند در صفحهبه عنوان مثال یک شطرنج باز می
گیرد دور سال را در بر می

روزهایی که در مسابقات 
شطرنج بازی کرده را خط قرمز 
و روزهایی که تمرین شطرنجی 

آبی بکشد و یا  انجام داده خط
ریزی و ممکن است برای برنامه

های تاکتیکی گزارش تمرین
یک صفحه که کل تعداد 
روزهای ماه در آن نوشته شده 

 کافی باشد و قس علی هذا.
ها همچنین تعدادی از فعالیت

ها که شما هر زمان تصمیم نیازی به زمان ندارند، همانند لیست کتاب
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کنید و هر اب را در لیست خود وارد میبه خواندن کتابی گرفتید آن کت
زمان آن کتاب را به پایان رساندید در مقابل آن تیک خوانده شد 

 بینید و . . .هایی که میزنید و یا فیلممی
اما نکته مهم دیگر این است که همانگونه که بسیاری گفته اند خالقیت 

ذ استفاده در نوک قلم است و امروزه که ما کمتر و کمتر از قلم و کاغ
می کنیم، خود ترسیم صفحات بولت جورنال بشدت به رشد خالقیت 

 فرد کمک می کند.

 

 بولت جورنال خود را از کجا بخریم؟

تواند برای اینکار مناسب باشد اما دفتری که البته هر دفتری می
های یاد شده را داشته باشد و صفحات آن دارای شماره و بخش نقطه

ویژه و پاکت قرار دادن ابزار کمکی خود را فهرست صفحات و منوی 
ها و ناشران معروف بین تر است. شرکتداشته باشد بسیار مطلوب

کنند که با همین نام نیز المللی انواع مختلفی از این دفاتر را تولید می
شوند ولی آنها گران قیمت و به سختی قابل دسترس خوانده می

 هستند.
اند، تاکنون این دفاتر را به چاپ رسانده در کشور خودمان نیز چند ناشر
 ند.االعاده، این دفاتر نایاب شدههر چند به دلیل استقبال فوق

از جمله نشر مثلث که دفاترش قیمت مناسبی دارند که البته نمونه 
 چاپ جدید آن به زودی به بازار عرضه می شود.

 

 چگونه بولت جورنال خود را بسازیم؟

هیچ عنوان نباید در ابتدا مستقیما به سراغ دفتر اول از همه اینکه به 
هایی که در ذهنش مربوطه رفت، بلکه فرد بایست کلیه اهداف و برنامه

دارد را بر روی کاغذ بیاورد و سپس اولویت هر یک از این اهداف را 
مشخص نماید و ببینید برای کدام یک از اهدافش در سال جاری 

بندی از این مرحله، اقدام به طبقهتواند وقت بگذارد و تنها پس می
 اهداف خود بر حسب زمان روزانه، هفتگی، ماهیانه و سالیانه نماید.

تر هستند اقداماتی که محور زمان در آنها اهمیت ندارند یا کم اهمیت
را در یک بخش از دفتر جا دهد و اقداماتی که زمان مشخص اما 

همین ترتیب هد و بهطوالنی مدت دارند را در صفحات ساالنه جای د
مواردی که نیاز به صفحات فصل، ماه و هفته دارند را نیز مشخص 

 نمایید.
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 های شما است که ممکن است به آنها پس از آن نوبت به لیست

ها مرتباً نیاز داشته باشید. مثل لیست اقالمی که باید در مسافرت

 همراه خود داشته باشید. این یک صفحه جالب و کاربردی برای

 شما خواهد بود.

 توانید در یک یا های مثالً مالی که میهمچنین صفحات گزارش

های مالی خود را با شرح مختصر و حتی دوصفحه تمام تراکنش

تاریخ ثبت نمایید و نیازی نباشد که هرگاه به دنبال یک دریافت 

 گردید کل دفتر سررسید خود را ورق بزنید.و یا پرداخت می

 خواهید ها نیز بسیار مهم هستند. میعادت صفحات کنترل کننده

اید حتما داشتن یک ببینید که در یک سال چند روز ورزش کرده

 صفحه برای این منظور کمک بسیار زیادی به شما خواهد کرد.

  ،در نهایت یکی از مهمترین صفحاتی که به نظر من مفید است

در  1398ی گزارش سالیانه است. باید بتوانید در آخر سال صفحه

ی کل این سال را بنویسید و همینطور یک صفحه خالصه

عنوان مثال در آمارهای مهم در مورد خودتان را بیان کنید. به

انتهای سال وزن شما نسبت به ابتدای سال چقدر تغییر کرده 

است؟ و یا  ریتینگ شما چه تغییراتی کرده است؟ چه اتفاقات 

ت؟ چه مقدار برای شطرنج مهمی در این سال برای شما افتاده اس

هزینه و زمان مصرف کردید؟ و بسیار مفید خواهد بود اگر در 

های عمر نهایت یک دفتر داشته باشید که گزارشات تمام سال

 شما و اتفاقات مهم آن را به شما نشان دهد.

ی ویژه ساعات خواب ماهیانه تنظیم به راحتی می توان یک صفحه
ها چه مقدار زمان به احتساب آخر هفتهکنید و ببینید در مجموع با 

 .دهیداستراحت و خواب اختصاص می


