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 : الملخص
تتناول هذه الورقة عنصر مهم في حياتنا وهو الوقت وقد تطرق هذه الورقة الى توضيح أهمية الوقت وان 

مثل أي مورد يحتاج أن اإلنسان هو بحد ذاته رصيد من الوقت، وبينت أهمية إدارة الوقت فالوقت مثله 
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الى إدارة وحسن تدبير وتصرف، وكشفت الورقة العديد من الحقائق عن الوقت وعن حقائق إدارة الوقت 
ادارته من حياتنا  وتقسيمه فهناك الوقت الذي وضع األهداف وتم توضيح الوقتإدارة الوقت و  وعن عالقة

رقة مناقشات لبعض السلوكيات والمعتقدات وتخلل الو والوقت الغير ممكن ادارته كأوقات النوم واألكل، 
 المتعلقة بإدارة المهام وتقسيمها وترتيب أولوياتها. أيزنهاورمصفوفة الخاطئة هذا وقد غطت الورقة 
المعالجات  متضعف مهارات إدارة الوقت وقدالخاصة باهم األسباب  باإلضافة الى ذلك تم استعراض

 نصيحة في تنظيم وإدارة الوقت  27لهذه األسباب واختمت الورقة بعدد 

 مقدمة:
قال تعالى )والعصر إن االنسان لفي خسر(، وعن النبي )ص( قال )لن تزول قدما عبٍد يوم القيامة حتى 

ا انفقه وعن سأل عن اربع: عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما اباله وعن ماله من اين اكتسبه وفيمي  
 علمه ماذا عمل به(، وقال الشاعر: دقات قلب المرِء دقائق قائلة له .. إن الحياة دقائق وثواني.

باقي األشياء ن الوقت المهدر ال يعوض كإن للوقت في حياة االنسان أهمية قصوى، وهي ناشئة من أ
يبدأ من أول لحظة والدة ن االحتياجات، إن احتساب نقصان الوقت مكالمال واألكل والمسكن وغيرها 

سنة إال  60سنة مثال، فإنك بعد ساعة ستملك  60ر هللا لك ان تعيش د  االنسان في هذه الحياة، فإن ق  
ساعة، وهكذا يكون عداد النقصان في العمر والوقت، ولشدة أهمية الوقت فإن هللا اقسم به قائاًل )والعصر( 

 أهميته.ة للوقت تناسب تعظيمًا لشأن الوقت. إذن ال بد من توفر إدار 
باإلضافة الى تنظيم برنامج الوقت فإنه يجب على االنسان استغالل الوقت المتاح لديه أحسن استغالل، 

كالتأمل والتفكير في القضايا المهمة في حياته خصوصا العملية منها، فالتفكير والتأمل بحد ذاته هو عمل 
 إنها ستوفر الكثير من الوقت والجهد.وإنجاز ورسم للخطط التي إذا ما أحسن تصميمها ف

إن تنظيم إدارة الوقت ال يجب أن يقتصر على االعمال اإلدارية والتنظيمية الخاصة بالعمل فقط، وانما 
يجب ان يخصص الوقت الكافي لألمور الحياتية واالجتماعية والدينية مثل )العبادات، اللقاءات والزيارات 

لفنون ومتابعة األخبار واألحداث(. ال بد من االخذ بنظر االعتبار بعض العائلية والترفيهية، الرياضة، ا
األمور التي تساعد على تنظيم إدارة الوقت واستغالله مثل ترتيب األشياء المحيطة بك سواء في المنزل او 

ن في مكان العمل، وتدوين المهام المراد إنجازها والتم تم إنجازها، ثم ترك المواضيع التي ال فائدة م
ممارستها ألنها تهدر الوقت بال فائدة، وال بد من استغالل األدوات واآلالت والتكنولوجيا الحديثة التي 

 صممت إلدارة واختصار الوقت وإنجاز األعمال بأسرع وقت.
 

 الوقتإدارة أهمية 

في هذه الساعات  وقد ال يحسب الكثير منا ما األعمال التي قام بها ،تمر بنا الساعات واأليام في حياتنا
تتراكم الكثير من المهام واألعباء في حياة الشخص مما تسبب له ضغوطات نفسية قد و  أو تلك األيام؟
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ضيع أوقاتًا كثيرة سدى، كان من المهم أن يستفيد منها ويوظفها  قد دون أن يدرك أنه صعبة وذهنية
 عاتقه.  م والمسئوليات الملقاة علىبشكل أمثل في قضاء وإنجاز تلك المها

، وضرورة المراجعة أو مكان أي زمانفي إدارة الوقت الذي نقضيه في حياتنا، و كل ذلك يؤكد أهمية  
أنه في نهاية  منا الموضوعية لكيفية وطبيعة األسلوب الذي ندير به أوقاتنا، حتى ال يكتشف الشخص

في  إيجابية واضحة جةنتي أو محدد دون رسالة أو هدف بعشوائية وفوضى األمر مجرد كائن حي يعيش
 حياته. 

رجّوة من خالل والمجتمعات، حيث يمكن تحقيق األهداف الم م وردًا م هّمًا في حياة األفراد يمثلفالوقت  
، فالوقت هو أثمن ما يملكه اإلنسان في حياته، لكن لألسف قد يتفنن الكثير من الناس إدارته بشكل فّعال

"ابداع لإلعالم والنشر  بأنهم في حقيقة األمر يقتلون أنفسهمفي إضاعته والتفريط فيه، غير مدركين 
(2009.)   

 مفاهيم ومصطلحات
 :ر  الوقت (، وجمعها )أوقات(، وتعني: ِمقداٌر من الزمان ق دِّ ق ت  كلمة )وقت( هي مصدر الفعل )و 

ه   أل مٍر ما، ْقتًا ِعْند  ارًا ِمن  الزَّم ِن،  ،ي قال: ب ِقي  و  فيمكن تعريفه على أّنه:  اصطالحاً أّما أ ْي ِمْقد 
ل ماّدة الحياة األ صلّية، مفهوم يرتبط بالزمن، واألعمال التي يمكن إنجازها خالله، وهو ي شكِّ

 (.م2011الحناوي ) والم تاحة لجميع األشخاص
 ل اإلدارة، والوق :واإلدارة واالنجاز الوقت اّلً م تكاماًل؛ تشكِّ التي تتَّخذها  الوسيلة الوقت ي ع د  فت معًا ك 

 هنا بعد تعريف الوقت ال ب دّ و بشكل م نظَّم، وفّعال، بهدف إنجاز أعمالها، وتحقيق أهدافها  اإلدارة
دة،  أشكالب إدارة الوقت ورد تعريف وقد عريف إدارة الوقت،التطر ق إلى ت على  اّتفقت لكنهام تعدِّ

في سبيل تحقيق  ، ووسائل أفضلمع ضمان كلفة أقلّ  أّنها تهتّم بإنجاز األعمال بشكل فّعال،
إدارة الوقت يقصد  )العجمي( على أنّ تعريف من بين هذه التعريفات يأتي المنشودة، و األهداف 

إلمكانات او  ،ت، وتعني االستخدام األمثل للوقتعمال التي ت ؤدَّى في الوقواأل نشطةإدارة األ" :بها
تتضّمن إدارة الوقت معرفة كيفّية قضاء كما ة تؤّدي إلى تحقيق أهداف مهّمة، الم توفِّرة، وبطريق

كما لالستفادة منها بشكل فّعال في المستقبل".  وتحليلها، والتخطيط لزمن الحاضرالوقت في ا
توجيه القدرات الشخصّية لألفراد، وإعادة صياغتها؛ التِّخاذ العمل  "عرَّفها )هايل( على أّنها:

ي ضوء القواعد، والن ظم المعمول بها، وهذا يعني توجيه إدارة الفرد الداخلّية تجاه األداء المطلوب ف
د"ا  . لمطلوب، ِوفقًا للزمن الم حدَّ
 بهدف  ،األمثل للوقت، والقدرات الشخصّية توظيفال أّنها:ب تعريف إدارة الوقت يمكن :إدارة الوقت

الحفاظ على التوازن بين الحياة  كفلبما ي، لألشخاص أو المؤسسات تحقيق األهداف المنشودة
     . ، ومطالب العمل، وبين الحاجات األساسّية لكلٍّ من العقل، والجسد، والروحللفرد الخاّصة
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 حقائق مطلقة:
 : إن الوقت هو عمر االنسان وحياته كلها.1حقيقة 
 : الوقت مورد غير قابل للتخزين "اللحظة التي ال استغلها تفنى"2حقيقة 

 : الوقت مورد غير قابل للبدل او التعويض.3يقة حق
 : الوقت هو المادة الخام للحياة.4حقيقة 
 .استغالل اوقاتهم أحسنوا: الناجحون 5حقيقة 
: الوقت من النعم التي سنحاسب عليها قال عليه الصالة والسالم )نعمتان مغبون بها كثير من 6حقيقة 

 .الناس الصحة والفراغ(
 النهار يعمالن فيك فاعمل فيهما.: الليل و 7حقيقة 
 .وبانتهائه ينتهي االنسانلحياة االنسان يتناقص باستمرار الوقت رأس مال : 8حقيقة 
 : الوقت يمشي في اتجاه واحد فقط.9حقيقة 
 : الوقت ال يرجع الى الوراء.10حقيقة 

 حقائق عن إدارة الوقت:
 التنفيذ.ساعات من  10: ساعة واحدة من التخطيط توفر 1حقيقة 
 : الشخص المتوتر يحتاج ضعف الوقت إلنجاز نفس المهمة التي يقوم بها الشخص العادي2حقيقة 
 يوما من المواظبة. 21: اكتساب عادة جديدة يستغرق في المتوسط 3حقيقة 
: أي مشروع يميل الى استغراق الوقت المخصص له. )فإذا خصصنا لمجموعة من االفراد 4حقيقة 

ساعات النجاز نفس المهمة، نجد  4مهمة معينة، وخصصنا لمجموعة أخرى من االفراد ساعتين إلنجاز 
 أن كال المجموعتين تنتهي في حدود الوقت المخصص لها.(

: إدارة الوقت ال تعني أداء االعمال بشكل اكثر سرعة، بقدر ما تعنى أداء األعمال الصحيحة 5حقيقة 
 .التي تخدم أهدافنا وبشكل فعال

 
 

 إدارة الوقتلماذا 
احسنت استغالل األوقات الضائعة،  إذاإن اإلدارة الصحيحة للوقت تضيف الى حياتك ساعات طوال 

 أنكدقيقة كل يوم تعني  30يوم عمل كل عام، واضافة  13دقيقة كل يوم تعنى إضافة  15فإضافة 
 يوم عمل كل عام، إن هذا يعادل شهرا جديد كل عام. 26تضيف 

 الوقت وضع األهداف وإدارة
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  مارك كاي آش(بصورة مستمرة  –أمنح نفسك شيئًا تسعى لتحقيقه( 
  .هارفي ماكاي(الحلم هو مجرد حلم، أما الهدف فهو حلم قائم على خطة وموعد للتنفيذ( 
  الشخص العادي ذو اإلمكانيات العادية والطموح العادي ومستوى التعليم العادي يمكنه أن يتفوق

)برايان على الشخص األكثر عبقرية في مجتمعنا إن كان لدى األول أهدافا محددة وواضحة. 
 تريسي(

 ا كما األهداف يعجز اللسان عن التعبير عما يمكن للمرء ان يفعله ويحققه حينما يصبح ملهما به
يعجز اللسان عن التعبير تنما يمكنك فعله حينما تؤمن بهذه األهداف ويعجز اللسان أيضا عن 

 )جيم رون(التعبير عما يمكن ان يحدث حينما تبدأ بتحقيق هذه األهداف. 
  نصف النصر يتحقق حينما يصبح المرء معتادًا على وضع األهداف وتحقيقها وحتى أن اكثر

 فبصر  – تصبح محتملة حينما تبدأ كل يوم وانت مقتنع بأن كل مهمة االعمال اضجارًا وملالً 
)أوج  .تجعلك تقترب اكثر فأكثر من تحقيق أحالمك –النظر عن وضاعتها او اضجارها 

 ماندينو(
  .بول ماير(النجاح هو التحقيق التدريجي لألهداف القيمة المعدة مسبقًا( 
  ما ينوون فعله طول الطريق ومن سيشاركهم أين هي وجهتهم، و يستطيع الرابحون أن يخبروك

 )دينيس ويتلي(المغامرة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حجم الوقت المتاح لإلدارة
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ساعة والشكل المجاور يوضح  24يتكون اليوم الذي يعيشه الفرد من الليل والنهار والذي بدوره يتوزع على 
حسب  المقضيالوقت 

الحاالت المختلفة: حيث 
 ساعة 7.2يقضى يتم قضاء 

من  %30في النوم ما يعادل 
 8.4عمر اليوم، ويتم قضاء 

ساعة في العمل ما يعادل 
% من عمر اليوم، بينما 35

 لألسرةالوقت المخصص 
ساعة في اليوم ما  2.4

من حجم اليوم،  %10يعادل 
اما الوقت المخصص لألكل 

ولألصدقاء ولألعمال المنزلية 
 .% من طول اليوم لكل منها5بما يعادل اعة لكل منهما س 1.2ولممارسة الهوايات واالعمال األخرى هو 

ومن الشكل السابقة نالحظ أن حجم الوقت الذي يمكن ان نديره محدود فوقت النوم ال يمكن االستغناء 
عنه وكذلك وقت األكل واالعمال المنزلية )"ترتيب الذات وغير ذلك من األمور الشخصية"(، وهنا يمكننا 

 % من طول اليوم او نخضعه ألجنداتنا اإلدارية.60نتحكم ب القول اننا يمكننا ان 
في اليوم  ساعة 7.2نام في اليوم  إذامالحظة مهمة: الشكل يعطينا خاطرة رائعة حيث يوضح ان االنسان 

% 30% من طول يومه في النوم وبالتالي يمكننا التعميم ان االنسان سيقضي 30فإن االنسان يقضي 
 ن عمره في االكل وكذلك الحال لبقية المهام.% م5من عمره في النوم و

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أنواع الوقت:

ساعة8.4العمل 
35%

ساعة2.4االسرة 
10%

ساعة1.2االكل 
5%

ساعة7.2النوم  
ساعة1.2هواياتك 30%

5%

1.2اعمال منزلية 
ساعة
5%

ساعة1.2األصدقاء 
5%

ساعة1.2أخرى 
5%

توزع يوم وعمر االنسان
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 الوقت في حياتنا نوعان هما
 وقت يصعب تنظيمه او إدارته او االستفادة منه في غير ما خصص له 

حاجتنا األساسية مثل النوم واألكل والراحة والعالقات االسرية وهو الوقت الذي نقضيه في 
وقت ال يمكن ان نستفيد منه كثيرًا في غير ما خصص له ولكنه على واالجتماعية المهمة وهو 

 درجة من األهمية لحفظ توازننا في الحياة.
 وقت يمكن تنظيمه وإدارته 

وهو الوقت الذي نخصصه للعمل ولحياتنا الخاصة وفي هذا النوع بالذات من الوقت يكمن 
األمثل ا الوقت واستغالله االستغالل التحدي الكبير الذي يواجههنا وهل نستطيع االستفادة من هذ

 ويمكننا تقسيمه الى قسمين وهما
 : وهو الوقت ونحن في كامل نشاطنا وحضورنا الذهني.وقت الذروة .أ

 .وقت ونحن في اقل حاالت تركيزنا وحضورنا الذهني :وقت الخمول .ب

 إضاعة وفوضى الوقت
 :مظاهر فوضى الوقت 

 أصولها وقلبها.االنشغال بثانويات األمور او هوامشها عن  -
 إعطاء العمل البسيط فوق ما يستحق من الجهد والوقت. -
 تضييع الساعات الطول بالكسل والتراخي. -
 تراكم أكثر من عمل في وقت واحد بل في لحظة واحدة. -

 :أسباب فوضى الوقت 
 األسرة ال تراعي حرمة الوقت -
 العشرة الكسولة. -
 عدم تقدير قيمة الوقت. -
 على االعمال.إهمال النفس من المحاسبة  -
 الغفلة عن عواقب فوضى الوقت. -

 :آثار فوضى الوقت 
 ضياع المر بغير فائدة والشعور بالقلف واالضطراب النفسي. -

 
 
 

 سلوكيات ومعتقدات خاطئة
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 ال يوجد لدي وقت للتنظيم: 
يحكى أن حطابًا كان يجتهد في قطع شجرة في الغابة ولكن فأسه لم يكن حادًا إذ أنه لم يشحذه 

مر عليه شخص ما فرآه على تلك الحالة، وقال له لماذا ال تشحذ فأسك؟ قال الحطاب  من قبل،
  وهو منهمك في عمله أال ترى انني مشغول في عملي؟!

 فمن يقول بأنه مشغول وال وقت لديه لتنظيم وقته فهذا شأنه كشأن الحطاب في القصة.
ونجهز ادواتنا قبل الشروع في عمل وهذه معادلة بسيطة، إننا يجب ان نجهز األرض قبل زراعتها 

 ما وكذلك الوقت علينا ان نخطط لكيفية قضائه في ساعات اليوم.
 المشاريع الكبيرة فقط تحتاج للتنظيم 

 10احصائيات كثيرة نجد أن امورًا صغيرة تهدر الساعات سنويًا، فلو قلنا مثال  أن تقضي في 
دقيقة يوميا  20عمل الى البيت، أنك تقضي دقائق في طريقك من البيت الى العمل، وكذلك من ال

أيام أسبوعيا وبالتالي  5تنتقل بين البيت ومقر العمل، ولنفرض أن عدد أيام العمل في األسبوع 
 دقيقة أسبوعيا 100دقيقة =  20 ×أيام  5يمكننا حساب الوقت المهدور = 

 ساعة( 88دقيقة ) 5300أسبوعا =  53 ×دقيقة أسبوعيا  100
ساعة تظن انت  88ستغالل هذه العشر الدقائق يوميا في شيء مفيد الستفدت من فلو قمت با

 انها وقت ضائع او مهدور.
 األخرون ال يسمحون لي بتنظيم الوقت 

هل القاء الالئمة على اآلخرين او على الظروف، لكن المسئول الوحيد عن وقتك، انت من الس
هم، اعتذر لآلخرين بلباقة وحزم وابدأ في تنظيم الذي تسمح لآلخرين بأن يجعلوك أداة إلنهاء أعمال

 وقت حسب اولوياتك وستجد النتيجة الباهرة.
 :كتابة األهداف والتخطيط مضيعة للوقت 

علم أن كل ساعة تقضيها في التخطيط ستوفر عليك ما بين الساعتين الى اربع ساعات من فلت
لتوفير المحصل من هذه الساعة وقت التنفيذ فما رأيك؟ تصور أن تخطط كل يوم لمدة ساعة وا

ساعة تستطيع استغاللها في أمور أخرى كالترفيه او  730يساوي ساعتين، أي أنك تحصل على 
 االهتمام بالعائلة او التطوير الذاتي.

 ال احتاج لكتابة أهدافي او التخطيط على الورق، فانا اعرف ماذا علي ان اعمل 
ستنسى بكل تأكيد بعض التفاصيل الضرورية واألعمال  توجد ذاكرة كاملة ابدا وبهذه القناعةال 

 المهمة والمواعيد، عليك ان تدون افكارك واهدافك وبهذا ستكسب عدة أمور:
 اواًل: لن يكون هناك عذر اسمه نسيت! ال مجال للنسيان اذا كان كل شيء مدون. -
ا عليه ان ثانيًا ستسهل على نفسك أداء المهمات وبتركيز أكبر، ألن عقلك ترك جميع م -

 يتذكر في ورقة.
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  وقتي؟! أنظمحياتي سلسلة من األزمات المتتالية، كيف 
نظيم الوقت ساعدك على التخفيف من هذه االزمات وفوق ذلك يساعدك على االستعداد لها ت

ونحن ال نقول بأن تنظيم الوقت سينهي  وتوقعها، فتخف بذلك االزمات وتنحصر في زاوية ضيقة
 جميع االزمات، بل سيساعد على تقليصها بشكل كبير.

 عالمات ضعفك في مهارات إدارة الوقت
 تتأخر دائًما عن االجتماعات وتنتهك باستمرار المواعيد النهائية للمشاريع.: دائما انت متأخر 
وفي النهاية ال يمكنك ببساطة  الوعود،وتقطع الكثير من  المهام،السبب؟ إنك تقوم بالعديد من و 

 تنفيذها.
 يستغرق األمر ساعتين إلنهاء مهمة ينتهي بها معظم األشخاص اآلخرين  :انت بطيء في عملك

؟ يفتقر عملك إلى التنظيم الذي سيساعدك على تنظيم عملك بشكل والسبب في أقل من ساعة
 أفضل وإنهاء مهامك بشكل أسرع.

 ال يستغرق أدائها ساعتين  ساعات في مهمة سهلة 3تقضي  : كأنضيع الكثير من الوقتأنت ت
السبب؟ ليس لديك جدول زمني صارم يوضح متى يجب أن تبدأ ومتى يجب عليك على األكثر، 

فأنت تعمل على المهام بترتيب عشوائي، وليس لديك نظام  -التوقف عن العمل في مهمة 
 تنظيمي واضح للعمل.

  كأن ليس لديك وقت لتناول  -تشعر باإلرهاق طوال الوقت : ما تعاني من نقص في الطاقةغالًبا
السبب؟ أنت تماطل باستمرار وتتأخر في مهامك، لذلك تقضي ، الطعام أو النوم أو الراحة

 ساعات إضافية بعد العمل في محاولة لتعويض ما فاتك.
 أولوياتك وتقضي وقًتا إضافًيا غير قادر أنت مرتبك باستمرار بشأن : غالًبا ما تكون غير حاسم

السبب؟ تفتقر إلى جدول أعمال واضح يوضح أولوياتك ، على تحديد ما يجب معالجته بعد ذلك
 اليومية ومدى ارتباطها بأهدافك.

 أنت دائًما تتلقى طلبات من اآلخرين، حتى ال يتوفر لديك وقت : أنت تأخذ الكثير من العمل
وكيفية تحديدها، وكيفية التأكد من أنك  أولوياتك،نت ال تفهم ما هي السبب؟ أ، لمهامك الخاصة

 تقوم بها أواًل.
 
 
 

 امتالك مهارات إدارة الوقت
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مهارات إدارة الوقت والصعوبات األخرى في عملك، ستحتاج إلى امتالك نقاط الضعف في للتغلب على 
جب عليك اكتسابها إذا كنت ترغب في إليك المهارات العشر التي ي -المهارات المناسبة إلدارة الوقت 
 تحقيق أقصى استفادة من وقتك:

 :هداف الذكية هي أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق األ القدرة على تحديد اهداف ذكية
 ، وهذا بدوره يحل مشكلة ضياع الكثير من الوقت.ومحددة زمنياً  مغزى وذات 

 :د أهم المهام وأكثرها إلحاًحا في اليوموذلك من خالل تحدي القدرة على تخطيط وتنظيم يومك 
قم بتدوين أولوياتك او  قم بتجميع أولوياتك وإنشاء قائمة مهاماو  تفويض أو إلغاء كل شيء آخرو 

 وهذا يحل مشكلة التأخر الدائم الذي تعاني منه. في التقويم، واتبع جدولك الزمني
 :ات اإلجهاد المرتفعة قدرتك على األداء الجيد في العملتعيق مستوي القدرة على إدارة الضغوط 

تأكد االسترخاء وأيضا التأمل أو طريقة  ةمارسوامتالك القدرة على إدارة الضغوط تتم من خالل م
ستصبح أكثر قلًقا إذا كنت )من حصولك على قسط كاٍف من النوم وال تفوت وجبات الطعام 

وهذا يحل مشكلة نقص  قل "ال" للعمل اإلضافيو  كحولتجنب النيكوتين وال( و جائًعا أو متعًبا
 الطاقة التي تعاني منها.

 :إذا قمت بتفويض مهام لست ملزًما بتنفيذها، فستوفر الوقت للمهام  القدرة على تفويض المهام
المهام بتفويض إذا كنت تواجه مشكلة في التخلي عن المهام فابدأ ، ذات األولوية والعاجلة

حدد توقعات المهمة وقم و  المهام العاجلة ولكن األقل أهميةالتي تليها وفوض م الصغيرة أواًل، ث
ثق في زمالئك للقيام بالمهمة بشكل صحيح، ولكن تأكد من قيامهم و  بتضمين تعليمات المهمة

 .إضاعة الكثير من الوقتو  نقص في الطاقة، وهذا يحل مشكلة بذلك في النهاية
 ووسائل التواصل  الهاتفتشتت انتباهك مثل األشياء التي : القدرة على تجنب المشتتات

الوقت الذي يجب أن تعمل فيه، لذلك تستثمر الحًقا  اليك فيالذين يتحدثون  والزمالءاالجتماعي 
ضع هاتفك في الغرفة وللقيام بذلك يجب ان ت تعويض الوقت الضائع. جهوًدا إضافية محاوال

لذي تقضيه على وسائل التواصل االجتماعي من خالل حدد الوقت او  األخرى أثناء وقت العمل
 ،والتزم بهذا الوقت تحديد الحد األقصى للوقت الذي ستقضيه على وسائل التواصل االجتماعي

بأنه ال ينبغي لهم  او من حولك زمالئك وأخبرارتِد سماعات رأس لحجب الضوضاء الخارجية و 
 في العمل. وهذا يحل مشكلة البطء العملأداء  اثناءمقاطعتك 

 :تخلص من كل المشتتات، وال تقبل طلبات و  حدد فترة زمنية لمهمتك القدرة على مهمة واحدة
 اضبط مؤقًتا لمهمتك، والتزم بالوقت المحدد مسبًقا جديدة، وحاول أال تدع أي شخص يقاطعك

 ينهماقّسمها إلى أجزاء، وحدد فترة زمنية لكل منها، وخذ فترات راحة ب إذا كانت مهمة أكبرو 
 ومشكلة التي يحلها هي مشكلة إضاعة الكثير من الوقت.
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 :فستعمل فقط على أولويات اآلخريناليكإذا تلقيت كل طلب يتم إرساله  القدرة على قول ال ، 
ولذا يجب ان تكون قادرا ان تقول ال وذلك من خالل استخدام العبارات التالية  وليس أولوياتك

"ليس لدي وقت اآلن، ، "دعني أفكر في األمر وسأعود إليك."، أن أنجح." علىشكرا، ولكن "
"أتمنى لو كان لدي الوقت، لكني مشغول حالًيا ببعض ، ولكن يمكنني أن أوصي بشخص آخر."

والمشكلة التي تحلها  "أقدر أنك سألتني، لكن لدي ترتيبات أخرى مخطط لها."، األعمال األخرى."
 عمل.هذه المهارة مشكلة اخذ الكثير من ال

 :من جهودك في المهام 20 إذا بذلت القدرة على بذل الجهد في العمل ذو القيمة العالية ٪
، وهذه المهارة تحل مشكلة التردد ومشكلة إضاعة ٪ من النتائج المتوقعة80 فستحقق، الصحيحة

 .الكثير من الوقت
 :توقعات و  نهائيةمواعيد  وذلك من خالل وضع وعمل القدرة على تجنب التسويف والتأجيل

قم بتحليل ( وأيضا من األسهل االستمرار عندما تعرف إلى أين أنت ذاهب)أهداف واضحة و 
لجعل المهمة اإلجمالية أقل صعوبة وأكثر  وذلك المهام الطويلة والصعبة إلى مهام فرعية أصغر

لمهامك  طوارسم خط جعلها أكثر إلحاًحاللمهام الصغيرة واحدد المواعيد النهائية و  قابلية للتحقيق
لعوائق المحتملة من أجل وضع تصورا ل الفرعية بمزيد من التفصيل وخصص لها وقًتا محدًدا

وهذه المهارة تحل  عملك ال ينبغي أن يكون مثالًياوتقبل حقيقة ان  التوقف عن الخوف من الفشل
 مشكلة البطء في العمل.

 م مهامك وأكثرها إلحاًحا، فأنت عندما تعرف ما هي أه: القدرة على تحديد المهام ذات األولوية
أداء المهام األكثر تطلًبا واألصعب ، واتقان هذه المهارة من خالل تعرف ما عليك القيام به أوالً 

وهذا ما يسمى "أكل ذلك الضفدع"،  -استهالكا للوقت أول شيء عندما تبدأ العمل  واألكثر
قم و  ليوم لمزيد من األنشطة الممتعةويساعدك على إنهاء أولوياتك، ومسح الجدول المتبقي لذلك ا

مشاكل . و بتطبيق مصفوفة أيزنهاور لتقرر ما يجب فعله أواًل وثانًيا، وما يجب تفويضه أو إزالته
 والتردد أخذ الكثير من العملهي  إدارة الوقت التي يحلها

 
 
 
 
 
 

  :مصفوفة أيزنهاور



 

13 
 

تعتمد هذه التقنية و ت عرف تقنية إدارة الوقت التي يتم فيها تحديد أولويات المهام باسم مصفوفة أيزنهاور 
تقييم المهام حيث يتم  غير عاجلة. اوغير مهمة، وعاجلة  اوعلى تصنيف كل مهمة على أنها: مهمة 

الرئيس األمريكي  نسبة الى المصفوفة تمت تسميةو  وفًقا ألهميتها وإلحاحها ومعالجتها فيما يتعلق بذلك
الذي  أيزنهاور
اشتهر 

باإلنتاجية 
خالل فترة 

 .حكمة
وتتكون 

مصفوفة 
أيزنهاور من 

مناطق  أربع
بموجبها يتم 

تصنيف 
وتوزيع المهام 

 واتخاذ القرار في تنفيذها حسب أولوياتها وهي كالتالي:
I-  ًالمربع األول: يشمل المهام المهمة والعاجلة وبالتالي يجب ان تنفذ اوال 
II- .المربع الثاني: يشمل المهام المهمة والغير عاجلة وبالتالي يجب ان تنفذ الحقًا 
III-  المهام الغير مهمة والعاجلة وهذا النوع من المهام يجب تفويض االخرين المربع الثالث: يشمل

 في إنجازها.
IV-  المربع الرابع: يشمل المهام الغير مهمة والغير عاجلة وهذا النوع من المهام يجب حذفه من

 م(1961-م1953أيزنهاور )  جدول اعمالنا.
 
 
 
 
 

 إلدارة الوقت:نصيحة  27

 م(1961 –م 1953المصفوفة الرئيس االمريكي السابق دوايت ايزنهاور وذلك من اجل مساعدته في ادارة المهام )وضع هذه 
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الوقت ومن خالل هذه النصائح يمكنك تخطيط وتنفيذ وإدارة يومك وتحقيق نصيحة إلدارة  27سوف نسرد 
 نجاح هائل:

  أنشئ مدقق الوقت: 1نصيحة  
غالًبا ما يكون هناك تناقض كبير بين  ،ابدأ باكتشاف أين يذهب وقتك طوال اليومو أول األشياء 

إدارة الوقت ومن اجل انشاء مدقق الوقت فانت بحاجة الى تطبيق  وقتك الشخصي والواقع
ثم اجلس وقم بتنزيل ومن  ( وتتبع كل ما تفعله لمدة أسبوعToggl Track)ويفضل أن يكون 

على سبيل المثال قد  الثغراتباستخدام البيانات يمكنك بسهولة العثور على و  التقارير وقيمها
تقضي الكثير من الوقت في الجلوس في اجتماعات غير منتجة أو حضور مهام ذات أولوية 

 .نخفضةم
  قبل االجتماعات حدد النتائج المرجوة: 2نصيحة 

وهذا من شأنه سيحد من ضياع الوقت اثناء  هدًفا واضًحا قبل بدء االجتماعاتضع في اعتبارك 
 االجتماعات.

  ضع حًدا زمنًيا للمهام :3نصيحة. 
من خالل  هو متوقع،غرق وقًتا أطول مما وقتك وحدد المهام التي تست مدققألق نظرة أخرى على 

إذا كنت ال تزال تجد و  سوف تركز أكثر وتعمل بكفاءة أكبرتحديد قيود الوقت لهذه العناصر 
للوقت  المضيعةنفسك تتخطى هذه الحدود الزمنية فقم بفحص سير عملك وتخلص من األشياء 

 مثل فترات الراحة غير المجدولة.
  خطط ألسبوعك في يوم السبت: 4نصيحة 

يمكنك بسهولة االنتقال من عقلية عطلة نهاية حيث  التركيز على األولويات ذلك فيسيساعدك 
 السبتالمثمر. خذ بضع دقائق يوم  األحداألسبوع الخالية من الهموم إلى "عقل العمل" صباح 

لوضع خطة ألسبوعك بأكمله. عالج التسويف عن طريق تقسيم أهدافك األسبوعية إلى مهام 
 لقاء نظرة سريعة على هذه القائمة أثناء العمل.يومية، لذلك ما عليك سوى إ

  ضع خطه يومية: 5نصيحة 
 تناسبالتي سيتم إنجازها خالل اليوم بما يمهام بالدقيقة من يومك إلنشاء قائمة  30استخدم أول 

، واكتب العناصر بطريقة توحي بأنك قد اتممتها مثاًل كأن تقول لقد تم خطتك األسبوعيةمع 
مدير المشروع بدال من القول يجب ان يرسل التقرير الى مدير المشروع  ارسال التقرير الى

 .محفزةالصغيرة دفعة إضافية ستمنحك هذه الحيلة 
  مهامك" إلى قائمة قائمة مهام منجزةأضف " :6نصيحة. 

قم بتدوينها في قائمة منفصلة بجوار ففي بعض األحيان تظهر مهام غير متوقعة خالل النهار 
راجع  السبتيوم  ، وفيللحصول على مزيد من الرضا في نهاية اليوم المخطط لها مهامك
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ستزيد فترة المراجعة هذه من ثقتك و  إنجازاتك من األسبوع السابق وهنئ نفسك على نجاحاتك
 بنفسك وتساعدك على إنشاء جدول األسبوع القادم.

  المهمة األكثر أهمية وطلبا في الصباح انجز: 7نصيحة 
ألوقات  تأكد من استخدامك -منا أن الساعة األولى من العمل هي األكثر إنتاجية يجد معظ

 .بحكمة الصباح
  احجب كل ما يشتت االنتباه :8نصيحة. 

وّجه انتباهك من  ،مبيوتر عند العمل على مهام مركزةاستخدم وظيفة "عدم اإلزعاج" بجهاز الك
قد يكون عدم االتصال باإلنترنت  ،واحدة فقط وفتح نافذة واحدة فقط خالل العمل على شاشة

 خياًرا أيًضا، لكن دعنا ال نذهب إلى هذا الحد.
  ال لتعدد المهام :9نصيحة 

إذا كنت تعتقد أنه يمكنك القيام بالعديد من األشياء في  ،دحض الباحثون أسطورة تعدد المهاملقد 
 فانت مخطئ ة الخاصة بكوقت واحد والحفاظ على معايير الجود

  افعلها االن. –ال تنتظر اإللهام : 10نصيحة 
  ال تسعى جاهدًا لتحقيق الكمال :11نصيحة. 
  ال تتوقف او تتسمر او تعلق عند التفاصيل الصغيرة :12نصيحة 

عالج أهم المهام في قائمة المهام وال تقلق  التفاصيل الدقيقة لعملكعلى ركز على أولوياتك وليس 
 األشياء الصغيرة.بشأن 

  رتب فترات راحة بين المهام: 13نصيحة 
دقيقة  90حدد استراحة كل  ،دقيقة فقط في المرة الواحدة 90ة يمكن للدماغ البشري التركيز لمد

 على األقل لتجنب اإلرهاق والحفاظ على إنتاجية عالية طوال اليوم.
  حقق اقصى استفادة من أوقات االنتظار :14نصيحة 

طار، ، ومحطات الق، ومحطات المطارللجميع: ننتظر في طوابير، وغرف االنتظاريحدث ذلك 
 فحصنرد على رسائل البريد اإللكتروني على هاتفك، أو ينبغي ان نستغل الوقت و  وما إلى ذلك

 ، او قراءة كتاب ... الخ.، أو االسترخاء أو التأمل، أو التمدد / التمرينالفائتة الهاتفمكالمات 
  نظم بريدك االلكتروني: 15نصيحة 

أرشفة رسائل البريد وقم بوذلك من خالل استخدام ميزات مزودات خدمة البريد االلكتروني 
، ولكنها ال تحتاج إلى إجابة فوريةاإللكتروني التي قد تحتوي على بعض المعلومات المهمة 

ستخدم عوامل ا، و ء ملصقات قابلة للتنفيذ مثل عاجل، ينتظر، يحتاج إلى عملقم بإنشاوأيضا 
التصفية لتعيين الملصقات تلقائًيا إلى البريد الوارد بناًء على المرسل أو بعض المعلومات / 

يمكنك أيًضا تصنيف جميع الرسائل وأيضا  ألساسية األخرى التي تحتوي عليهاالكلمات ا
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وكذلك  ،يحتوي على كلمة "إلغاء االشتراك"اإلخبارية من خالل إعداد مرشح لكل بريد إلكتروني 
تمكين الردود الجاهزة وإنشاء قوالب من رسائل البريد اإللكتروني التي أرسلتها أكثر من يمكنك 

 .يمكنك تخصيصها قبل إرسالها رتينم
  درب الجانب االخر من دماغك: 61نصيحة 

بعيدا عن  هويات)مارس  دماغك التي ال تستخدمها في العملانخرط في هوايات إلشراك أجزاء 
ستحل المشكالت بشكل أسرع وستتمتع بمزيد  ، ومن خالل ذلكتخصصك او اهتمامك المهني(

 س،إذا كنت عازف بيانو مارس فنون الدفاع عن النف ،فتعلم الرقص ذا كنت محامياً ، فإمن اإلبداع
 إذا كنت مطور برامج انطلق وتفاعل اجتماعًيا.

  تمرن كثيراً : 71نصيحة 
أظهر الباحثون أن جلسات التمرين ، لى التعامل مع الضغوطات اليوميةتساعدك الرياضة ع

خصص بعض الوقت ف الجلسات الطويلة ها مثلالقصيرة والمكثفة يمكن أن تكون مفيدة مثل
 كل يومين على األقل. -للتمارين القصيرة 

  نم جيداً : 81نصيحة 
، المهام يؤدي إلى مشاكلمن اجل انجاز خلق وقت أكثر من اجل وجد العلماء أن النوم لفترة أقل 

امنح عقلك ثماني ساعات على األقل ، بسهولةتركيزهم لناس المتعبون يماطلون أكثر ويتشتت فا
 من النوم كل ليلة.

  استخدم التقويم الخاص بك: 91نصيحة 
بك لخاص استخدم التقويم ا، بكثير من مجرد جدولة االجتماعاتيعد التقويم مفيًدا لما هو أكثر 

تحمل و  فة المواقع تلقائًيا إلى األحداثوإضا ،لتتبع المواعيد النهائية، وحظر األوقات للعمل المرّكز
 المسؤولية عن وقتك.

  حدد وقت االسترخاء: 20نصيحة 
العمل"، ستندهش من اآلثار اإليجابية التي يمكن  عناقض بعض الوقت بهدوء، وأوقف "عقلك 

يساعدك التأمل على تبني نظرة جديدة  ،أن تحدث لبعض الوقت الهادئ على عملياتك اإلبداعية
 واكتساب رؤى جديدة حول عملك.

  تعلم ان تقول ال: 21نصيحة 
بداًل من ، وقتك ثمين. ال تضيعه على األشخاص والمشاريع التي ال تتوافق مع مهمتك وأهدافك

ستوفر لك هذه  قبول الدعوات والعروض تلقائًيا، قل "سأتحقق من جدولي الزمني وأعود إليك".
 العبارة البسيطة الوقت لتقييم العروض واتخاذ قرارات ذكية.

  كن مبكراً : 22نصيحة 
 خطط لتقديم عملك قبل يوم واحد من الموعد المحدد.
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  يرن  ال ترد على التلفون لمجرد انه: 23نصيحة 
فعات رسائل البريد عالجة مفدع  البريد اإللكتروني بمجرد وصولهاال ترد تلقائًيا على رسائل  د 

كل ما يقطعك تجنب  ،وقت فراغك الىالمكالمات الهاتفية  او متابعةبك  الخاصالوارد اإللكتروني 
 مهام عالية التركيز. الذي يتطلبعند العمل 

  حول نظامك الى عادات: 24نصيحة 
ضع جدواًل معقواًل يمكنك و على نصائح إدارة الوقت  كتدرباكتسب عادات جديدة من خالل 

سلوكياتك اليومية بعد فترة ستصبح  ،االحتفاظ به على المدى الطويل )شهر على األقل(
 ترتسم بحياتك. تلقائية عاداتواالسبوعية 

  تخلص من العادات السيئة: 25نصيحة 
ستتخلص بشكل طبيعي من عاداتك وبشكل تلقائي  تباع هذه الخطةأثناء ا ضع جدواًل والتزم به
 .القديمة غير المنتجة

 26 نصيحة :( سجل وقت في متتبع الوقتToggl Track) 
إلدارة الوقت يساعدك في معرفة أين يذهب  صادقإذا كنت ترغب في الحصول على تطبيق 

حيث تسجيل  (Toggl Track)استخدم تطبيق توجل تراك وقتك وتحسين روتينك في إدارة الوقت
 الوقت وتتبعه امرا بسيط للغاية.

  استمتع بوقتك مهما كان األمر: 27نصيحة 
استمتع كل يوم بتوازن  ،من جميع العناصر الموجودة في قائمة مهامك التحققال تقلق بشأن 

ومرهق ال يستحق إنهاء عبء عمل كبير الحجم اليوم يوًما غير منتج ، مناسب بين العمل والحياة
اعمل بثبات وحافظ على أفضل سرعة لديك. االستعجال في تنفيذ المهام يقلل من جودة ، غًدا

 العمل ويخلق التوتر
 
 
 

 
 
 
 
 

 خاتمة:
 بكلمات جبران خليل جبران اختم به هذه الورقة البحثية يحث يقول:
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 تمت نصف موت، ال تختر نصف حل،  تعش نصف حياة، وال ال
 قة، ال تحلم نصف حلم، وال تتعلق بنصف أمل...وال تقف في منتصف الحقي

 إذا رضيت فعبر رضاك، ال تصطنع نصف رضا
 فعبر عن رفضك، ألن نصف الرفض قبول ..  واذا رفضت 

  النصف هو حياة لم تعشها، وهو كلمة لم تقلها وهو ابتسامة اجلتها
 وهو حب لم تصل اليه، وهو صداقة لم تعرفها..

 عن أقرب الناس اليكالنصف هو ما يجعلك غريبا 
 وهو ما يجعل اقرب الناس اليك غرباء عنك

 النصف هو ان تصل وأن ال تصل، ان تعمل وأن ال تعمل، ان تغيب وان تحضر ..
 نصف شربة لن تروي ظمأك، ونصف وجبه لن تشبع جوعك

 نصف طريق لن يوصلك الى أي مكان، ونصف فكرة لن تعطي لك نتيجة..
 لست بعاجز..النصف هو لحظة عجزك وانت 

 ألنك لست نصف إنسان
 أنت انسان وجد كي تعيش الحياة.

 وليس كي تعيش نصف حياة.
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