
إداسة اى٘قج



لمةذا دراصة إدارة الٍلت ؟ : مكدمة               

خرى  الرٍاهب نن الولر بغؼ بصت إداري  الصدِح1.
أ
  هةلرٍاهب ال

ة الزجمةنّة ردت فإذا ، وغًّر
أ
ن ا

أ
  مٌةرات من اصجفد ؛ هةزصةً  إدارِةً  ثنٍن ا

 . الٍلت إدارة
 

  ولجم من ززء نلَ الشّفرة مصةولة الٍلت ادارة من المكػٍد .2
داء فُ موي لجشجفّد

أ
  الٍلت من مزِد الَ ثصجةج هوت مٌمة هطةـةت ا

ة ن إذ الٍلت هو نلَ الشّفرة المكػٍد ولّس إلهرةًز
أ
  مشجصّو ذلم ا

ِةم هةن ولٍ
أ
 . ِشجمر فال ل

 

زر اشجشب اذا ولجي ِؾّم ل المشلم .3
أ
  ًٍ المكػٍد ولنن ثهةلَ، هللا نود ال

ن
أ
داء فُ نلّي المشّفر الٍلت من ِشجفّد ا

أ
 . هفهي ِجهدى هطةط ا
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رلةم لد ِشجغربٌة البهؼ مجػٍرًا مة ِجذهرى فُ الٍلت الكرِب ، ولنن . 4
أ
شّن هذهر بهؼ ال

  .إذا صرو ولجي لفجرة مهّوة فشّدًض من الوجّرة فُ الغةلب 

 .مة المكػٍد بةلمدِر . 5

مدلة المشجوبفة . 6
أ
 .ال

 .اخجالف وزٌةت الولر . 7

صبةب ولّشت فُ الوجةاذ فةلجٍفّق بّد هللا ثهةلَ ولذلم ِوبغَ . 8
أ
ادارة الٍلت فُ بذل ال

.اللرٍء الَ هللا وصؤالي الجٍفّق والنةهة فٌٍ ههم المٍلَ وههم الوػّر 
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حقبئق ػِ اى٘قج

 ساعة فى الٌوم 24هناك

 ساعة فى االسبوع 168هناك

الكل متساوون فى الوقت

الٌمكن اقتراض الوقت

الٌمكن إداخار الوقت

ال ٌمكن سرقة الوقت
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أسئيت حطشح ّفسٖب

  هل  نحن فعبلً نقدر الوقت ؟

 هل نتصرف مع الوقت كما نتصرف مع النقود ؟

 هل ٌتساوى مدى حرصنا على الوقت مع حرصنا على النقود ؟

 أن تجلس مع نفسك ما هى آخر مرة شعرت فٌها أنه من الواجب علٌك

أسلوبك فً تخصٌص الوقت واستخدامه فً أنشطة معٌنة؟وتراجع فٌه 
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خرافات عن الوقت  6

 .الوقت ٌمكن ان ٌدار 1.

.كلما عملت مدة اطول زادت اإلنتاجٌة 2.

.اعمل كل شًء بنفسك دائما 3.

.العمل غٌر ممتع إطبلقا 4.

.ٌجب ان نعمل بمشقة و نفتخر بذلك 5.

.بٌئة التكنولوجٌا تساعد فً حفظ الوقت 6.
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اى٘قج

الٌمكن تجمٌعه

الٌمكن تجزئته

الٌمكن شراؤه

الٌمكن استئجاره

الٌمكن إطالته

(الوقت هو الحٌاة)
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ىَبرا ال ّحخشً اى٘قج

الن الوقت معنوي غٌر محسوس

 لعدم وجود رسالة لنا فً الحٌاة

النه لٌس لدٌنا هدف فً الحٌاة واضح

الننا ربٌنا على ذلك

 عدم االهتمام بالبداٌات و النهاٌات لؤلعمال
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ٍؤششاث س٘ء إداسة اى٘قج

 ساعة  2ٌضٌع منه حوالً (  المجتهد)بعض اإلحصائات  تؤكد ان الموظف

ٌومٌا من سؤ إدارة الوقت

 ًو من عبلمات سؤ إدارة الوقت األت  :

 سؤ ترتٌب المكتب و تكدس األوراق  .

 صعوبة إٌجاد ورقة أو ملف.

  عدم الوصول فً الوقت المناسب لئلجتماعات أو المواعٌد.

 حتى لو لم ٌنتهً من عملة األساسً ,قبول اي عمل عندما ٌطلب منه.

 غٌر قادر على التركٌز و كثرة اإلستئذان للخروج.

كثرةاضطرابك وشعورك بالضغوط والقلق لكونك متأخراً فى تنفٌذ بعض المهام

 تكرار نسٌان بعض المواعٌد المهمة والشعور بالحرج لذلك.
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 :ُثرى 

أٌن ٌذهب الوقت الٌومً ؟
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ححذٝذ ٍشنيت اى٘قج: ّشبط 

الوقت الذي ٌمكن توفٌره الوقت التقرٌبً النشاط

استقبال المراجعٌن والزوار

الرد على المكالمات الهاتفٌة

الحدٌث مع الزمالء والموظفٌن

تناول وجبة اإلفطار

التلمجمطالعة الجرائد وا

موعلمجا
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  أسال نفسك هل ٌمكن أن أوفر جزء من وقت أي نشاط من األنشطة السابقة

؟ وفً حالة اإلجابة بنعم , دون ذلك الوقت فً الخانة المخصصة لذلك ؟ 

 أجمع الوقت الذي ٌمكنك توفٌره فً جمٌع األنشطة ؟

 هل الحظت كمٌة الوقت الضائعة علٌك ٌومٌاً , وٌمكن أن تستفٌد منها ؟
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إخخببس حشخٞص اى٘قج:ّشبط
نادراً، 1٩٩٩أىٞنسبّذس، ) االخخببس ّق ً ال ػِ  أحٌانا غالٌا النشاط

هل تتعامل مع كل ورقة عمل مرة واحدة فقط ؟

هل تبدأ مشارٌعك وتنهٌها فً الوقت المحدد لذلك ؟ ٢

هل ٌعلم الناس أفضل وقت للعثور علٌك ؟ ٣

هل تقوم كل ٌوم بعمل شًء ٌقربك من أهدافك بعٌدة المدى؟ ٤

دون أن تتفقد القوة النافعة ؟–بعد مقاطعتك فٌه –هل تستطٌع العودة إلى العمل  ٥

هل تتعامل بفعالٌة مع الزوار المعلمٌن الذٌن ٌهدرون وقتك ؟ ٦

هل تركز على منع وقوع المشكالت أكثر من محاولة حلها عندما تقع ؟ ٧

هل ٌكون لدٌك وقت متبق قبل الوصول إلى الوعد النهائً ؟ ٨

هل تصل إلى العمل وإلى االجتماعات وإلى األحداث فً الوقت المناسب ؟ ٩

هل تقوم بعملٌة التفوٌض بطرٌقة جٌدة ؟ ١٠

هل تعد قوائم بالمهام الٌومٌة ؟ ١١

؟.هل تنتهً من جمٌع عناصر تلك القوائم  ١٢

هل تجدد أهدافك المهنٌة والشخصٌة وتطورها ؟ ١٣

هل مكتبك نظٌف ومنظم ؟ ١٤

هل تعثر على العناصر بسهولة فً ملفاتك ؟ ١٥
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 وصفرا  عن ( أحٌانا  )ونقطتٌن عن اختٌار ( غالبا  )أعطً أربع نقاط لكل اختٌار

، ثم اجمع النقاط التً تحرزها ، ثم ضع نفسك فً المجموعة (  نادرا  )اختٌار 

:  المناسبة من المجموعات التالٌة 

وقتك بكفاءة ، وتسٌطر على معظم االٌام ومعظم المواقف تدٌر  ٦٠-٤٩.

مع ذلك إلى ان –فً بعض االحٌان ، تحتاج . بعض وقتك بكفاءة تدٌر ٤٨-٣٧

.تكون اكثر تمسكا وحرصا على تطبٌق بعض استراتٌجٌات توفٌر الوقت 

ال تجعل كل ٌوم ٌسٌطر علٌك طبق فورا . انت غالبا ما تكون ضحٌة للوقت ٣٦-٢٥

.الطرق التً ستتعلمها هنا 

جدا من مرحلة فقدان السٌطرة ، وبعٌد جدا عن التنظٌم ، انت قرٌب ٢٤-١٣

.انك بحاجة إلى تنظٌم الوقت بحسب األولوٌات . والتمتع بوقت جٌد 

مرتبك ومشتت ومحبط ، وٌحتمل انك واقع تحت ضغوط هائلة انت ١٢-صفر
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  و  ال  ا   ا     رق  ف  ال و 

 ال و    اعات 7

 ال      اعات 7

 ا    ا   ن ال      ل     اع  1

 ا     ال ر  )ال  ا  ات /الو  ات ال    / ا   ق و (  اع  2

 ا ع ا  ال  سل    الر  ت  ال  س     اع  2

 ا ع ا  ال و     ال   ا    ال را  ات ال  و       اع  1

 

ال   و    اع   20
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ٍب قَٞت قضٞب ٍِ حذٝذ 

 دوالرات   5           قضٌب خام من حدٌد

دوالراً   11مصنع فً شكل حدوات حصان

دوالراً   355           مصنع فً شكل آبر خٌاطة

 دوالراً   2.285           مصنع فً شكل سكاكٌن

        دوالراً   250.000مصنع فً شكل نوابض ساعات
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:ف٘ائذ إداسة اى٘قج  -3

 االستثمار األمثل ألوقاتنا.

 ٌشعرنا بالرضا وتحقٌق الذات.

 ٌساعدنا على التوفٌق بٌن متطلبات أعمالنا إذا تعددت.

 ٌنظم وٌحسن من استغبلل الجهود المبذولة.

 ٌُجنب االزدواج واالرتباك أثناء أداء المهام.

 ٌُمكن من إنجاز أكبر قدر من المهام.

 ٌساعدنا على التخطٌط للمستقبل.

 ٌحقق السرعة فً األداء مع الدقة فً اإلنجاز وقلة التكالٌف.
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ّصٞحت قذ حْقز حٞبحل  

 ضغوط نفسٌة =  عدم إدارة الوقت

 هً السبب األول للوفاة بالجلطة  و تصلب الشراٌٌن فً : الضغوط النفسٌة

و تسبب وتساهم بشكل مباشرفً مرض السكري و ارتفاع . الدول الغربٌة 

.ضغط الدم 
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 مةذا ثصجةج نملّة إدارة الٍلت موم؟ 

 ثجفلب
 

 الػبر
 ثجفلب

 

الصجمرار

 ثجفلب
 

الرغبة   

فُ   
الجفٍِر 

 ثجفلب
 

 الجصلّو
والجخفّؿ   
والمجةبهة  

 وإنةدة
الجصلّو   

   
وًنذا
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إداسة اى٘قج

 هً الطرق والوسائل التً تعٌن المرء على االستفـــادة القصوى من وقته

فً تحقٌق أهدافه وخلق التوازن فً حٌاته ما بٌن الواجبــات والرغبات 

.واألهداف
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إداسة اى٘قج 

 ًقدرة الفرد على تعدٌل: هً مهارات سلوكٌة تعن

  سلوكه وتغٌٌر بعض العادات السلبٌة التً ٌمارسها فً حٌاته لتدبٌر وقته

.واستثماره االستثمار  األمثل  والتغلب على بعض ضغوط الحٌاة 
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ػ٘اٍو حضٞغ اى٘قج

عوامل خارجٌة عوامل شخصٌة

الزوار.

التلٌفون.

االنتظار.

االجتماعات.

 ثقة الرؤساء.

عدم التنظٌم.

عدم القدرة علً الرفض.

التأجٌل.

الملل وعدم االهتمام.

المغاالة فً الدقة.
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الجشٍِف•
لٍل ل•
صٍء الجولّم•
البصح نن النمةل•
الجردد فُ اثخةذ الكرار•

الثػةل الغّر •
فهةل
الزِةرات•
الٌةثف•
الزجمةنةت•

المن جب غّر مولم•
ة• ندم ثٍفًر
ندم زٍدثٌة•
ندم ثولّمٌة• 23مؾّهةت الٍلت



اىخس٘ٝف

السلبً اإلٌجابً

عدم الرغبة فً القٌام بالعمل

الرغبة فً الكمال

تأجٌل المهام الغٌر سارة

المهام الصعبة

التردد فً اتخاذ القرار

تجمٌع معلومات مهمة

إمكانٌة التفوٌض

تأجٌله على حساب أمر أهم

ضروف قاهرة
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عدم الرغبة في القيام بالعمل.

الرغبة في الكمال
تأجيل المهام الغير سارة
المهام الصعبة
التردد في اتخاذ القرار

نالج الجشٍِف

مشكلة عميقة في النفس                
(عليك بالتعرف على األسباب)                    

صعب المنال               
تألم أول النهار خيرًا من التألم                                                       

طوال النهار

فتت تسد              
التأجيل ال يؤدي إلى اتخاذ قرارات             

صحيحة

الهالجالمطنلة
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 ػْذ ٍَبسست اىؼَيٞت اإلداسٝت ٍضٞؼبث ىي٘قج  

 فً التخطٌط:

 تخطٌط / اولوٌات / عدم وجود اهداف

 االدارة باالزمات , تغٌٌر األولوٌات .

 والمواعٌد / انتظار الطائرات .

 تقدٌرات غٌر واقعٌة للوقت / محاولة القٌام بأمور كثٌرة فً وقت واحد.

 عدم الصبر / العجلة .

 السفر.
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  ػْذ ٍَبسست اىؼَيٞت اإلداسٝت ٍضٞؼبث ىي٘قج 

 فً التنظٌم:

 خلط المسؤولٌة والسلطة .

 ًالمكاتب المزدحمة / عدم التنظٌم الشخص.

 تعدد الرؤساء .

 إزدواجٌة الجهد .

 نظام سًء للمفات .

 القراءة / الروتٌن / االعمال الورقٌة  .

 التسهٌبلت المادٌة غٌر مبلئمة / معدات غٌر مبلئمة.
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  ػْذ ٍَبسست اىؼَيٞت اإلداسٝت ٍضٞؼبث ىي٘قج 

 فً التوظٌف:

 الزٌادة او النقص فً عدد الموظفٌن .

 غٌر أكفاء / موظفون غٌر مدربٌن  .

 الموظفون االتكالٌون  .

 االستقاالت / التأخر / التغٌب.
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  ػْذ ٍَبسست اىؼَيٞت اإلداسٝت ٍضٞؼبث ىي٘قج 

 فً التوجٌه:

 البلمباالة / نقص الدافع  .

 االشتراك فً تفاصٌل روتٌنٌة / التفوٌض غٌر الفعال.

 وفً العمل / نقص فً التنسٌق.
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  ػْذ ٍَبسست اىؼَيٞت اإلداسٝت ٍضٞؼبث ىي٘قج 

 فً االتصاالت:

 عدم وضوح او فقدان االتصاالت واإلرشادات .

 االجتماعات  .

 عدم االتصاالت .

"  االتصاالت الكثٌرة الزائدة" / حمى المذكرات الداخلٌة
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  ػْذ ٍَبسست اىؼَيٞت اإلداسٝت ٍضٞؼبث ىي٘قج 

 فً صنع القرارات:

 طلب الحصول على كل المعلومات .

 التردد / التأجٌل .

قرارات سرٌعة
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  ػْذ ٍَبسست اىؼَيٞت اإلداسٝت ٍضٞؼبث ىي٘قج 

 فً الرقابة:
 الزائرون المفاجئون  .

 المقاطعات الهاتفٌة .

 معلومات متأخرة / معلومات غٌر كاملة .

 ال " عدم القدرة على قول "

 ًنقص االنضباط الذات  .

 وتقارٌر المتابعة / الرقابة / فقدان المعاٌٌر

 ترك المهام دون إنجازها .

 الرقابة الزائدة.

 الضجٌج / المؤثرات البصرٌة الملهٌة .

عدم وجود االشخاص الذٌن ترٌدهم للنقاش

 عدم العلم بما ٌجري حولك.
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قبُّ٘  إداسة اى٘قج       

“When You Wash The Dishes, 

Wash the Dishes.”

  كن هناك.....اٌنما تكون 

قم بدورك على اكمل وجه
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وقتك؟ ادارة ترٌد هل

عاداتك فً تتحكم ان حاول

عاداتنا عبٌد نحن

تكسرها ان ٌمكنك هل
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اننا تعودنا علً الراحة فً عدم الراحة.

إذا لم تكن تخطط للناجح فأنت تخطط للقشل
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ه     فر    ا ل  

  ط  خص    

ال    ل ؟
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إدٍبُ اىَْظ

جمٌعنا نصرف وقتا وجهدا ونحقق نتائج

 ًأن نعمله ما مدى تقارب ما نعمله مع ما نرٌد فعبل

 ًما مدى تقارب نتائجنا مع ما نرٌد أن نحققه فعبل

ما مدى تقارب نتائجنا مع ما نستطٌع أن نحققه بتغٌٌر أنماطنا
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بُـــاإلدٍ

الشًء الذي ندمن علٌه ٌرتب مشاعر ٌمكن توقعها بدقة.

ٌصبح هذا الشًء محور التركٌز األول وٌأخذ كل االهتمام.

اإلدمان ٌبعد مؤقتا كل المشاعر السلبٌة, ومنها األلم وتأنٌب الضمٌر.

اإلدمان ٌحقق مؤقتا مجموعة من المشاعر اإلٌجابٌة الزائفة.

اإلدمان ٌطور المشاكل أو المشاعر السلبٌة بدال من أن ٌعالجها.

اإلدمان ٌقلل الكفاءة الشخصٌة

اإلدمان ٌدمر العبلقات االجتماعٌة

اإلدمان ٌدمر نظرة الشخص إلى نفسه.
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َّبرج ػيٚ إدٍبُ اىَْظ

إدمان الطوارئ

إدمان الكسل أو الحٌاة الروتٌنٌة

إدمان العمل
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ٍب ٕ٘ األٌٕ ىذٝل

 ما هو النشاط الوحٌد الذي تعرف أنك لو أدٌته كما ٌجب, وبانتظام, سٌحقق

لك نتائج إٌجابٌة فً حٌاتك الشخصٌة؟

 ما هو النشاط الوحٌد الذي تعرف أنك لو أدٌته كما ٌجب, وبانتظام, سٌحقق

لك نتائج إٌجابٌة فً حٌاتك المهنٌة؟
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  هل
نضع السلم على الحائط 

؟الصحٌح

41



!أٗالً ... األٍ٘س األٌٕ



 

 

 إدارة الٍلت مٌةرة ِمنن ثرزا جٌة 

نملّةت الفرنّةإلَ   
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 التعرف على كٌفٌة قضاء الوقت واستخدام سجبلت الوقت

 للحصول على معلومات دقٌقة.

 تحلٌل سجبلت الوقت للتعرف على األنشطة التً تأخذ الكثٌر من الوقت من

.غٌر أن تسهم فً تحقٌق النتائج المتوقعة

 التقٌٌم الذاتً لقدراتك وكذلك القدرات التً ٌتطلبها تحقٌق األهداف.

 تحدٌد األهداف واألولوٌات.

 إعداد خطط عمل لتحقٌق األهداف.

تنفٌذ خطط العمل المرسومة وفق جدول زمنً محدد

تبنً أسالٌب وحلول مبلئمة لمواجهة مضٌعات الوقت

المتابعة وإعادة التحلٌل بهدف التطوٌر

44



اىسبػت ٗاىب٘صيت

البوصلة

(الفعالٌة)

الساعة

(الكفاءة)

.والساعة تحدد متى وكٌف ٌنجز ( ما الذى ٌجب أن ٌنجز)البوصلة تحدد االتجاه 

فهناك فرق بٌن األشٌاء المهمة والطرٌقة أو األسلوب الذى نقضى به أوقاتنا 

.العالج التقلٌدى هنا هو محاولة القٌام بعدة أشٌاء فى وقت أقل 
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ححيٞو اى٘قج

  التعرف على األنشطة التً ال حاجة للقٌام بها وال ٌنجم عنها أي نتٌجة

.مفٌدة 

ما المهام التً تقوم بها حالٌا وتستطٌع تفوٌضها لآلخرٌن ؟.

السٌطرة علٌها؟ ما األنشطة التً تؤدي إلى ضٌاع وقتك وتستطٌع.

ما األنشطة التً تقوم بها وتؤدي إلى ضٌاع وقت اآلخرٌن ؟.
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حخطٞظ اى٘قج

 ” إذا أردت إنجاز عمل ما فأعطه لشخص مشغول لٌنجزه”

 ” إذا لم تستخدم عقلك فستستخدم أقدامك”

  المنهج المنظم لتخطٌط الوقت

 نقطة البدء هً تحدٌد األهداف بدقة ووضوح لبلسبوع التالً وإن ٌتم ذلك

وعند وضع ... . فً نهاٌة االسبوع الذي سبقه وكذلك لشهر ولثبلثة أشهر ولسنة و

 األهداف  نسال انفسنا :
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    (لتحقٌق الهدف )ماذا ٌجب أن نعمل ؟

    ( متى ٌتم القٌام باألنشطة)متى ٌجب أن نعمل ؟

 أٌن ٌجب أن نعمل ؟

 ( التفوٌض ) من الذي ٌجب أن ٌعمل ؟

ما هً األولوٌات ؟

ما مقدار الوقت المستغرق ؟
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:لةندة بةرِجٍ ... ثذهر   

 
ثُ من % 80 

أ
  من الهوةغر%  20من الكّمة ثة

 

ن 
أ
هطفة ثصكق %  80بمهوَ ا

أ
ن % 20من ال

أ
ًداف فكؿ فُ شّن ا

أ
من ال  

هطفة ثصكق % 20
أ
ًداف  % 80من ال

أ
   ( .بمةذا اًجم إذن؟ ) من ال

 
ن  

أ
ثُ من % 80همة ا

أ
من خفٍط اإلهجةج % 20من مطنالت اإلهجةج ثة  

ن  
أ
ثُ من % 80وا

أ
ن % 20من شرم المبّهةت ثة

أ
من % 80من الهمالء و ا  

ثُ من 
أ
.من المٍكفّن  % 20مطنالت المدِر ثة
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مٞفٞت ححذٝذ األٗى٘ٝبث أٗالً 

 ٌركز الجٌل الرابع على االلمام بالمبادىء الحقٌقة والتى ٌرى أغلب الناس

.بأنها تحدد سبل االرتقاء بنوعٌة الحٌاة 

 فبدالً من التركٌز على إنجاز الكثٌر من المهام , بركز برنامج الجٌل الرابع

.على إنجاز األشٌاء الصحٌحة بطرٌقة متوازنة ومنتجة 
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اىَببدٙء اىشئٞسٞت

 إشباع االحتٌاجات والقدرات االنسانٌة األربعة:

 الطعام , الكساء , المأوى, األمن: إحتٌاجات جسمانٌة

 االنتماء , الرتباط باآلخرٌن , الحب: االحتٌاجات االجتماعٌة

 التطور والنمو: االحتٌاجات العقلٌة

 الشعور بالمعنى وتحقٌق الذات , ترك إرثا ٌنفع اآلخرٌن : االحتٌاجات الروحٌة.
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ال وازن   ا   ساج ب ن ا ربع  ا ات

اجتماعٌة

عقلٌةروحٌة

بدنٌة

الشعلة بداخلنا
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اىَببدٙء اىشئٞسٞت

 طرٌقة تحقٌق المبادىء األربعة:

 اشباع االحتٌاجات االساسٌة األربعة لٌس هو المهم , ولكن األهم هو الطرٌقة التى

.بتم بها اشباع تلك االحتٌاجات 

 إمكانٌات المواهب االنسانٌة األربعة:

 القدرة على التفكٌر فى الكٌفٌة التى تفكر بها فٌما نقوم به من أشٌاء: الوعى الذاتى

 نظام االرشاد الداخلى الذى ٌربطنا بحكمة السنٌن والقلب: الضمٌر

 القدرة على العمل فى أى موقف بغض النظر عن آراء اآلخرٌن : اإلرادة الحرة.

 القدرة على تخٌل الشىء ذهنٌا قبل تحقٌقه واقعٌاً : التخٌل االبداعى
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 غّر مشجهرو ومٌم

2
مدلة 

أ
...الجخفّؿ ، الجدرِب ، إنداد المّزاهّةت: ا

 مشجهرو ومٌم

1
مدلة 

أ
ـلبةت الٍالدِن  ،شفق الٍرد الٍّمُ من :ا

ن ،زِةرة المرِؼ، ـلبةت الراّس 
 
.الكرا

 

 غّر مشجهرو وغّر مٌم

4  
مدلة 

أ
ي هطةط ل هفم فّي:ا

أ
   الٌزل الزااد ، ا

 مشجهرو وغّر مٌم

 3  
مدلة 

أ
(إذا ثمت بغّر ًدف)الٌةثف ، الزاارون :ا

 

هطفة بةصجخدام مػفٍفة المشجهرو والمٌم 
أ
 :ثصلّو ال

ن
أ
:ثذهر ا

ًداف”       
أ
“الوطةط ِن جشب لّمجي من مدى إصٌةمي فُ ثصكّق ال  
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 الجفةًةت
 برِد غّر هةفم

غدلةء مؾّهَ ولت
أ
 ا

هطفة
أ
غّةب ال

4

زمة
أ
 ا

 مطنلة ـةراة
وظم نلَ اهجٌةء ولجي

أ
مطروع ا

1

 مكةـهةت
 منةلمةت

 برِد
 ثكةرِر

مٍر نةزلة
أ
 ا

هطفة نةمة
أ
3ا

غّر نةزو نةزو

 إندادا
هطفة ثخفّؿ

أ
 ا

 الٍلةِة والموم
 ناللةت

 فرص زدِدِة
2إبدانم
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:الوجةاذ 
اههدام هةمو للمشؤولّة•
خرِن•

 
النجمةد نلَ ال

مصفم هفشّةً •

4

:الوجةاذ 
ؽغؿ•
اشجراق هةمو•
ادارة ازمةت•
ِففئ الوّران داامةً •

1

:الوجةاذ 
مد•

أ
ثرهّز  لػّر ال

ادارة ازمةت•
هي ؽصّة•

أ
ِطهر ا

ناللةت ؽصلة او مصفمة•

3

غّر نةزو نةزو

:الوجةاذ 
رؤِة ظةملة•
ثٍازن •
ثصكّق لالًداف•
ازمةت للّلة•

2
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ّة
ًم
أ ال

اإللصةح
غّر نةزونةزو

ٌم
م

ٌم
ر م
غّ
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جم
مم

لمفّدمفّد

جم
مم
ل

مهارات تكتسب•

التعلم المنتظم  •

المخدرات•

التدخٌن•

مشاهدة األفبلم•

تعلم الكمبٌوتر•
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اىخَٞٞض بِٞ اىٌَٖ ٗاىَسخؼجو

 1,3ٌقضى االغلبٌة العظمى من الناس الكثٌر من الوقت بٌن المربعٌن 

.كفاءة وعندما ٌتم التخطٌط بدقة ٌعمل  هؤالء األشخاص بجد لٌصبحو أكثر 

 2ولكن سر الفعالٌة ٌكمن فى المربع رقم  

 على تطوٌر نوعٌة الحٌاة ,وتؤثر بشدة على كافة  2تعمل أنشطة المربع رقم

األنشطة

 االشخاص األكثر فعالٌة الٌقومون بنفس األشٌاء بصورةمختلفة ولكنهم ٌقومون

.بأشٌاء مختلفة 
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اىحٞبة فٜ اىَشبغ اىثبّٜ

المربع الثانً أسلوب حٌاة, ولٌس أداة تنظٌم وقت.

 مبدأ األهمٌة ٌعنً أن تأثٌر الحٌاة فً المربع الثانً سٌنعكس على حٌاتك

.المستمرة, ولٌس على حٌاتك الماضٌة

خطة المربع الثانً تتمٌز بتأثٌرها على الحٌاة ولٌس على الوقت.

 النجاح فً الحٌاة فً المربع الثانً ٌنعكس بشكل انتصارات فردٌة

.وانتصارات جماعٌة أٌضا
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اىثبّٜصفبث ٍِ ٝؼٞش فٜ اىَشبغ 

عبلقات وثٌقة وغنٌة مع اآلخرٌن ومع المجتمع,  أكثر مرونة وتلقائٌة

تعلم مستمر مع الحٌاة,  فرص نجاح وتفاعل إٌجابً أكثر

نتائج باهرة,  أكثر تركٌزا على الحب والعطاء

ال تؤثر المشاكل العارضة على نفسٌتهم

متوازنون فً كل شًء

ٌُشعرون من حولهم, بالثقة واالطمئنان ٌشعرون, و

ٌنفذون ما ٌقولون

دائرة التأثٌر تتوسع باستمرار

ٌستمتعون بالحٌاة
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حح٘ٝو اىخشمٞض إىٚ األٍ٘س اىََٖت بذالً ٍِ اىَسخؼجيت



دٗسة اىخخطٞظ األسب٘ػٞت

أهدافأدوارمهمة
جدول إلدارة 

المواعٌد
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ضغ ٍَٖخل اىشخصٞت اىخٚ ححذد سبب ٗج٘دك

 بٌان المهمات ٌجب أن ٌعكس بدقة ماتشعره فى قرارة نفسك بأنه سكون

هدفك النهائى فى الحٌاة 

وبالتالى ٌجب أن تعرف ماذا ترٌد ؟

مالذى ٌعطى معنى لحٌاتك؟

 وهذا ٌتطلب منك إعداد تقرٌر عن نفسك ٌعكس اآلتى:

تعبٌر عن قدراتك الخاصة

ٌلهمك أكثر مما ٌؤثر على شخص آخر

ٌقوم على مبادىء حقٌقٌة تعمل على رفع مستوى الحٌاة

ٌتعامل مع ماترٌد أن تكون وماذا تعمل فى حٌاتك

 ٌعمل على التوازن بٌن كافة األدوار الهامة فى الحٌاة.
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حؼشٝف مبفت األدٗاس

 ٕٛو ػبدة ٍب أجذ ّفسٜ ٍسخغشقب فٜ دٗس أٗ اثْبُ ىذسجت اُ األدٗاس األخش

قذ ال حجذ االٕخَبً اىنبفٜ؟

مٌ ٍِ أٗى٘ٝبحٜ ٝقغ فٜ أحذ ٕزٓ األدٗاس اىخٜ ال حيقٜ االٕخَبً اىنبفٜ؟

 ٗ ٜٕو حؼَو األدٗاس اىخٜ اخخشحٖب بخجبّس ٍغ بؼضٖب اىبؼض ىخحقٞق ٍَٖخ

ٕذفٜ؟

 ٍٜب االخخالف اىزٛ سٞصْؼٔ أُ آخز فٜ االػخببس ٕزة األدٗاس بشنو أسب٘ػ

فٜ قَٞت حٞبحٜ ٗفٜ اىخأمذ ٍِ أُ أّشطخٜ ٍخ٘اصّت؟
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اخخش إٔذاف اىَشبغ اىثبّٜ فٜ مو دٗس

 ما هو أهم شئ ٌمكن ان افعله فً كل دور,هذا األسبوع, لٌكون له أكبر

تأثٌر اٌجابً؟

ٍبرا سٞحذد ارا ّفزث ٕزٓ األشٞبء فٜ األسب٘ع اىقبدً؟

مٞف سأشؼش حجبٓ قَٞت حٞبحٜ؟

ٍبرا ى٘ ّفزث بؼضٌٖ فقظ؟

ٕو سخؤحٜ بخأثٞش اٝجببٜ فٜ حٞبحٜ؟

ٍبرا ى٘ ّفزحٖب مو أسب٘ع؟

ٕو سخضٝذ مفبءحٜ ػِ اى٘قج اىحبىٜ؟
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ٗقخبً ىألٕذاف اىٖبٍت: خصص أٗالً 

 ًمن خبلل رؤستك . أوجد أوقات خبلل األسبوع لؤلوقات الهامة أوال

.لؤلسبوع بأكمله 

 لٌست الفكرة هى ملىء أوقات األسبوع بمهام متعددة , وإنما تخصٌص

أوقات محددة ٌمكنك خبللها التركٌز على األمور غٌر المستعجلة والمهمة 

.المرتبطة بأهدافك 
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اخخبش ٍذٛ مَبه اىخْفٞز فٜ ىحظت بزاحٖب

راجع أنشطة ٌومك

رتب أولوٌاتك

استخدم بعض تخطٌط الوقت من أجل الٌوم

 صنف أعمالك بٌن األنشطة التى تحاتج إلى وقت غٌرها من األنشطة وقم

أثناء الٌوم بالتعامل برضا مع أمور غٌر متوقعة قد تفرض نفسها علٌك فى 

.أشكال متعددة 

 ولكن علٌك أن تقف هنا وقفة وترد فٌها على اآلتى:

ما هى أفضل سبل إستغبلل وقتى فىبل هذا الحٌن؟

ما هو أفضل شىء ٌمكن أن أقوم به اآلن ؟
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اىخقٌٞٞ األسب٘ػٚ

ماذا حققت من أهداف؟

ما هً التحدٌات التً واجهتها؟

ما هً القرارات الً اتخذتها؟

فً اتخاذي للقرارت هل جعلت األهم فالمهم؟

ما هى النجاحات التى حققتها ؟ والفشل الذى واجهته ؟

ما هو الوقت الفعلى الذى قضٌته فى األنشطة الهامة ؟

ما األسلوب الذى ٌجعلنى أتقدم فى تحقٌق أهدافى؟

ما هو الشى الذى تعلمته هذا األسبوع والذى سٌساعدنى فى المستقبل
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ٗجٔ االٕخَبً فٜ األسب٘ع

المشهد عن قرب

(االهتمام الٌومً)

االلحاح

االحتٌاجات كما تتبادر لبلحساس

مهام و أنشطة

الخطوة التالٌة

المشهد عن بعد

(الرؤٌة و المهمة)

أهمٌة طوٌلة المدي

احتٌاجات أساسٌة

الوجهة

الصورة الكبٌرة

فجوة
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ٗجٔ االٕخَبً فٜ األسب٘ع

المشهد عن قرب

(االهتمام الٌومً)

االلحاح

االحتٌاجات كما تتبادر لبلحساس

مهام و أنشطة

الخطوة التالٌة

المشهد عن بعد

(الرؤٌة و المهمة)

أهمٌة طوٌلة المدي

احتٌاجات أساسٌة

الوجهة

الصورة الكبٌرة

فجوة

المشهد بالحجم الطبٌعً

(االهتمام األسبوعً)

روابط

مدي االلحاح مع األهمٌة طوٌلة المدي

االحتٌاجات المحسوسة مع االحتٌاجات األساسٌة

المهام و األنشطة الموجهة

الخطوات التالٌة فً الصورة األكبر
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 أحد أهم مفاتٌح النجاح هو عدم وضع أولوٌات لما علً جدولك بل جدولة

أولوٌاتك
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ولٍِةت
أ
وؽم ال

 ًُ ولٍِة
أ
 : وال

 هٌة بدِو ِجكدم نلَ غّرى من البدااو و اأ   ظئ مة ِجفلب اًجمةمة لبو غّرى اأ

  مهةِّر ثخػّع الٍلت نود بهؼ الوةس  :

خرِن ) ثخػّع الٍلت 1.
 
 (ششب ـلبةت ال

 (ششب الكرب من المٍند الوٌةاُ ) ثخػّع الٍلت 2.

 (ششب الٍلت المجةح ) ثخػّع الٍلت 3.

الٍلت المجةح إلهرةزى“ : لةهٍن بةرهوشٍن 
أ
 .  “ِجمدد الهمو لّمال

 هطفة فرنّة ومن خم هطفة المٌمة بهد ثرزا جٌة إلَ اأ
أ
فؾو البدء بةل

أ
 لذا ال

 هطفة غّر المٌمة
أ
”المػفٍفي ” الكّةم بةل
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 تخصٌص الوقت حسب درجة االستماع   هل كل ممتع مهم ؟

 تخصٌص الوقت حسب وقت الوصول.

 تخصٌص الوقت حسب درجة المالوفٌة.

  وعند وضع االولوٌات ٌسأل نفسه  :

ما هً أهدافً وأي منها ٌمثل هدفاً أساسٌاً ؟

ما هو المعٌار الذي ٌمكننً اللجوء الٌه لوضع األولوٌات ؟

إذا كانت جمٌع أهدافً مهمة فما هً األنشطة التً تحقق أكثر

من هدف وهل ٌوجد نشاط ٌحقق هدفاً ولكنه ٌعٌق تحقٌق أخر؟

 هل أعرف األنشطة التً تقود إلى تحقٌق النتائج المرغوبة

وإذا لم استطع ذلك فأٌن أجد اإلجابة ؟

أي من أهدافً ٌحقق للمنظمة التً أعمل فٌها فائدة أكبر ؟

أي من أهدافً ٌجلب لً الرضا الشخصً وأي منها ٌحقق فائدة

واضحة ألكبر عدد من الناس ؟
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ن ِصدد هطفة واأ صبٍنّة إلَ اأ
أ
ًداف ال

أ
ن ثرزاأ ال  ان المدخو الموةصب لجخفّؿ الٍلت ًٍ اأ

صبٍنّة 
أ
صبٍنّة وٍِمّة وِجم بوةء الخفة ال  الٍلت الالزم إلهٌةء هو هطةط وفق خفة اأ

ثُ   
أ
:وفق مة ِة

ًداف
أ
ٍع الجةلُ )  ال هٍي ثصكّكي مم هٌةِة الصب

أ
(مة ا

-

-

-

(الخفة الصب           ٍنّة )
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ولٍِة الٍلت المفلٍب الٍّم
أ
ًداف ال

أ
هطفة المفلٍبة لجصكّق ال

أ
ال
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%  50 -% 25ان الٍلت الخةؽم للشّفرة مةبّن  الدراصةتهطفت بهؼ 

زدولة الهطفة 

صةصّّن 
أ
: نود الردولة لبد من مرانةة لةهٍهّن ا

 الٍلت المجةح إلهرةزى )  لةهٍن بةرهوشٍن 
أ
 ( .ِجمدد الهمو لّمال

 ُه در ممة هلن )  لةهٍن مٍرف
أ
( .هو مٌمة ثصجةج إلَ ولت ا
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أ
: بوةء الردول الزموُ . ا

 الردول الزموُ ِهرض لجدفق الهطفة وثٍلّجٌة بهنس الكةامة الجُ ثصجٍي 
ولٍِةت موةصبة وولت 

أ
ن ثوفذ فُ ٍِم مصدد مم ا

أ
 نلَ الهطفة الجُ ِرب ا

(ولد ِرمم بّن الرمّم فُ همٍذج واشد ) مصدد إلهرةز الهمو 

ولٍِة الٍلت المفلٍب مة ثم الكّةم بي
أ
(الوطةط)الهوػر  ال

 -الظّةء الجُ ثهمو الٍّم-
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شداث المردولة 
أ
 ال

: المروهة . ب 

هطفة شّح ل ِمنن الشّفرة نلَ هو الٍلت          
أ
 ل ٍِزع الٍلت بنةملي نلَ ال

 مة هشبة المروهة المفلٍبة ؟ 
 ل ٍِزد ازةبة مصددة ولنن فُ مهلم الٍكةا ف اإلدارِة ِجفلب بوةء 

من إزمةلُ ولت الهمو الٍّمُ % 50الَ % 25الردول مروهة ثجراوح مة بّن 
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ي شةل فإن صرو الٍلت ِشةند فُ ثكرِر هشبة المروهة المفلٍبة  ونلَ اأ

:وثهجمد المروهة المفلٍبة نلَ ندة نٍامو 

 . ه درهشبة المروهة المفلٍبة اأ هةهت  وزاد ثفةنو المدِر مهٌمهلمة زاد ندد زمالء الهمو 1.

 . لوهلمة الهؾبةط الذاثُ هةهت المروهة المفلٍبة اأ 2.

 .ه درهلمة زاد موةخ الهمو المةدي من ؽٍؽةء وهصًٍة هةهت هشبة المروهة المفلٍبة اأ 3.
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الردولة الوةزصة  -ج 

ِشةند نلَ الجرهّز

ِزِد من اللجزام بي  

ِشةند نلَ الجرهّز نلَ مة ِرِد ثصكّكي

وممة ِشةند نلَ ذلم

وؽم الردول مدوهةً  -1

. زمم الهوةغر ذات الهاللة مهةً  -2

ثخػّع ولت للوفنّر فُ الردول -3

ًداف  -4
أ
.الجرهّز نلَ ال  

هطفة -5
أ
شد المشةندِن بردولة ال .ثنلّف اأ  

.ثؾمّن الردول صةنة ًدوء -6  

.ثصؾّر الردول مشبكةً  -7  

ًمّة -8
أ
.ثرثّب بوٍد الردول وفق ال
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حأثٞش اىبٞئت اىَحيٞت ػيٚ إداسة اى٘قج  

  تعود الناس على عدم تحدٌد األهداف.

  تعدد المناسبات االجتماعٌة.

  الزٌارات المفاجأة أو غٌر المخططة.

  العواطف والمجامبلت االجتماعٌة على حساب الوقت.

  التأجٌل المتعدد لكثٌر من المهام والنشاطات.

82



 الموٌذ المكجرح للشّفرة نلَ مؾّهةت الٍلت 

.زمم البّةهةت     (1  

صبةب المصجملة    (2
أ
.الجهرف نلَ ال  

.وؽم الصلٍل الممنوة    (3  

ه در الصلٍل زدوى    (4
أ
.اخجّةر ا  

.ثوفّذ الصو المخجةر    (5  

.ثكٍِم الصو المخجةر    (6  

 ِكٍم  

 نلَ  
 صت  

 خفٍات 
صةصّة  
أ
 :ا
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زّو وهّفّة الجغلب نلّي
أ
 الجة

صبةب ًُ  زّو إلَ خالخة اأ
أ
:ِهزى الجة

زّو المٌةم غّر المصببة  -اأ 
أ
:ثة  

ن 
أ
زّو المٌةم غّر الشةرة ِزِد من مؾةنفة ندم الشرور ًذى: ثذهر ا

أ
.ثة  

:المطرونةت الػهبة  -ب  

ن هرزئ المٌةم الػهبة إلَ مٌةم غغّرة
أ
  .ِمنن لوة ا

صٌو وصّلة لهالج المطنالت
أ
.إن ثفجّت المٌةم ا  

:الجردد –ج   

ل هرثن  ب 
أ
ل  و ا

أ
و نل  َ ال

أ
ل  د ِن  ٍن الش  ر  وراء نملّ  ة الج  ردد ً  ذى ً  ٍ الرغب  ة الكٍِ  ة ف  ُ ان هن  ٍن مػ  ّبّن ا

خفةء
أ
.ال  

صبةب الجردد
أ
شد ا

أ
.مصةولة الٍغٍل إلَ النمةل ا  
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:ثغّّر نةداثم   

زب نلَ الرصةاو الٍاردة نود وغٍلٌة.  .اأ  

مر، نلّم الكّةم بي فٍرًا ولّس فّمة بهد.  
أ
لٍم بٌذا ال .نودمة ثكٍل لوفشم صٍف اأ  

ن ثنبس ثلم         الوطةـةت غّر المردولة .    ظّةء المفلٍبة و اشرص نلَ ثوفّذ الردول وثهلم اأ
أ
ؽم زدوًل لال

زّو
أ
.الجُ غةلبًة مة ثخفُ وراءًة نملّة الجة  

نمةلنم -1 زّو لّس الصو لمهةلرة اأ
أ
ن الجة .إنلم اأ  

شرةم ِمنن الجصنم فٌّة -2 .لشم المطنالت النبّرة إلَ اأ  

ولّة -3 .خفؿ وهفذ مٌمة اأ  

.ابجنر هلةمًة للصٍافز -4  

.زرب خفة لػّرة لمدة خمس دلةاق -5  

.غمم بّبة نملم -6  
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ٍِٗ إٌٔ اىَٖبساث ىخغٞٞش اىسي٘ك 

  مهارة الفرد فً السٌطرة على الوقت المتاح للعمل فً ظل المعوقات الخارجة عن
.إرادته

  

  تغٌٌر بعض العادات السلبٌة مثل عدم االلتزام بالوقت أو عدم تحدٌد بداٌة األشٌاء
.ونهاٌتها 

  قوة اإلرادة واإلصرار على تنفٌذ المهمة فً موعدها مهما كانت الظروف.

  االلتزام والوالء للمهمة أو العمل أو المنظمة أو جماعة العمل.

  كسر الروتٌن والرتابة فً العادات والممارسات الٌومٌة واإلصرار على النجاح
.والتفوق دائما  مهما كانت الظروف والعوائق النفسٌة أو االجتماعٌة 
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  اكتساب عادات جدٌدة واتجاهات اٌجابٌة نحو الوقت وتقدٌره واحترام االلتزام

     به وجعل هذه العادات الجدٌدة سلوكا دائما وبٌعه وإقناع اآلخرٌن به.

  التفكٌر بحلول اٌجابٌة للمشكبلت التً قد تواجه عملٌات االلتزام بالوقت.

  وضع أهداف قصٌرة وطوٌلة األجل وذات معنى للحٌاة والعمل واالستمتاع

    بتحقٌق هذه األهداف.

  توزٌع ساعات الحٌاة الٌومٌة واألسبوعٌة والشهرٌة لتكون ساعات ممتعة وذات

    معنى ومشتملة على الجد والمرح والمتعة والهواٌة والتشوٌق.

  عمل توازن بٌن النشاطات النفسٌة والجسمٌة والذهنٌة عن طرٌق ممارسة

الهواٌات 

    الرٌاضٌة والفكرٌة واأللعاب واالجتماعات مع األصدقاء والمعارف.
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غٍرة وثهلّق

لةرن وشلو
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 :هّفّة الكؾةء نلَ بهؼ الهةدات الشّبة فُ إدارة الٍلت 

  ًُثّة للكؾةء نلَ بهؼ الهةدات الشّبة فُ إدارة الٍلت و
 
:ِمنن إثبةع الخفٍات ال

ولً   .شدد الهةدات الشّبة والمفلٍب الجخلع موٌة : اأ

ٍح : خةهًّة   .صرو الٌدف بٍؽ

 .شدد هةفة المطنالت المجرثبة نلَ ًذى الهةدة : خةلدًة 

 .ؽخم لّمة الوجةاذ الجُ صٍف ثصككٌة : رابهًة 

خرِن : خةمشًة 
 
 .هن غبٍرًا واصجهن بمشةندة ال

و اصجهةدثي : صةدصًة   .هن إِرةبُ وابجهد نن ثذهر المةؽُ اأ

 .هن شةزمًة مم هفشم وفُ ثػرفةثم : صةبهًة 
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دوات الهملّة إلدارة الٍلت  
أ
بهؼ ال

 .مفنرة الرّب)2 .مفنرة المن جب )1

و المطرف وفق الصةزة  )3
أ
 .همٍذج خةص ِهدى المدِر ا

وراق الخفؿ )4
أ
مو والجفنّر )5 .ا

أ
.الجة
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ح٘صٞبث ىخ٘فٞش اى٘قج 

 .الجكلّو من الوٍم  (1

.الكراءة الشرِهة  (2

 .الٍلت الؾةام فُ الهجلةر  (3

 .الراشة الكػّرة  (4

ة الذات  (5
أ
 .هشب الٍلت من خالل ندم الهمو ومنةفة

ة واإلذانة )الثػةلت  (6 ظـر
أ
ظخةص الوةزصّن ،الصجمةع إلَ ال

أ
 (بةل

 .اصجفد من الجكوّة الصدِدة    (7
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اقخشاحبث إلداسة اى٘قج

1-   رتب مكان العمل.

ًداف  -2
أ
 .وؽس ال

ولٍِةت  -3
أ
صرع ولت ممنن  -4 .شدد ال

أ
ورالم بة

أ
 .اهجي من ا

 .لشم المٌةم النبّرة إلَ مٌةم غغّرة  -6 .ازمم المٌةم المجطةبٌة  -5

 .ثهرف نلَ صةنةثم المدمرة  -7
 .اصجخدم ولجم الممجم والمفؾو بطنو فهةل  -8

 .للو من المكةـهةت وثشرب الٍلت  -9

 .ثروب مصةولة الٍغٍل إلَ النمةل  -10

ن ثكٍل  -11
أ
صلٍب الموةصب ( ل)ثهلم ا

أ
 .ولنن بةل

 .هةفئ هفشم  -12
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حببده اىَْبفغ



4

 %25   % 20= الطرهةت المجمّزة 
 

%35–% 25= الطرهةت الهةدِة 

1

3

غّر نةزو نةزو

2

 %80 -% 65= الطرهةت المجمّزة 

%25= الطرهةت الهةدِة 

 % 15= الطرهةت المجمّزة 

%60 -% 50= الطرهةت الهةدِة 

 %1= الطرهةت المجمّزة 

%3 -% 2= الطرهةت الهةدِة 
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حببده اىَْبفغ ّٗظبً إداسة اى٘قج

 ٌنفردالنظام برؤٌة تؤمن بأن االتصال والتواصل مع اآلخرٌن هو جوهر

.النظام الفعال إلدارة الوقت 

 تقدم كل فرد على حدة ٌؤدى إلى تقدم المنظمة بالكامل.

 تبادل المنفعة ٌمتد لٌشمل التحالفات االستراتٌجٌة مع الشركات األخرى

.باالضافة لتركٌز جهود األفراد 
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