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ِّمة
الم َقد َ
هتدف عملية إدارة الوقت إىل تطوير املهارات البلزمة لزيادة السيطرة على الذات من أجل
استثمار الوقت بفاعلية  ،وتقليص الفرص املهدرة ،وجتنب اجلهود املبعثرة .يعيش اإلنسان ٕٗ ساعة يف
اليوم ،و  ٔٙٛساعة يف األسبو ،،و  ٖٛٚٙساعة يف السنة تلك الساعات من أنفس الثروات وال بد
من املبادرة يف اغتنامها حبكمة وإال أصبحت األزمنة نقمة وانقلبت السعادة إىل تعاسة.
حظيتتت قةتتية الوقتتت بعنايتتة يبتتألة يف يتتض األديتتان وا ةتتارات والثقافتتات ولقتتد حتتض اإلستتبلم
علتتى وتترورة التتوعن بتتالزمن واستتتثماره بصتتاا األعمتتال .قتتام املص تريون القتتدماا باالىتمتتام بدراستتة الوقتتت
ألستتباب دينيتتة ومعماريتتة .ويف منتصتتا القتترن املاوتتن إىل ىتتذا اليتتوم سهتترت الدراستتات املت صصتتة لتنميتتة
مهتتارة إدارة عتتا األستتاليب ا ديثتتة حيتتق قامتتت ا ةتتارة ال ربيتتة وألستتباب اقتصتتادية وإنستتانية بتترفراد ىتتذا
املووو ،والتعمق بتفاصيلو يجانب من جوانب اإلدارة الفاعلة.
متتن املتفتتق عليتتو أن دورات إدارة الوقتتت ال تقتتدم حلتتوال ستتحرية لت يتتأل حيتتاة الفتترد ولكنهتتا تعطتتن
اسرتاتيجيات يفيلة بتحسني األداا  ،وزيادة الوعن هبذا املووو ،املصألي.
حت تتدث أو تتد زوي تتل – ا اص تتل عل تتى ج تتا زة نوب تتل س تتنة ٜٜٜٜٔم -ع تتن امل تتدز ال تتزم ال تتبلزم
لتحقيق هنةة حقيقية وميكن أن نست لص منها أريان النهةة لؤلمم واألفراد وىن :
ٔ .اإلرادة.
ٕ.
ٖ.
ٗ.
٘.

الرؤية.
العمل اجلاد.
بيئة مناسبة تدعم االبتكار وحرية اإلبدا.،
حتمتتل املستتئولية والتحتترر متتن األفكتتار الستتلبية متتن مثتتل الرؤيتتة الترمريتتة ألهنتتا رؤيتتة قاصتترة

وتؤدز إىل راحة اليسس اانظر ،زويل ٕ٘ٓٓم ،ص ٗ.)ٜٔ٘-ٜٔ
تلك األريان ال ىن حلية اإلنسان الناجح يف إدارة الذات  ،واستثمار فرص ا ياة.
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أهداف الدورة
ٔ .تسصيل أمهية الوقت يف تنمية الفرد واجملتمض.
ٕ .التدرب على ووض اسرتاتيجيات واوحة الست بلل الوقت.
ٖ.
ٗ.
٘.
.ٙ

مناقشة معوقات استثمار الوقت.
َّس ِويْا ا )Procrastinationوأعراوها وأسباهبا وعبلجها.
مناقشة مشكلة الت ْ
شرح نظرية ستيفن يويف يف إدارة الوقت.
تصميم برنامج ش صن الست بلل الوقت بالشكل األمثل.

 .ٚمناقشة أسس ووض األىداف.
 .ٛالتدرب على أسس يتابة املبلحظات لتنظيم الوقت.
 .ٜالتعرف على املصادر املهتمة بتنمية مهارة إدارة الوقت يف املكتبات وشبكات اإلنرتنت.
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تَ ْمرينات
تحليل شخصي إلدارة الوقت
احملاور

دا ما

أحيانا

نادرا

أبدا

ٔ -وووح الرؤية :أيتب أىدايف بوووح قبل أن
أبدأ مبشاريعن وأعمايل اهلامة.
ٕ -املبادرة :أقوم بالت لص من األوراق القدمية اليت
ال حاجة هلا.
ٖ -سلم األولويات :أمارس الرياوة بانتظام
وأحافظ على العادات الصحية عند األيل.
ٗ -التدوين :أقوم بتسجيل املبلحظات اهلامة ين
أجنزىا بالوقت احملدد.
٘ -ا وافز :أذىب إيل عملن حبماس وأستمض بو.
 -ٙاملؤشرات :أحافظ على الصبلة دون تسخأل.
 -ٚالنظام :قبل أن أخرج من مكتيب أرتبو وأجهز
األوراق املطلوبة لل د.
 -ٛالتكنولوجيا :أطور مهارايت يف است دام
الوسا ل التقنية وأستعني هبا لتنظيم أوقايت
ااالنرتنت ،الطباعة ،الفايس ،اإلمييل...
 -ٜااللتزام :أذىب إىل اجتماعايت قبل أن تبدأ
بفرتة مناسبة.
ٓٔ -اإلرادة :أقول "ال" لآلخرين عندما يطلبون
م أداا عمل هلم يف وقت ال يناسب فبل أقوم
بتسجيل أعمايل إال لةرورة.
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متتن أجتتل حتليتتل إدارتتتك للوقتتت صتتل خطتتا بتتني التتدرجات التتيت اخرتهتتتا يف يتتل
ستؤال ،وستحصتتل بعتتد ذلتتك علتتى رستتم بيتتاجت متعتترج يلمتتا اجتتتو ا ت تتو اليمتتني فهتتو
يووتتح اجلوانتتب اإليفابيتتة يف أس ترتك .ويلمتتا اجتتتو ا ت إىل اليستتار فرنتتو يكشتتا عتتن
مواوض الةعا.
حتليل إحصا ن لئلستبانة
الست راج النسبة املئوية:
ا ض النقاط اليت حصلت عليها ادا ما= ٗ ،أحيانا= ٖ ،نادرا= ٕ ،أبدا= ٔ).
اقسم الناتج على ٓٗ مث اوربو يف ٓٓٔ= النسبة املئوية.
يبني اجلدول التايل نسبة بعض الدرجات:
الدرجة

النسبة

الدرجة

النسبة

ٕٔ

٘%ٕ٘.

ٖٔ

٘%ٚٚ.

ٕٕ

٘٘%

ٕٖ

ٓ%ٛ

ٖٕ

٘%٘ٚ.

ٖٖ

٘%ٕٛ.

ٕٗ

ٓ%ٙ

ٖٗ

٘%ٛ

ٕ٘

٘%ٕٙ.

ٖ٘

٘%ٛٚ.

ٕٙ

٘%ٙ

ٖٙ

ٓ%ٜ

ٕٚ

٘%ٙٚ.

ٖٚ

٘%ٜٕ.

ٕٛ

ٓ%ٚ

ٖٛ

٘%ٜ

ٕٜ

٘%ٕٚ.

ٖٜ

٘%ٜٚ.

ٖٓ

٘%ٚ

ٓٗ

ٓٓٔ%

اإلجراا املطلوب لتعزيز مواطن القوة:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------اإلجراا املطلوب ملواجهة التحديات انقاط الةعا):
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الطموحات املستقبلية :
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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خصائص الوقت في التصور اإلسالمي
بعتتد ق ترااة النص تتوص التاليتتة الرجتتاا يتابتتة اإلجابتتة عتتن األستتئلة التتتايل :م تتا خصتتا ص الوق تتت يف
التصتتور اإلستتبلمن ومتتا الش تواىد اا يتتات – األحاديتتق – األق توال) التتيت ميكتتن إوتتافتها واملتعلقتتة بسمهيتتة
الوقت ما الشاىد الذي حتب أن تستشهد بو عندما تتحدث عن أمهية الوقت وملاذا
الشواهد
ضو ِ ِ
ف اللَّي ِل والنتَّها ِر ي ٍ
قال تعاىل" :إِ َّن ِيف خ ْل ِق َّ ِ
ات ألُوِيل األلْب ِ
اب ٓ}ٜٔ
الس َم َاوات َواأل َْر ِ َ ْ
َ
ْ
َ
اختبلَ ْ َ َ َ
ِ
َّ ِ
السماو ِ
ِِ
َّ ِ ِ
ات َواأل َْر ِ
ت َىذا
ض َربتَّنَا َما َخلَ ْق َ
ين يَ ْذ ُي ُرو َن اللّ َو قيَاماً َوقتُعُوداً َو َعلَ َى ُجنُوهب ْم َويتَتَت َفك ُرو َن يف َخ ْلق َّ َ َ
الذ َ
اطبلً سبحانَ ِ
اب النَّا ِر ٔ }ٜٔاسورة آل عمران).
بَ ِ ُ ْ َ َ
ك فَقنَا َع َذ َ
ٍ
ِِ
"قَا َل َي ْم لَبِثْتُ ْم ِيف األ َْر ِ
ين ٖٔٔ}
ض َع َد َد سن َ
ض يتَ ْوم فَ ْ
ني ٕٔٔ} قَالُوا لَبِثْتنَا يتَ ْوماً أ َْو بتَ ْع َ
اسس َْل الْ َع ِّاد َ
ال إِن لَّبِثْتُ ْم إِال قَلِيبلً لَّْو أَنَّ ُك ْم ُينتُ ْم تَت ْعلَ ُمو َن ٗٔٔ} أَفَ َح ِسْبتُ ْم أَََّّنَا َخلَ ْقنَا ُي ْم َعبَثاً َوأَنَّ ُك ْم إِلَْيتنَا ال
قَ َ
ِ
ب الْ َع ْر ِش الْ َك ِرِي  "}ٔٔٙااملؤمنون).
ك ا َْ ُّق ال إِلَ َو إِال ُى َو َر ُّ
تتُ ْر َجعُو َن ٘ٔٔ} فَتتَت َع َاىل اللَّوُ الْ َمل ُ
" َوالْ َف ْج ِر ٔ} َولَيَ ٍال َع ْش ٍر ٕ}" اسورة الفجر).
"والْعص ِر ٔ} "إِ َّن ا ِإلنسا َن لَِفن خس ٍر ٕ} إِال الَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
ات وتَتو ِ
اص ْوا
َ َ ََ
َ َْ
اص ْوا با َْ ِّق َوتَت َو َ
الصا َ َ َ َ
ُْ
َ
الص ِْا ٖ}" اسورة العصر).
بِ َّ
ول اللَّ ِو صلَّى اللَّو علَي ِو وسلَّم "وخ ْذ ِمن ِص َّحتِك لِمر ِوك وِمن حياتِ ِ
ك" ارواه الب اري).
ال َر ُس ُ
قَ َ
ك ل َم ْوتِ َ
َ َ َ َ َ ْ ََ َ
َ
ُ َْ ََ َ َُ ْ
ِ
ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّم قال " :بَادروا باألَ ْع َمال سبعا :ىل
وعن أيب ىريرة َرو َن اللَّوُ َعْنوُ أن َر ُسول اللَّو َ

تنتظرون إال فقرا منسيا ،أو غىن مط يا ،أو مروا مفسدا ،أو ىرما مفندا ،أو موتا جمهزا ،أو الدجال فشر
ي وقَ َ ِ
ِِ
يق َح َس ٌن.
ال َحد ُ
غا ب ينتظر ،أو الساعة فالساعة أدىى وأمر" َرَواهُ التت َّْرمذ ُّ َ

ول اهللِ صلى اهلل عليو وسلم:
ال َر ُس ُ
قَ َ
ِ
َجَرهُ ،قَتْب َل أَ ْن يَج َّ
اج ْو).
اأ َْع ُ األَج َأل أ ْ
ابن َم َ
ف َع َرقه) ا َرَواهُ ُ
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ول قَدما عب ٍد يتوم ِ
القيَ َام ِة َح ّّت
قال َر ُس ُ
قالَ :
َسلَ ِم ّن َ
وعن أَيب بتَ ْرَزَة األ ْ
ول اهلل صلى اهلل عليو وسلم" :الَ تَت ُز ُ َ َ َْ َ ْ َ
ِ ِِ ِ
ِ ِِ ِ
ِِ ِ
ِِ ِ
يم
فيم أَنْت َف َقوُ ،وعن ج ْسمو ف َ
يم فَت َع َل ،وعن َمالو م ْن أَيْ َن ا ْيتَ َسبَوُ َو َ
يم أَفْتنَاهَُ ،وعن ع ْلمو ف َ
يُ ْسس ََل َع ْن ُع ْمره ف َ
أَبْبلَهُ" ارواه الرتمذي).
ِ
اطض لَو ََل تَت ْقطَعو بِالطَّ ِ
وقال العلماا" :الْوقْت سي ٌ ِ
ت
َ
اعات َسيَت ْقطَعُك بِالْ َف َوات" .وقال الشافعن "الْ َوقْ ُ
َ َ َْ
ا قَ ٌ ْ ْ ْ ُ
ا إ ْن ََلْ تَت ْقطَ ْعوُ قَطَ َعك".
َسْي ٌ
خصا ص العناية بالوقت يف التصور اإلسبلمن:
ٔ __________________________________________________
ٕ __________________________________________________
ٖ_ _________________________________________________
نصوص وشواىد أخرز
___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________________.
ما الشاىد الذي حتب أن تستشهد بو عندما تتحدث عن أمهية الوقت وملاذا
___________________________________________________
__________________
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مضيعات الوقت
ورد يف املعجم الوسي الذي أصدره جممض الل ة العربية
الزم ِن الَّ ِذي أَنْ ِ ِ ِ
جبمهورية مصر العربية "قَتْتل الوقْ ِ
يما الَ
ت" :إِنْت َف ُ
َ
اق ََّ
ت فيو ف َ
ُ َ
فَا ِ َد َة فِ ِيو" .ما أىم مةيعات الوقت وما ا لول املقرتحة
 تتتتتتت
 تتتتتتت
 تتتتتتت
 تتتتتتت
 تتتتتتت
 تتتتتتت
 تتتتتتت
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مراتب التفويض في الميزان
نقصد بالتفويض توزيض املهام وتكليا البعض باجناز مهام حمددة اووض أىداف -آليات -تنفيذ-
ال رس ُ ِ
ِ
صلَّى
ول اللَّو َ
متابعة تقييم -تقوي) .وألن التوييل أمانة عظيمة ورد " َع ْن أَِيب ُىَريْتَرَة َرو َن اللَّوُ َعْنوُ قَ َ َ ُ
ِ
ُسنِ َد األ َْم ُر
ول اللَّ ِو قَ َ
اعتُت َها يَا َر ُس َ
اعةَ قَ َ
ت األََمانَةُ فَانْتتَ ِظ ْر َّ
ا إِ َ
ويِّت َع ْ
اللَّوُ َعلَْيو َو َسلَّ َم إِ َذا ُ
ال َيْي َ
وَ
الس َ
ال إِ َذا أ ْ
اعةَ" ارواه الب اري).
إِ َىل َغ ِْأل أ َْىلِ ِو فَانْتتَ ِظ ْر َّ
الس َ
ايفابيات التفويض

سلبيات التفويض
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التسويف (غدا ...إن شاء اهلل!!)
اجملاال األسباب
ت

املظاىر

------------------------------------------يف
العمل -------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

---------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

يف
املنزل
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تمرين لوحة إدارة الوقت لستيفن كوفي
ملح
مهم

غأل ملح

أ)

إ)

النشاطات:
أزمات
مشايل واغطة
مشاريض تقرتب من هنايتها

النشاطات:
وقاية ،تعزيز القدرة على اإلنتاج ،إقامة
عبلقات
التعرف على فرص جديدة
الت طي  ،ترويح عن النفس

غأل مهم

اٖ)
النشاطات:

اٗ)
النشاطات:

انقطاعات ممكنة ،بعض املكاملات،
بعض الرسا ل بعض التقارير بعض
املقببلت

توافو ،اهنماك يف العمل
بعض الرسا ل
بعض الرسا ل

أمور وشيكة قةايا واغطة
نشاطات عامة

بعض املكاملات اهلاتفية
مةيعن الوقت
نشاطات مسلية

أين يقض سلوك أيثر الناس وملاذا
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------أي مربض من املفرتض أن ينال معظم انتباىنا
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما األمور اليت يفب أن حترص عليها ين تكون يف املربض املثايل
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ال َخات َمة
ال زالتتت عبتتارة "الَ تتُ َؤ ِّجت ْتل َع َمت َتل اليَ ت ْتوِم إِ َىل ال َت ٍتد" تكشتتا لؤلجيتتال تلتتو األجيتتال أمهيتتة املبتتادرة يف

اجناز األعمال وتنظتيم ا يتاة .إن متسوورات األمتس مصتابيح اليتوم يمتا أن اإلبتداعات العصترية زادهتتا متانتة
ف تتالعلوم اإلداري تتة جنح تتت جناح تتا ب تتاىرا يف جتدي تتد جم تتال إدارة ال تتذات وق تتدمت الكث تتأل م تتن االست ترتاتيجيات
العمليتتة وىتتن مبتتادئ عامتتة وليستتت قطعيتتة وصتتا ة لكتتل املواقتتا بتتل يتتل فتترد يستتت دمها حستتب جمريتتات
األحداث ومتطلبات املواقا ،وخصوصيات األفراد.
لقد عرف سلفنا الصاا قيمة الوقت فقالوا "من الفراغ تكون الصبوة ،ومن أمةى يومتو يف حتق
قةتتاه ،أو فتترض َّأداه ،أو جمتتد أولتتو ،أو وتتد حصتتلو ،أو ختتأل أسستتو ،أو علتتم اقتبستتو فقتتد عتتتق يومتتو

وسلم نفسو .قال:
لقد ىاج الفراغ عليك ش بل * وأسباب الببلا من الفراغ" ااملناوي ،فيض القدير).
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أسعد ،يوسا مي ا يل ا ٜٜٔٙم) .وقت فراغك .القاىرة :دار غريب للطباعة والنشر والتوزيض.
أسعد ،يوسا مي ا يتل ا ٜٜٔٛم) .بتجديتد أىتدافك تةتمن التقتدم .القتاىرة :دار غريتب للطباعتة
والنشر والتوزيض.

بيفني ،ديفيد إٗٓٓ م) أبس ٓٓٔ سر لؤلش اص الناجحني .طٔ ،الرياض :مكتبة جرير.
بيكترينج ،بتتيج إٗٓٓ م) .ييتتا ميكنتتك ا صتتول علتتى أقصتتى استتتفادة متتن يتتوم عملتتك .الريتتاض:
مكتبة جرير.
زويل  ،أود ا ٕٔٗٙىت  ٕٓٓ٘ -م) .عصر العلم .طٔ ،القاىرة :دار الشروق.
سلمان ،سامن ا ٔٗٔٛىت  ٜٜٔٚ -م) .ييا تكون عمليا أيثر .طٔ ،الرياض :املؤمتن للنشر.
السويدان ،طارق إٕٗٔ ىت) .إدارة الوقت .الكويت :شرية اإلبدا ،ا ليجن.
سيباجت ،خليل فهد .موسوعة رجل األعمال الناجح إدارة الوقت .بألوت :دار الراتب اجلامعية.

الش تترمان ،عب تتداهلل عل تتن إ٘ٗٔ ى ت ت  ٕٓٓ٘ -م) .ف تتن إدارة الوق تتت وحف تتظ الزم تتان .عمت تتان :دار
النفا س.
شت تتألمان ،جت تتيمس اٗٔٗٔىت ت ت  ٜٜٔٗ -م) .توقت تتا عت تتن املماطلت تتة .وباشت تتر العمت تتل .ب ت تتألوت :دار
الرشيد.
عب تتداجلواد ،حمم تتد أو تتد إٓٗٔى ت ت ٕٓٓٓ -م) .يي تتا ت تتدير وقت تتك بفاعلي تتة .طنط تتا :دار البش تتأل
للثقافة والعلوم.
فتحن ،حممد إ٘ٗٔ ىت  ٕٓٓ٘ -م) .حياتك يف إدارة الوقت .دار الراية للنشر والتوزيض.
ي تتويف ،س تتتيفن أٜٜٙم) .الع تتادات الس تتبض للق تتادة اإلداري تتني .تر تتة :ىش تتام عب تتداهلل .األردن :دار
الفارس للنشر والتوزيض.
يويف ،ستيفن آٖٕٓ م) .العادات السبض لؤلسر األيثر فعالية .الرياض :مكتبة جرير.
جلنتتة متتن األطبتتاا االختصاصتتيني ا ٜٜٔٙم) .اإلرىتتاق :أستتبابو وطتترق عبلجتتو .طٔ ،القتتاىرة :التتدار

الدولية للنشر والتوزيض.
مريز التميز للمنظمات غأل ا كومية اتاريخ الدخول ٖٕٕٓٓ٘ -ٜ -م):
مريز التوجيو واإلرشاد .دورة ييا تستثمر وقتك .جامعة امللك فهد.
امل تزي  ،أيتتوب حممتتد إٕٓٓ م) .اإلدارة التسسيستتية العلتتم والفتتن .الكويتتت :الشتترية الكويتيتتة العربيتتة

للدعاية واإلعبلن والنشر والتوزيض.
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املطتتو ،،جاستتم حممتتد بتتدر أٖٗٔ ى ت  ٜٜٖٔ -م) .الوقتتت عنتتد املترأة .الكويتتت :مؤسستتة الكلمتتة
للنشر والتوزيض.
املوسوعة الشعرية آٖٕٓ م) .ا )CDأبوسيب :اجملمض الثقايف.
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