
 فن إدارة الوقت
 

ماذا نعين إبدارة الوقت ؟  
ىي الطرق والوسائل اليت تعني ادلرء على االستفادة القصوى من وقتو يف حتقيق أىدافو وخلق 

.  التوازن يف حياتو ما بني الواجبات والرغبات واالىداف
اة، إذ أن واالستفادة من الوقت ىي اليت حتدد الفارق ما بني الناجحني والفاشلني يف ىذه احلي

السمة ادلشًتكة بني كل الناجحني ىو قدرهتم على موازنة ما بني األىداف اليت يرغبون يف حتقيقها 
والواجبات الالزمة عليهم جتاه عدة عالقات، وىذه ادلوازنة أتيت من خالل إدارهتم لذواهتم، وىذه 

ال حاجة إىل تنظيم  اإلدارة للذات حتتاج قبل كل شيء إىل أىداف ورسالة تسري على ىداىا، إذ
الوقت او إدارة الذات بدون أىداف يضعها ادلرء حلياتو، ألن حياتو ستسري يف كل االجتاىات مما 

جيعل من حياة اإلنسان حياة مشتتة ال حتقق شيء وإن حققت شيء فسيكون ذلك اإلجناز ضعيفاً 
.  وذلك نتيجة عدم الًتكيز على أىداف معينة

بدأ يف تنفيذ ىذا ادللف، أن تضع أىدافاً حلياتك، ما الذي تريد حتقيقو إذاً ادلطلوب منك قبل أن ت
يف ىذه احلياة؟ ما الذي تريد إجنازه لتبقى كعالمات ابرزة حلياتك بعد أن ترحل عن ىذه احلياة؟ ما 

ىو التخصص الذي ستتخصص فيو؟ ال يعقل يف ىذا الزمان تشتت ذىنك يف اكثر من اجتاه، 
ىذه األسئلة، وتوجد اإلجاابت ذلا، وتقوم ابلتخطيط حلياتك وبعدىا أتيت  لذلك عليك ان تفكر يف

.  مسئلة تنظيم الوقت
أمور تساعدك على تنظيم وقتك  

ىذه النقاط اليت ستذكر أدانه، ىي أمور أو أفعال، تساعدك على تنظيم وقتك، فحاول أن تطبقها 
.  قبل شروعك يف تنظيم وقتك

تك مسبقًا، وتضع ذلا األىداف الواضحة يصبح تنظيم الوقت وجود خطة، فعندما ختطط حليا• 
.  سهاًل وميسرًا، والعكس صحيح، إذا مل ختطط حلياتك فتصبح مهمتك يف تنظيم الوقت صعبة

ال بد من تدوين أفكارك، وخططك وأىدافك على الورق، وغري ذلك يعترب رلرد أفكار عابرة • 
رقة، وذلك سيساعدك على إدخال تعديالت ستنساىا بسرعة، إال إذا كنت صاحب ذاكرة خا

.  وإضافات وحذف بعض األمور من خطتك
بعد االنتهاء من اخلطة توقع أنك ستحتاج إىل إدخال تعديالت كثرية عليها، ال تقلق وال ترمي • 

.  ابخلطة فذلك شيء طبيعي
أكثر مما أتعلم  أتعلم من أخطائي: الفشل أو اإلخفاق شيء طبيعي يف حياتنا، ال تيأس، وكما قيل• 

.  من جناحي



جيب أن تعود نفسك على ادلقارنة بني األولوايت، ألن الفرص والواجبات قد أتتيك يف نفس • 
الوقت، فأيهما ستختار؟ ابختصار اخًت ما تراه مفيد لك يف مستقبلك ويف نفس الوقت غري مضر 

.  لغريك
.  اقرأ خطتك وأىدافك يف كل فرصة من يومك• 
نيات احلديثة الغتنام الفرص وحتقيق النجاح، وكذلك لتنظيم وقتك، كاإلنًتنت استعن ابلتق• 

.  واحلاسوب وغريه
تنظيمك دلكتبك، غرفتك، سيارتك، وكل ما يتعلق بك سيساعدك أكثر على عدم إضاعة • 

.  الوقت، ويظهرك مبظهر مجيل، فاحرص على تنظيم كل شيء من حولك
.  ان منظمني أو انجحني، فكن مرانً أثناء تنفيذ اخلططاخلطط واجلداول ليست ىي اليت جتعل• 
ركز، وال تشتت ذىنك يف أكثر من اجتاه، وىذه النصيحة أن طبقت ستجد الكثري من الوقت • 

.  لعمل األمور األخرى األكثر أأية وإحلاحاً 
ل إجيايب اعلم أن النجاح ليس مبقدار األعمال اليت تنجزىا، بل ىو مبدى أتثري ىذه األعمال بشك• 

.  على احمليطني بك
.  معوقات تنظيم الوقت

:  ادلعوقات لتنظيم الوقت كثرية، فلذلك عليك تنجنبها ما استطعت ومن أىم ىذه ادلعوقات ما يلي
.  عدم وجود أىداف أو خطط• 
.  التكاسل والتأجيل، وىذا أشد معوقات تنظيم الوقت، فتجنبو• 
.  ون ما يريد إجنازه، فيضيع بذلك الكثري من الواجباتالنسيان، وىذا حيدث ألن الشخص ال يد• 
مقاطعات اآلخرين، وأشغاذلم، واليت قد ال تكون مهمة أو ملحة، اعتذر منهم بكل الابقة، لذى • 

.  عليك أن تتعلم قول ال لبعض االمور
 السليب جتاه عدم إكمال األعمال، أو عدم االستمرار يف التنظيم نتيجة الكسل أو التفكري• 

.  التنظيم
.  سوء الفهم للغري مما قد يؤدي إىل مشاكل تلتهم وقتك• 

.  خطوات تنظيم الوقت
ىذه اخلطوات إبمكانك أن تغريىا أو ال تطبقها بتااًت، ألن لكل شخص طريقتو الفذة يف تنظيم 

ورة العامة لكن تبقى ىذه اخلطوات ىي الص. الوقت ادلهم أن يتبع األسس العامة لتنظيم الوقت
.  ألي طريقة لتنظيم الوقت

.  فكر يف أىدافك، وانظر يف رسالتك يف ىذه احلياة• 



أنظر إىل أدوارك يف ىذه احلياة، فأنت قد تكون أب أو أم، وقد تكون أخ، وقد تكون ابن، وقد • 
إىل تكون موظف أو عامل او مدير، فكل دور حباجة إىل رلموعة من األعمال جتاىو، فاألسرة حباجة 
رعاية وحباجة إىل أن جتلس معهم جلسات عائلية، وإذا كنت مديراً دلؤسسة، فادلؤسسة حباجة إىل 

.  تقدم وختطيط واختاذ قرارات وعمل منتج منك
حدد أىدافاً لكل دور، وليس من ادللزم أن تضع لكل دور ىدفاً معينًا، فبعض األدوار قد ال • 

.  إجازةدتارسها دلدة، كدور ادلدير إذا كنت يف 
نظم، وىنا التنظيم ىو أن تضع جدواًل أسبوعياً وتضع األىداف الضرورية أواًل فيو، كأىداف • 

تطوير النفس من خالل دورات أو القراءة، أو أىداف عائلية، كاخلروج يف رحلة أو اجللوس يف 
 جلسة عائلية للنقاش والتحدث، أو أىداف العمل كاعمل خطط للتسويق مثاًل، أو أىدافاً 

.  لعالقاتك مع األصدقاء
نفذ، وىنا حاول أن تلتزم مبا وضعت من أىداف يف أسبوعك، وكن مرانً أثناء التنفيذ، فقد جتد • 

.  فرص مل ختطر ببالك أثناء التخطيط، فاستغلها وال ختشى من أن جدولك مل ينفذ بشكل كامل
.  يف هناية األسبوع قيم نفسك، وانظر إىل جوانب التقصري فتداركها• 

التنظيم األسبوعي أفضل من اليومي ألنو يتيح لك مواجهة الطوارئ والتعامل معها بدون : مالحظة
.  أن تفقد الوقت لتنفيذ أىدافك وأعمالك

كيف تستغل وقتك بفعالية؟  
:  ىنا ستجد الكثري من ادلالحظات لزايدة فاعليتك يف استغالل وقتك، فحاول تنفيذىا

.  قوم بوحاول أن تستمتع بكل عمل ت• 
.  تفائل وكن إجيابياً • 
.  ال تضيع وقتك ندماً على فشلك• 
.  حاول إجياد طرق جديدة لتوفري وقتك كل يوم• 
.  أنظر لعاداتك القدمية وختلى عن ما ىو مضيع لوقتك• 
.  ضع مفكرة صغرية وقلما يف جيبك دائماً لتدون األفكار وادلالحظات• 
أو من الصباح الباكر، وضع األولوايت حسب أأيتها وأبدأ  خطط ليومك من الليلة اليت تسبقو• 

.  ابألىم
.  ركز على عملك وانتهي منو وال تشتت ذىنك يف أكثر من عمل• 
.  توقف عن أي نشاط غري منتج• 
.  أنصت جيداً لكل نقاش حىت تفهم ما يقال، وال حيدث سوء تفاىم يؤدي إىل التهام وقتك• 
.  ك سواء الغرفة أو ادلنزل، أو السيارة أو مكتبكرتب نفسك وكل شيء من حول• 



.  قلل من مقاطعات اآلخرين لك عند أدائك لعملك• 
.  أسأل نفسك دائماً ما الذي أستطيع فعلو الستغالل وقيت اآلن• 
أمحل معك كتيبات صغرية يف سيارتك أو عندما خترج دلكان ما، وعند اوقات االنتظار ميكنك • 

.  قات أنتظار مواعيد ادلستشفيات، أو األنتهاء من معامالتقراءة كتابك، مثل أو
.  أتصل لتتأكد من أي موعد قبل حلول وقت ادلوعد بوقت كايف• 
تعامل مع الورق حبزم، فال جتعلو يتكدس يف مكتبك أو منزلك، ختلص من كل ورقة قد ال حتتاج • 

.  ذلا خالل أسبوع أو احفظها يف مكان واضح ومنظم
.  ك وخططك يف كل فرصة يومياً أقرأ أىداف• 
.  ال تقلق إن مل تستطع تنفيذ خططك بشكل كامل• 
.  ال جتعل من اجلداول قيد يقيدك، بل اجعلها يف خدمتك• 
يف بعض األوقات عليك أن تتخلى عن التنظيم قلياًل لتأخذ قسطاً من الراحة، وىذا الشيء • 

.  يفضل يف الرحالت واإلجازات
 
 

: ادلصدر 
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