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الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه          
يتشرف ُمعد هذا الدليل أن يتقدم بالشكر إلى          . ..ومن تبع هداهم إلى يوم الدين، وبعد     

القائمين بالعمل والتطوير في المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، وذلك إلتاحة الفرصة                 
إلبراز هذا الدليل إلى حيز الوجود وعرضه للمساهمة في تنمية المدير العربي بالترآيز                  

، ما لم يكن أهم تلك الموارد      على مورد الوقت باعتباره أحد الموارد الحياتية المهمة       
 .قاطبة

إن المتتبع لمجريات األمور يالحظ أن ما يشهده  العالم المعاصر من تطور          
سريع الخطي، وتباين دوله وشعوبه في إدراك هذا التطور واللحاق به، قد ال يمكن             
تفسيره إال من خالل تباين تلك الشعوب والثقافات في إدراك أهمية الوقت ومدى ترشيد                   

فهم يضعون لكل     . فالمتطورون ينظرون إلى هذا العنصر بكل تقدير وعناية         . ستخدامه  ا
أما من هم دون ذلك، فالوقت بالنسبة لهم           . لحظة من لحظات الزمن حسابًا ال يستهان به       

مجرد ظاهرة طبيعية تروح وتغدو بال نهاية، وال ينقصها شيء مما ُيستهلك من أيام أو       
 .نشاط هادف سنين تمر دون عمل مثمر أو  

إن الدليل الحالي مجرد محاولة للفت أنظار المديرين العرب إلى أهمية هذا                
فعالوة على أن آل تصرف يقوم    . المورد الناضب، غير القابل لالسترجاع أو التعويض      

به الفرد في حياته البد له من وقت يستغرقه، نجد أن  استغالل الفرد للوقت المتاح بكفاءة            
م المعايير الفاصلة بين التصرفات اإلدارية الرشيدة وما عداها من                  وفعالية يعد من أه  

 .تصرفات

لقد حرصت في هذا الدليل المختصر أن أضع بين يدي المدير العربي ما يبرز             
القسم األول، وتم        : وقد تم تقسيم الدليل إلى قسمين رئيسين          . أهمية هذا المورد وطبيعته   

ة الوقت، من حيث بيان أهمية الوقت،          تخصيصه لعرض اإلستراتيجية العامة إلدار        
. واألسلوب الفعال للتعامل معه، والمبادئ العامة التي يجب أن تحكم عالقتنا بهذا المورد        

والقسم الثاني تناول مضيعات الوقت أو مهدراته، مع توصيات تفصيلية لكيفية التصدي                   
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ؤثر سلبًا أو       الحق، والحق أقول، إن آل تصرف يقوم به الفرد قد ي             . لهذه المضيعات  
إيجابًا، وبدرجة أو بأخرى على استغالله للوقت، وأن ما هو مقدم في هذا الدليل مجرد         

ومع أن الدليل قد يمثل مرشدًا لمن        . أمثلة على هذه التصرفات وليس حصرًا شموليًا لها       
يهتم به في مواجهة هذه المضيعات، إال أن أملي األآبر أن من يقرأ هذا الدليل يعتبره           

 تحول في التفكير وإعادة النظر حول تقييم هذا المورد الُمتَجاَهل واألسلوب األنجع              نقطة
 .للتعامل معه

 ...هذا وباهللا التوفيق
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عن شبابه فيما أباله، وعن    : ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى ُيسأل عن أربع 
عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اآتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل  

 .به
       حديث  

  شريف

 الـوقـت
 

الوقت ظاهرة حياتية مؤآدة، تتفق على وجودها جميع الثقافات واألعراف قديمها              
بعد طبيعي    : غير أن ما ُيعَِّقد ظاهرة الوقت أو الزمن أنها ظاهرة ذات بعدين  . وحديثها 

 أو     يتمثل في اللحظات المنقضية بين نقطة زمنية ونقطة أخرى تالية لها، وبعد اجتماعي             
ثقافي  يتمثل في نظرة أو انطباع مدرك الوقت عن هذه اللحظات المنقضية وعن غيرها         

وينصب هذا اإلدراك غالبًا على مدى أهمية هذه           . ستقبلية  من اللحظات الحالية أو الم     
اللحظات، وجدوى استخدامها، وآيفية هذا االستخدام أو البدائل المختلفة التي يمكن أن                  

ومع أن ظاهرة الوقت في بعدها الطبيعي هي واحدة في العالم      . تخصص لها هذه اللحظات   
هرة الوقت معان أو مفاهيم متعددة بتعدد         آله، إال أن البعد الثقافي للظاهرة يكاد يجعل لظا        

 .الثقافات ونظرتها ألهمية الوقت  

 إلى تباين الشعوب     Levine and Wolff (1985)فعلى سبيل المثال تشير دراسة      
في النظر إلى أهمية الوقت وحسن استخدامه وأهمية السرعة في إنجاز مهام الحياة       

 الباحثان أن اليابان تعد أآثر شعوب       وأظهرت النتائج في الشعوب التي درسها     . اليومية
العالم حرصًا على الوقت وتقديرًا له، بينما ُتعد إندونيسيا أآثر الشعوب المدروسة ميًال                    

 عن أن الموظف     Steers and Black (1994)آذلك تكشف دراسة      . إلى حب الفراغ والدعة    
.  يومًا19.5ا  ساعة في المتوسط، ويحصل على راحة قدره  1934األمريكي يعمل سنويًا 

 ساعة ويحصل على راحة      2833بينما يعمل العامل في آوريا الجنوبية في المتوسط       
 ساعة ويحصل على      2180هذا ويعمل الفرد في اليابان في المتوسط لمدة         .  يوم 4.5قدرها 
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إنه على الرغم من    : وينبه الباحثان اإلدارة األمريكية قائلين    .  يوم سنوياً 9.6راحة قدرها 
ظف األمريكي قد يعمل ساعات أآبر مقارنة بنظرائه في دول أوربا الغربية، إال            أن المو 

 .أنه مقارنة بموظفي دول شرق آسيا ُيعد مبالغًا في تكاسله    

وبغض النظر عن الجدل الفلسفي حول ظاهرة الوقت واختالف معانيها، أال أن           
رئ قبل    يجب أن تكون واضحة في ذهن القا   الحقائق عن الوقت  هناك مجموعة من 

 :الدخول في أي تفاصيل أخرى      

 . ُيعد الوقت أندر الموارد أو العناصر المتاحة للفرد وأنفسها على اإلطالق -1

 .الوقت هو العنصر الوحيد غير القابل لعملية االسترجاع، فمتى أنفق فلن يعود -2

يزيد من أهمية الوقت أن أي نشاط أو تصرف بشري من المستحيل أال يتطلب وقتًا  -3
 .غنى عن بعض العناصر األخرى آالمواد الخام مثالوإن است

يط   -4 ية آالتخط طة الفرع ن األنش د م ن العدي تكون م نظم ت ري م اط بش اإلدارة آنش
 . والتنظيم والتوجيه والرقابة، وآلها تستوجب وقتًا

إن  نجاح نشاط إداري معين ال ُيقاس بحجم الوقت المنفق لتنفيذه بقدر قياسه في مدى  -5
 .لمدير في استخدامه للوقت أو إدارته لهآفاءة وفعالية ا

فإن إدارة المدير لوقته بكفاءة وفعالية، سواء داخل العمل أو              إجماًال للقول،    
  .خارجه، ُتعد واحدة من أهم مفاتيح النجاح اإلداري ما لم تكن أهمها على اإلطالق           

 :إدارة الوقـت

د إدراآهم بأن الوقت يمر      مع تطور الحياة وتزايد التوجهات المادية للبشر بدأ تزاي            
ومع تعدد     . وقد حدا ذلك بالجميع نحو البحث عن طرق فاعلة إلدارة الوقت               . بسرعة آبيرة 

الجهود والتعاريف نحو هذا المفهوم أال أن الخصائص الثالث للتعامل مع الوقت، أو ما                 
 توافر    ويشير المفهوم في مجمله إلى ضرورة     .  ُيعد من أآمل المفاهيم  "The 3 Effs"ُسميت  

ثالث خصائص تجب مراعاتها في النظر إلى الوقت والتعامل معه آما يتضح من الشكل         
 :التالي 
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 مكونات اإلدارة الفعالة للوقت

ويتضح من الشكل أن هناك ثالثة أسس عامة تميز اإلدارة الفعالة للوقت ينبغي              
مل أو في بقية األنشطة الحياتية      على أي فرد أن يراعيها عند تعامله مع وقته سواء في الع    

األخرى، وهذه العناصر تتناول أسس التعامل مع الوقت وتصف آيف يستطيع المدير أن                 
 :يتحكم في هذا العنصر النادر، وهذه العناصر هي       

اًال          • ع الوقت فع تعامل م ون ال  بمعنى أن يحقق التأثير المحدد والمرغوب Effectiveآ
 . منه

ع الوقت آف     • تعامل م ون ال  أن يحقق المطلوب بأقل تكلفة أو أقل   بمعنىEfficientئًا آ
 .قدر من الضياع

ريحًا أو غير مجهد       • ع الوقت م تعامل م ون ال  يتم التعامل مع   بمعنى أنEffortlessآ
 . الوقت بأسلوب طبيعي سهل أو مريح أو بدون شعور بالضغوط النفسية والجسمانية

اآتساب المدير لهذه العناصر، أو      إن إدارة الوقت باختصار شديد تترآز في       
إن إدارة الفرد لوقته       : ويمكن القول  . آيفية تطبيقها على روتين العمل والحياة اليومية        

Personal Time Management (PTM)     هي آل ما يتصل بالتحكم في استخدامه ألهم 
أنه من  ومع األهمية أو الحساسية الشديدة لعنصر الوقت، إال             . مورد متاح له، وهو الوقت  

 الفعـالية
Effectiveness 

 الكفـاءة 
Efficiency  

 االرتيـاح
Effortlessness  

 إدارة الـوقت 
Time Management  
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إن بداية التفكير في أهمية        . أآثر عناصر اإلنتاج التي يسيء آثير من المديرين تقديرها           
 :الوقت قد تبدأ بتأمل السؤالين التاليين        

ا   • ل به ي تعم ة الت وال المؤسس ك الخاصة أو أم نفق أموال ك ت و أن يحدث ل ذي س ا ال م
 بنفس عدم المباالة التي تنفق بها وقتك؟

رة شعرت ف           • ا هي آخر م يها أنه من الواجب عليك أن تجلس مع نفسك وتراجع فيه        م
 أسلوبك في تخصيص الوقت واستخدامه في أنشطة معينة؟

وعلى الرغم من أن اإلدارة الفعالة للوقت تبرز من النتائج المترتبة عنها، إال أن                   
مثل  . مظاهر سوء التعامل مع الوقت هي المميز لكثير من مواقف العمل والحياة اليومية      

ذه المواقف تتسبب في تزايد الضغوط على المدير وتهبط بمستوى أدائه، وبالتالي من              ه
وهناك الكثير من الظواهر أو األعراض التي تكشف لك بجالء عن      . الضروري إيقافها 

 :عدم الحكمة في تعاملك مع الوقت، نذآر منها   

تأخرًا عن تنفيذ مهمة معينة                -1 ك م ق لكون أوشك اضطرابك وشعورك بالضغوط والقل
 .تاريخ تسليمها على الوجوب

ي تضطر إلى إلغائها أو تأجيلها أو تلك التي ال طائل            -2 يد الت ابالت أو المواع ثرة المق آ
 .من ورائها

 .آثرة أيام العمل التي تالحظ أن إنتاجيتك فيها آانت أقل من الالزم -3

ات وهجوم الطفيليين الذين يهبطـون عليك فجأة وال تدري آي                -4 ور األزم رار ظه فية تك
 . التعامل معهم

تقديم      -5 ك واالضطرار ل رج لذل عور بالح ة والش يد المهم يان بعض المواع رار نس تك
 .االعتذار بسبب ذلك

تالء سطح مكتبك وأدراجه بكثير من األوراق والملفات وسوء ترتيبها بما يشعرك          -6 ام
 . بالقلق واالرتباك الناتج عن عدم النظام

ل عرضًا لمبالغة المرء في ثقته بنفسه، فمثال     إن اإلدارة السيئة للوقت عادة ما تمث     
قد يلجأ المدير إلى استخدام نفس األساليب الميسرة أو السهلة التي طبقها عند تنفيذ مهام                 
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ومع أن عدم   . صغيرة وميسرة ويطبقها على المشروعات أو المهام الضخمة والمعقدة      
إال أنه يبدو معوقًا قاتًال في      الكفاءة  قد ال يكون من األهمية بمكان في المهام الصغيرة،         

فالفرد منا ال يستطيع أن يقود دراجة بخارية بنفس األسلوب الذي         . المشروعات الكبيرة  
يقود به دراجة عادية، وال تستطيع آمدير أن تدير سلسلة من محالت التسوق الكبيرة                 

التجارية   بنفس الطريقة التي تدير بها فرعًا من فروع هذا السوق أو محًال من المحالت       
فمتطلبات اإلدارة  ومشكالتها والعوائد الناتجة من زيادة الكفاءة تتزايد بتزايد                . الصغيرة 

 : من هنا. المسئوليات الواقعة عليك آمدير    

تالف       ت باخ ع الوق تعامل م ن ال بة م اليب المناس بق األس يف تط تعلم آ يك أن ت عل
إن منافسيك سوف يتميزون عليك في ذلك           ف، وإال ف ادة ما يترآز السبب في أن      وع. المواق

تًا محددًا لتقييم                        ثًال وق نك أن تخصص م ندر م ارس بشكل سيئ، حيث ي تك تم إدارتك لوق
راجعة أدائك    و فشل آثير من المديرين في التنسيق بين األنشطة            . وم ك ه واألخطر من ذل

 .المنفذة بالشكل الذي يشعر المدير بسالسة الحياة اليومية وتناسقها

ع أن إلدارة      ه، غير أن معظم المديرين يدرآون القليل          وم ير من األوج الوقت الكث
من أبسط هذه األوجه   . من هذه األوجه، وقليل من المديرين هم الذين يعون آل هذه األوجه           

ك من فكرة ترتيب              ا يتصل بذل نظم، وم ي مرتب بشكل م رة أو جدول زمن تفاظ بمفك االح
ام   يذ المه يلة المس     . تنف ك الوس ي     ولكن تقف خلف ذل تحكمك ف نظم ل ي الترتيب الم تخدمة ف

ال            تفويض الفع رى آال ارات األخ ن المه يرًا م م آث ي تدع ي الت داث، فه ريات األح مج
روعات  يط المش ول  . وتخط ن الق ة يمك فة عام امل   : وبص ن تك بارة ع ت ع إن إدارة الوق

 :وتناسق مجموعة من األدوات التي تمكنك من

 .عهالتخلص من إهدار عنصر الوقت لديك أو تضيي -1

 .المساعدة في استعدادك إلجراء المقابالت -2

 .عدم تقبل المبالغة في تحملك ألعباء عمل إضافية -3

 .قياس مدى تقدمك في إنجاز المهام أو المشروعات الموآلة إليك -4

 .تخصيص مورد الوقت بما يتناسب مع أهمية المهام المطلوب تنفيذها -5
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 .لمدىالتأآيد على عدم تناسي المشروعات واألهداف بعيدة ا -6

 .مساعدتك في تخطيط آل يوم عمل بشكل آفء وفعال -7

 .تمكينك من آل ما سبق بشكل يقلل من معاقبة النفس أو الضغط عليها -8

ونظرًا ألن إدارة الوقت في حد ذاتها هي عملية مثل غيرها من عمليات العمل    
تك  إن إدارتك لوق   . اإلداري، فمن الضروري تخطيطها ومراقبتها ومراجعتها بصفة دورية   

وهي وإن آانت تتطلب      . ما هي إال تطبيق منظم الستراتيجيات التقدير الذاتي لألمور            
القليل من الجهد، إال أنها تنمي الممارسات الفعالة للعمل من خالل إلقاء الضوء على       
مواطن إهدار الوقت أو تضييعه، وتقود إلى الفعالية في استغالل الوقت من خالل الترآيز         

ومع أن إدارة الوقت لن تقدم حلوًال جاهزة    . ترى أنها تستحق الترآيز  على األنشطة التي  
لمشكالتك، إال أنها تنجح في أن تجعلك تضع يدك على هذه المشكالت، وتوفر لك أطرًا                        

عالوة على ذلك فهي تمكنك من أن تأخذ زمام السيطرة على          . لتطبيق ومتابعة الحلول  
 .ي أمر راجع لك في البداية والنهاية       وقتك، وتعرفك آيفية استخدامك لهذا الوقت ف       

 من هذا الدليل العملي سنعرض للطرق والوظائف األساسية            الصفحات التالية    في 
ونظرًا ألن    . إلدارة الوقت وآيفية التعامل مع أنشطة العمل والحياة اليومية بكفاءة وفعالية         
فمن    الخبرة،   الفهم والتطبيق السليمين إلدارة الوقت يعتمدان أساسًا على التجربة و                

 فإن قلت   .المطلوب منك من اآلن أن تشارك َمن حولك في أنشطة العمل التي تمارسها         
في نفسك ليس لديَّ الوقت ألن أفعل ذلك، فعليك أن تسأل نفسك من اآلن ما الذي يمنعك              

 عن هذا ؟ 

 

 

 

 

In reality, killing time is only the     و ت ه نا للوق ر، إن قتل يقة األم ي حق ف
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name for another of the multifarious 
way by which Time kills us. 

                                    Sir Osbert Sitwell                                    Sir Osbert Sitwell                                    Sir Osbert Sitwell                                    Sir Osbert Sitwell    

رق    ن الط دة م نع لواح ير مق رد تعب مج
نا   ي يقتل تعددة الت الم

 .الوقت بها
سير أوسبيرت سيتويل

 التعامل الفعال مع الوقت
 

يس      ه ل ن أن رون م كو المدي ا يش ادة م يام      ع ن الق نهم م ا يمك ت م ن الوق م م  لديه
ي زمن محدد مسبقاً            امهم ف وعلى أية حال، يجد المتأمل أن المشكلة       . بالتخطيط إلنجاز مه

ي آونهم ال يخططون أصًال لكيفية استخدامهم ألهم وأندر              ؤالء تكمن ف ية بالنسبة له الحقيق
 . العناصر المتاحة لهم، ونعني به وقت العمل اليومي الخاص بهم

في هذا القسم من الدليل التوجيهي سنخبرآم آيف تكون لكم السيطرة على أوقاتكم،                    
والمالحظ أن    . وبما يمكنكم من توفير المزيد منه لتنفيذ مهامكم بشكل أآثر آفاءة وفعالية       

ما هو مذآور هنا عن التعامل مع عنصر الوقت داخل وظائفكم يمكن أن يمتد ليغطي        
وبغض النظر عن    .  بقية األنشطة الحياتية الخاصة بكم     التعامل مع عنصر الوقت في  

إلى أنه    للتعامل الفعال مع الوقت        التفصيالت الدقيقة له، تشير خالصة المنظور الشامل             
لتحقيق مزيد من الفعالية في استخدامك لوقتك فأنت في حاجة إلى القيام بالخطوات األربع             

 :المبينة في الشكل التالي   

 

 

 

 
 
 

 )2(شكل 
 ور الشمولي للتعامل الفعال مع الوقتالمنظ

 .تعرف على سلوآك الفعلي أو آيفية استخدام وقتك حاليًا -1

 .حلل آيف يجب أن تستخدم وقتك من اآلن فصاعدًا -2

 .ئمة أولياتك، وطور استراتيجية الستخدام الوقتحدد قا -3

 .طبق خطة فاعلة الستخدام الوقت -4

 
 

التعامل

الفعال

 مــع

الوقت
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 : آيف تستخدم وقتك حالياً     :الخطوة األولى 

من المعروف أن أول الدواء يتمثل في تشخيص الداء، ولذا فإن أولى الخطوات             

تعرفك على أسلوبك الحالي أو        العامة في أي برنامج فاعل للتعامل مع الوقت تتمثل في  

ن الدراسات التي اهتمت بدراسة الكيفية التي          والمالحظ أ. الفعلي في استخدام الوقت   

يستخدم بها المديرون أوقاتهم لم تكن على نفس المستوى المأمول من النفع طالما اعتمدت              

فمثل هذه   . على توجيه أسئلة مباشرة للمديرين عن تقديراتهم الستخدامات الوقت         

تهم منفذون    فالمديرون بطبيع   . الدراسات في الغالب قادت إلى نتائج غير واقعية        

من هنا فإن سؤال المديرين أن يضعوا مسالكهم          . ممارسون، وليسوا مفكرين أو باحثين    

فالمديرون عادة يبالغون في    . اإلدارية الماضية في قوالب زمنية محددة غير ذي جدوى      

تقدير الوقت الذي يخصصونه لإلنتاج ويقللون في تقدير ما يخصصونه لألنشطة األخرى             

من هنا فإن الطريقة األنجع هي قيامك بنفسك بتحديد هذا        . لينآحل مشكالت العام

ابدأ بنفسك      . االستخدام، ألنك أدرى الناس بما تفعل، طالما التزمت الصدق مع الذات                 

والمعروف أن تسجيل الوقت الُمنفق فعًال        . وانظر في سلوآك وتصرفاتك في إنفاقك لوقتك      

فعلية في مناولة الوقت تمثالن أهم       في تنفيذك ألنشطة معينة، و مالحظة تصرفاتك ال        

هذا وتتعدد طرق أو أساليب التسجيل الفعلي للوقت              . طريقتين فاعلتين لتحقيق هذه المهمة         

 :المنفق في أداء المهام حيث قد تشتمل على واحد أو أآثر من األساليب التالية            

 .قيامك بعملية التسجيل بنفسك أيًا آانت الوسيلة المستخدمة -1

 . أو مساعدك بتسجيل إنفاقك لوقتكقيام سكرتيرتك -2

 .استخدام آالت تسجيل ومنظمات الوقت -3

 .استخدام أسلوب العينة الزمنية لتسجيل الوقت -4

 .استعمال دفتر أحوال أو سجل استخدام الوقت -5

 Time في القيام بهذه المهمة       آلة صغيرة متخصصة    ويعد شراء أو استئجار     

Organizer    لة بإطالق صفير بطرق غير منتظمة أو    أمرًا شائع الحدوث، حيث تقوم اآل
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في أوقات عشوائية، وما عليك سوى طرق أحد المفاتيح لتسجل ما الذي تقوم به في لحظة                     
ويمكنك أن تقوم بذلك لمدة خمسة أيام على األقل، يمكنك بعدها تحليل              . انطالق الصفير   

 . للوقت مدخالت اآللة خالل هذه المدة والخروج بصورة واضحة عن آيفية استخدامك           

 حيث عليك أن    Work-Sampling Methodأسلوب العينة    آذلك يمكنك اللجوء إلى   
تختار، و بطريقة عشوائية، مدة زمنية من مدد العمل، ولتكن أسبوعًا مثًال، وتقوم                

وبفرض توصلك إلى فترة     . بتسجيل آيفية استخدامك لمقاطع الوقت في هذا األسبوع        
 تسجيل األوقات ُيعد الخطوة األولى التي تخطوها نحو         الدراسة المختارة فإن تنفيذ عملية      

 . برنامج إدارة الوقت   

ومن .  خاص باستخدام الوقت  A Logبسجل أو دفتر أحوال  وأخيرًا قد تحتفظ   
. المعروف أن شكل أو تصميم صفحات السجل يجب أن يتماشى مع طبيعة الوظيفة          

م الرموز والمختصرات،      ولتسهيل وسرعة التسجيل بالسجل يمكن اللجوء إلى استخدا         
وآلما آانت مهام الوظيفة المدروسة تميل نحو التنميط والتكرار، سهل استخدام تلك              

ولكي يعمل هذا النظام بكفاءة وفعالية، هناك مجموعة من النصائح يجب أن     . الرموز
 :تكون واضحة في الذهن، هي  

 .ه بسهولهيفضل أن يكون حجم السجل صغيرًا حتى يمكن حفظه في الجيب وتناول -1

 .عليك باالحتفاظ بسجل استخدام الوقت معك أينما ذهبت -2

 .دوِّن مالحظاتك في الحال، وإال سوف تنسى معظم التفاصيل -3

 .اجعل مالحظاتك مختصرة وواضحة ومحددة -4

 .دون آل استخدام للوقت مهما صغر ورآز بشكل خاص على المقاطعات -5

دة مدد زمنية              -6 ى ع ة إل ية الطويل دة الزمن م الم  أقصر، فعلى سبيل المثال فإنه يمكن       َقـسِّ
 .تحديد ما قد تقسم فى ثالثة مجاالت مثل التمويل والتسويق والمحاسبة

 أن أبسط شيء يتضمنه الترآيز على االستخدام الحالي للوقت هو          والخالصة هنا،  
االحتفاظ بمفكرة توضح آيفية استخدامك لوقتك لفترة زمنية طويلة نسبيًا ولتكن أسبوعًا                 

ومع ضرورة آون هذه المفكرة في شكل مبسط، فهذا يعني أن آل ما عليك عمله   . مثًال
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وحملها  ) نسخة لكل يوم عمل (هو تسطير جدول سلس، وتصوير حوالي ست نسخ منه       
معك أينما ذهبت، على أن تعبئ آل سطر زمني من أسطر الجدول مبينًا بداية النشاط            

لك آيفية تخصيص الوقت بالنسبة لك            بمرور أسبوع يتضح     . الذي انخرطت فيه ونهايته    
بنهاية هذه الخطوة يصبح لديك سجل باألنشطة التي قمت بها                  . ومراجعة هذا التخصيص   

خالل الفترة المدروسة، والفترة الزمنية التي استغرقها آل نشاط، وبالتالي فأنت مستعد                    
 .اآلن للخطوة الثانية   

 : ما يجب أن يكون      :الخطوة الثانية 
. ألولى رآزنا على معرفة ما هو آائن في الخطوة ا  

وهنا نرآز على ما يجب أن يكون بخصوص استخدامك           
. هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تحليل الوقت       . للوقت

الطريقة األولى هي تجميع األوقات المستخدمة في شكل    
مجموعات متشابهة في داخلها ومتباينة فيما بينها لترى حجم           

 مجموعة، ومن هذه أوقات للمسائل  الوقت المنفق على آل  
بعد ذلك يمكنك أن       .  إلخ... الشخصية، للمكالمات الهاتفية، للمؤتمرات والمناقشات الفردية            

تفحص آيفية تخصيص الوقت للمجموعات الوظيفية، عالوة على تحليل تتابع وتناسق                  
. المتوقعاألنشطة على أن يدخل في التحليل الوقت المنفق في المقاطعات والتطفل غير                 

 :بعد ذلك يمكن تصنيف وقتك إلى أربع مجموعات آما يلي       

داع  .1 تقبلية  Creative Timeوقت اإلب ي تخطيط األنشطة المس نفق ف و الوقت الم  وه
 .وبلورة أفكار لتطوير منتجات جديدة، وما شابه ذلك

داد    .2 و الوقت المنفق على االستعداد للقيام بنشاط أو   Preparatory Timeوقت اإلع  وه
 . همة معينة آتجميع الحقائق والبيانات تمهيدًا لعقد مؤتمر أو حلقة مناقشةم

 . وهو الوقت المنفق فعليًا في تنفيذ المهمة أو النشاطProductive Timeالوقت المنتج  .3

ي  .4 ت العموم يعة  Overhead Timeالوق ام ذات طب يذ مه ي تنف نفق ف ت الم و الوق  وه
ع             تعامل م تكررة، آال ية م ة أو روتين ال الورقية،    عام تقارير، واألعم المراسالت وال

 .والعالقات العامة
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 :وعند قيامك بتحليل الوقت عليك أن تسأل نفسك مجموعة األسئلة التالية             

ا، هل من الضروري أن يخصص لهذا النشاط من يقوم به؟ هل هذا                  -1 بالنسبة لنشاط م
ية أو فائدة محددة ؟ على سبيل المثال افترض أنك تعو    دت على أن تبدأ النشاط له أهم

اء ضروري، أو هل هناك                   ذا اللق اعديك، فهل ه ة من مس ع ثالث اء م ك باللق وم عمل ي
 . حاجة له؟ ما هي الغاية منه ؟ فقد يمكنك إلغاؤه

نه ومن الضروري أن يؤدى، فهل من الضروري أن                   -2 ذا النشاط ال غنى ع ان ه إذا آ
وم به بنفسك؟ فإذا آان هناك مساعد يمكن أن يؤديه بنفس              آفاءتك أو أقل منها بقدر   تق

نفذه بنفسك               نه فمن الضروري أال ت تجاوز ع ولكن إذا قررت التفويض فال   . يمكن ال
ي اإلشراف اللصيق أو حشر أنفك في آل صغيرة أو آبيرة مما طلبت تنفيذه                      بالغ ف ت

 . منهم

ن تقصير       -3 اط، فهل يمك ذا النش يذ ه وم أنت بنفسك بتنف ن الضروري أن تق ان م إذا آ
 ه؟ وآيف يمكنك ذلك؟وقت إنجاز

تزم بدقة بما تحدده من مواعيد أو جداول عمل، أم أنك تتسبب فـي ضياع        -4 هل أنت مل
 الكثير من وقتك ووقت مساعديك نتيجة عدم االلتزام بذلك؟

ية       -5 ية العموم ام اليوم ن المه م م تفاظ بك ادتك االح ن ع ل م وب  (ه الت مطل آمراس
يعها  ثما ذهبت، بحيث تنهمك في تنف        ) توق يذها حينما تكون في انتظار مكالمة      معك حي

 هاتفية أو في انتظار إجراء مقابلة مع شخص ما؟

 

 : وضع األوليات واالستراتيجية     :الخطوة الثالثة 
لكون الخطوتان السابقتان خطوتي دراسة وتحليل، فالخطوة الثالثة ُتعد أصعب                   

والمعروف أن  . تكمنهما بكثير، حيث إنها تتمثل في قيامك بتصرفات معينة واجبة نحو وق   
العمل، التسلية، النوم، التطوير أو           : وقت اإلنسان يمكن أن يقسم بين العديد من األنشطة       

عليك اآلن أن ترتب هذه المجموعات بناء على مدى أوليتها             . إلخ...تنمية الذات، السفر     
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فبعض الناس يصنفون باعتبارهم مدمني عمل مما يجعلهم يضحون بأوقات          . بالنسبة لك 
 :وآقاعدة عامة  . لية أو التطوير الذاتي، وأحيانًا بعض أوقات النوم         التس 

ذي يستطيع أن يحدد أوليات نفسه، ويعد هذا التحديد انعكاسًا لنمـط حياتك             يد ال أنت الوح
 .ومعتقداتك واتجاهاتك

  ولكن السؤال هو آيفية تحديد األوليات داخل مجموعة وقت؟          �

قيام الفرد بترتيب أولياته الحياتية، إال أن         ومع أن األمر قد يكون سهًال في حالة 
الصعوبة الكبرى تكمن في ترتيب األوليات داخل مجموعة أنشطة العمل أو الوظيفة             

  قصة مشهورة عن أحد آبار المديرين     Glueck (1977)في هذا الصدد، يذآر      . ذاتها
   ألف دوالر على أحد المكاتب االستشارية للحصول على نصيحة            25أنفق حوالي   

 :النصيحة آانت   . بخصوص هذه المسألة   

ة باألشياء المهمة التي لـم تستطع القيام بها           إعداد قائم يك ب وم العمل عل ة ي ي نهاي ف
يوم     ي ذاك ال ناء على ترتيب                      . ف ة ب ذه القائم يذ ه ي تنف ورًا ف بدء ف يك بال ي عل يوم التال ي ال ف

 .أوليةاألوليات المسجلة بها، وعليك أن تبدأ بأصعب المهام أو أعالها 

ولالستفادة من مثل هذه النصيحة، من الضروري أن يكون لديك القدرة على                
تحديد أولياتك، وأن تتوصل إلى مثل هذه القائمة، ومن ثم ترتيب عناصرها طبقًا ألولية              

ومع . وآنتيجة لهذه الخطوة، من الضروري أن ُتختصر القائمة           . آل عنصر بالنسبة لك   
ستة عناصر مثًال، فمن الضروري عليك أن تحدد ثالثة           ذلك، فإن حدث وتضمنت القائمة        

ما هي الضرورة   : وربما تسأل  . منها على األآثر يجب أن تأتي قبل الثالثة األخرى     
 هل سمعت عن قانون  : الكامنة خلف تحديد األوليات؟ لإلجابة عن ذلك نسألك بدورنا          

Parito إن قانون   . ؟ فالسر يكمن فيهParito   في الحياة عامة وفي إدارة       من القوانين المهمة
 :حيث ينص القانون على   . الوقت على وجه الخصوص  

ي الغالب يحصل اإلنسان على       فقط من % 20من النتائج، وذلك من خالل % 80ف
بذولة    ود الم ي ببساطة شديدة أن اإلنسان قد يضيع حوالي       . الجه ذا يعنـ من جهوده % 80ه

 ).أي باقي النتائج (من النتائج% 20للحصـول على ) أي باقي الجهود(
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ثل        تى م رق ش ا بط طة أو أولوياته ية األنش ن أهم نك تبيي ب  : ويمك يز بترتي التمي
ي   تدرج اللون وان، أو بال تخدام األل لة، أو باس ام المتسلس روف، أو باألرق ان . الح ا آ أي

إن وضع تاريخ محدد لالنتهاء من آل             يات، ف ن األول ي تبيي يه ف ذي تستريح إل األسلوب ال
 . أسلوبًا مميزًا في االلتزام بتنفيذ تلك األولياتمهمة ُيعد 

 : وضع الخطة موضع التنفيذ    :الخطوة الرابعة

لكن العبرة النهائية بالقدرة . من السهل جدًا وضع التصورات واألماني على الورق  
يه نفسه                 رء عل اهد  الم ا ع تزام بم يذ واالل ى التنف ا سبق من خطوات البد أن       . عل إن آل م

دول م ي بج تهاء واجب  ينته تواريخ ان يذها وب يات تنف بة حسب أول ددة مرت ام المح ن المه
ا تزام به رونة   .  االل ية والم ن الوضوح والواقع ة م ذه الخط ون ه ن الضروري أن تك وم

ان  ناهيك عن أن جودة الخطة ذاتها عادة ما تقاس بمدى قدرتها على تحقيق التوازن                 . بمك
ن أنشطتك الوظيفية وبقية أنشطتك الحياتي       بصفة عامة فإن إعداد جدول أو خطة عمل . ةبي

تك                   ة لوق ى إدارة فاعل وج إل يس للول ثل المدخل الرئ ثًال، يم بصفة عامة هناك    . أسبوعية م
مجموعة من اإلرشادات قد تساعدك عند إعداد مثل هذا الجدول، ولكن عليك أن تضع في        

 :اعتبارك أوًال

بارها على االلتزام أو التمسك ب       د نفسك وإج  وال شيء -مـا ورد في الخطة إن تعوي
 . هـــو مفتاحك األساسي للنجاح في إدارتك لوقتك-غيره

ة     -1 ية الطويل دد الزمن ل   (خصص الم ات أو تطف دون مقاطع ي ب ة  ) الت ام الرئيس للمه
تج   ( يك التحكم في المقاطعات بالنسبة لهذه المدد من خالل توضيحك       ) الوقت المن وعل

 .ت هاتفية أثناءهاأنك لن تقبل زائرين أو تتلقى مكالما

ية مناسبة لكل من التخطيط اإلبداعي، واإلعداد للمهام،              -2 ددًا زمن ك خصص م د ذل بع
تعامل مع المهام العامة أو الروتينية       الحظ أن أنشطة التخطيط اإلبداعي واإلعداد   . وال

ة أو منعزلة عن المقاطعات، أو بعيدًا عن مكتبك            ي أماآن هادئ تم ف ام يجب أن ت للمه
 .آلما أمكن

ي مجموعات زمنيـة، حيث إن ذلك يوفر لك                  -3 ع األنشطة ذات الصلة ف حاول أن تجم
يرًا من الوقت المنفق في تكرار بدايات ونهايات األنشطة           فمثًال يمكنك أن تجدول . آث
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دول،       ي الج ددة ف ية مح دة زمن ي م راءها ف ريد إج ي ت ية الت ات الهاتف يع المكالم جم
لمكالمة التالية بمجرد تلميحك بأنك على      ويمكن أن تطلب من سكرتيرتك طلب رقم ا          

 .وشك االنتهاء من المكالمة الحالية

 .جدول المشروعات أو المهام ذات األوليات العليا في بداية األسبوع -4

تى   -5 رار ح ى ق ام أو ضرورة الوصول إل ن المه تهاء م خ االن دول تواري يك أن تج عل
 .تجنب نفسك داء التسويف أو التأجيل والمماطلة

ي ال  -6 ع ف توقعة أو        ض ير الم ات غ ة األزم ي لمواجـه ت آاحتياط ض الوق دول بع ج
تهائها          تها أو ان اط بداي د نق ى تحدي يطرة عل ك س يس ل ي ل ف الت ع المواق تعامل م لل

 ).مؤتمرات يعقدها آخرون ومطلوب منك حضورها(

ون في ذروة نشاطك                 -7 ي تك ات الت ي األوق ك ف ية ل ل جاذب ون أق تى تك ال ال ضع األعم
 . ومن ثم قد تضمن عدم تسويف تنفيذهاالبدني والنفسي،

عوبة       -8 ثر ص روعات األآ ن المش تهاء م د االن ا بع ى م يطة إل روعات البس ل المش أجِّ
روعات          ن المش تهاء م بر لالن ًا أآ يك دافع د يعط راء ق ذا اإلج ث إن ه يدًا، حي وتعق

 .األصعب طالما انخرطت فيها

ا            -9 وم به ي تق ابالت الت يك بحسن إدارة المق يك مثًال  . عل أن تحدد الموضوعات التي فعل
ى موضوعاتها         ًا عل ة، وتوزعه مقدم تتناولها، وتجدول الوقت المخصص للمقابل . س

ت    بة آوق ير مناس ات غ ي أوق ي ف ث ال تنته ابالت بحي ة المق والحظ ضرورة جدول
 .     تناول الغذاء، أو بعد حلول وقت االنصراف من العمل

 .الوقت آالسيف إن لم تقطعه قطعك
                                                                                     

 قول مأثور 
 

 مبادئ التعامل مع الوقت
 

ئوليات الخاصة              يات والمس ة األول ًا لقائم د آل جدول من جداول الوقت انعكاس ُيع
ن النصائح  . بصاحبه ة م ى مجموع امل عل اق آ تى اآلن اتف د ح ه ال يوج وم أن ن المعل  وم
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ي آل المواقف           ية إدارة الوقت ف ق فعال ومع ذلك، فإن الحكم النهائي على مدى فعالية . تحق
دى              ت، وم رد بالوق ذا الف ة ه ى مدى حسن عالق توقف ببساطة عل ته ت ه لوق ي إدارت رد ف ف

ة             ذه العالق عادة من جراء ه ياح والس عالوة على أنه من خالل هذه العالقة . شعوره باالرت
ؤدي      رد أن ي ذي يستطيع فيه أن يستمتع        يستطيع الف ي الوقت نفسه ال ية ف تزاماته الوظيف  ال

ه وأصدقائه، وأن يتمكن من المحافظة على أهم شيء لديه وهو                 بهم آأهل بمصاحبة من يح
رغم من عدم وضع أيدينا حتى اآلن على خطة زمنية واحدة فعالة تصلح           . صحته  ى ال وعل

تعامل مع إدارة الوقت في جميع المواقف والظرو       ف، إال أن الكتابات تشير إلى مجموعة لل
يع مواقف إدارة الوقت  ي جم ن أن تطبق بحذر ف ة يمك ادات العام بادئ أو اإلرش . من الم

بوبة لهذه المبادئ، حيث تم تصنيفها طبقًا لمراحل تنفيذ                    نظومة م ي يعرض م والشكل التال
 .أو أداء المهام المطلوبة

 

 

 

 
 
 )3(شكل

 لوقتمبادئ التعامل الفعال مع ا

 : مبادئ تخطيط المهـام    :المجموعة األولى  

يان    ي بن يًا ف ًا أساس تقبل مكون يط للمس ثل التخط يم

ه  . إدارة الوقت  تًا إال أن تهلك وق ه يس ع أن التخطيط ذات وم

ت     ذا الوق ن ه يه م نفق ف ا ي ل م تحق آ ن  . يس ه م ير أن غ

يس بكاف التوصل إلى وضع              ه ل الضروري أن نالحظ أن

ي   ل متم داول عم ط أو ج دى   خط ًال بم برة أص زة ألن الع

تزام بها               ذه الخطط والجداول واالل يق ه ى تطب درة عل . الق

 مبـادئ تخطيـط المهـام

 مبـادئ مراقبة تنفيذ المهام

مبـادئ التعامل 

 مبـادئ تنظيم وتنفيذ المهام مع الوقت
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ذا يعني بباسطة أن يكون المدير واضحًا وملمًا بواقع متطلباته الوظيفية اليومية، عالوة           وه

ية          ى غيرها من المسئوليات الحيات آذلك عليه أن يصمم تلك الجداول بما يجعلها مرنة   . عل

ة المقا     ي مواجه ة واألزمات والعوائق        ف ات أو الظروف الطارئ وعلى المدير أن يشبه    . طع

ة من المالبس الجديدة المشتراة، فهي في الوقت          ترح بقطع ي المق الخطة أو الجدول الزمن

ذي يجب أن تتناسب مع حجم من سيلبسها، من الضروري أن يكون بها قدر من المرونة     ال

ا يتوقع              در م عتها أو تضييقها بق ولتوضيح أآبر . أن يحدث فى الجسم من تغير   يسمح بتوس

 :يمكن عرض المبادئ الخاصة بتخطيط األنشطة والمهام آما في الصندوق التالي

 .مبدأ تخصيص وقت لتخطيط وتنظيم الوقت -1

 .مبدأ تحديد األهداف -2

 .مبدأ تحديد األوليات وااللتزام بها -3

 . مبدأ التوازن والتناسق -4

 .مبدأ وضع جدول األعمال -5

 .ونةمبدأ المر -6

 

 :   مبدأ تخصيص وقت لتخطيط وتنظيم الوقت1/1

بل     ن أن د م يطه يع يه وتخط ية التصرف ف ي آيف ير ف ي التفك ت ف تخدام الوق إن اس
ات استخدامه   تك لتخطيط الوقت        . غاي ي تخصيص جزء من وق يقة إذا فشلت ف ي الحق وف

يق الفشل          إنك تخطط فعال لتحق بولة من وجه         . ف ية المق م بالطريقة المنطق فإذا . ة نظرك َنظِّ
احتجت لبعض األقالم الملونة والصور أو العالمات فال مانع من استخدامها عند وضع أو                

ت   دول الوق داد ج رض،       . إع ذا الغ نماذج له ض ال ئة بع ى تعب تاجون إل ناس يح ض ال بع
 : وعلى أية حال. وآخرون يعتمدون على رصيدهم أو خبرتهم الماضية في ذلك

ة         يك أن تنسى آلم ان من ا   "عل يَّ  آ بدأ من اآلن في التخطيط لكيفية     " لواجب عل وأن ت
 .استخدامك لوقتك
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 :  مبدأ تحديد األهداف1/2

بل القيام بأي تصرف، سواء ما اتصل بالوقت أو بغيره، عليك تحديد أهدافك أوالً       . ق
تك    ا وق تنفق به ي س ريقة الت اهك والط ك اتج ن ل ياة، وتبي دك بالح ي تم ي الت األهداف ه . ف

ر      يقه لثروته أجاب        فبسؤال أحد أث ن عن سر تحق ال األمريكيي عليك أن " ياء رجال األعم
ريد  اذا ت بداية م ن ال دد م ن    ". تح ة م بداية مجـموع ن ال ك م يك أن تضع لنفس نا عل ن ه م

يقها                ي يمكن تحق ية والت ياس والواقع ة للق ية هي     . األهداف المحددة والقابل واألهداف المثال
زيد             ذل الم ي ب ي تدفعك نحو التوسع ف  من الجهد، وليست التي تحبط إرادتك في السعي الت

ا و إنجازه ي     . نح د ف يل أو المرش بدع بالدل ر الم زود المدي داف ت روف أن األه ن المع وم
 .توجهاته أو خط سيره

 :  مبدأ تحديد األوليات وااللتزام بها 1/3

نادي هذا المبدأ بضرورة أن تحدد وتتبع قائمة أولياتك      وللعلم فليس بالضرورة أن. ي
يات               ة باألول تفيد من وضع قائم ي وضع الخطط لكي تس ترفًا ف ون  مح ا أن بعض  . تك آم

يات، حيث يمكن تقسيم                   نوعة من األول ة بتشكيالت مت ثر من قائم ه أآ ون لدي د يك ناس ق ال
 :المهام أو األنشطة طبقًا ألوليتها إلى ثالث مجموعات

ا هو عاجل أو             ا -1 ى مـ ية، وتشتمل عل ية العال ام ذات األول مهم جدًا، أو ما يستوجب لمه
 .تنفيذه فـــي الحال أو بأقصى سرعة

 .المهام متوسطة األهمية وهي األقل عجالة أو متوسطة األهمية -2

ا  -3 ي تتضمن من المهام ما قد يحسن                   مالمه ية وهي الت ية المنخفضة أو المتدن  ذات األول
 .عمله إذا ما توافر وقت لذلك

تماد              ه باالع راد يبسط األمر آل ام في نهاية        بعض األف دة من المه ة واح ى قائم عل
 :ويرى أحد المديرين أنه. اليوم استعدادًا لتنفيذها في اليوم التالي

ادة ما يفضل إنجاز أهم ثالث مهام في قائمة العمل اليومية بدًال من إنجاز العديد     ع
 .من المهام ذات األهمية األقل بها
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اعدة   تخدم ق ره%) Parito) 80 %- 20اس بق ذآ ي س ذه . االت د ه بمجرد تحدي ف
ي            يا ف ية العل ى العناصر ذات األهم يز عل اق الوقت للترآ يات إنف تحديد أول يك ب النسب عل

ك لوب   . عمل ام، بحسب األس روف أو األرق ن أو بالح طة التلوي ية بواس ن األهم ن تبيي يمك
نك        بًا م ى ترحي ذى يلق ام يعد أسلوباً         . ال تهاء من المه اريخ االن ا أن وضع أعالم تحدد ت  آم

 .آخر في تمسكك باألوليات

 : مبدأ التوازن والتناسق  1/4
ق عليه أحيانًا مبدأ جدولة أنشطة وقت الفراغ         ويشير هذا المبدأ إلى أن أفضل  . وُيطل

ا نظر إليه باعتباره نظامًا آليًا مرآبًا من عناصر متكاملة فيما بينها             . خطط إدارة الوقت م
ذه الخطط يجب أن تغطي جميع جوانب الحي   من . اة وليس مجرد ساعات العمل الوظيفيةفه

 :هنا، فمن الضروري عليك حينما تخطط الستخدام وقتك

طة،          ن األنش د م ن العدي ـق بي ه بتناس تك أو تخصيص ع وق يًا توزي ي فعل أن تراع
تمامات والمشاريع الخاصة، وليس مجرد               آاألسرة واألصدقـاء وممارسة الرياضة وااله

ا بقي من وقت العمل ل         إن تنظيم  جدولك بما يراعي ذلك يعطيك . هذه األنشطةتخصيص م
نفقه من وقت فـي العمل إلى بقية الوقت المنفق علـى األنشطة               ا ت بة م رفة نس الفرصة لمع
توازن بـين المجموعتين إذا ما شعرت بأنك                  ادة ال ى إع ي يساعدك عل ذا بالتال ية، وه الحيات

 .على وشك افتقاده

 :  مبدأ وضع جدول األعمـال  1/5

يقها       نة اآلجال لتحق م خطط متباي ن الضروري رس ك، م يق أهداف نك تحق . لكي يمك
ترة من الزمن                 ى جداول عمل بحيث يغطي الجدول ف ل الخطة إل نك تحوي ا يمك ادة م وع

ومن الناس من يلتزم بقائمة أو جدول ما والذي         . قصيرة نسبيًا، ولتكن أسبوعًا أو يومًا مثالً      
ده بنهاية يوم العم      ون أع د يك مثل هذه القوائم . ل السابق أو قبل البدء في يوم العمل الحاليق

وم عمل               تقلة بكل ي ة عمل مس ثل جدوًال أو قائم ة تم ذه الحال ي ه والبعض يفضل إعداد . ف
ياً            ثها يوم وم بتحدي ة عمل متصلة يق لوبين       . قائم ن األس ع بي د يفضل آخرون الجم أيًا و. وق

تردد في تبني ما هو مريح لك، وقد تبتكر آانت الطريقة المستخدمة فال يجب عليك أن ت      
 .أسلوبًا أآثر مالءمة لطبيعتك أو أفضل مما تسير عليه حاليًا
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 :  مبدأ المرونـة 1/6

ادة أنت تخطط لمستقبل مجهول بدرجة أو أخرى        ي الع وعالوة على ذلك فإنك ال . ف
داث  ن أح تفجر م د ي ا ق ل م ى آ يطرة عل ك الس مًا با. تمل ك متس ن جدول ذا فليك رونة، ول لم

تويًا مثًال على بعض الوقت المخصص للمقاطعات والتعطيل المفاجئ        آثير من . وليكن مح
بة   يط لنس ت يوصون بالتخط براء الوق ل % 50خ ت أو أق ن الوق ط م ذه . فق يط له فبالتخط

بة سيكون لديك فسحة من الوقت لمواجهة المقاطعات والطوارئ غير المتوقعة          آما . النس
يذ   دول تنف نك أن تج ثافة    يمك يها آ توقع ف ي ت ات الت ي األوق ية ف هلة والروتين ال الس األعم

 .ويمكنك أن تخصص الحجم األآبر من الوقت لتنفيذ المهام العليا. المقاطعات

يك من يرغب في مقاطعتك في األوقات المهمة يمكنك التخلص              تطفل عل ندما ي وع
ى مساعدك أو سكرتيرك مسائالً         توجه إل أن ت نه ب نا من    : م المهام العاجلة جدًا هل انتهي

 !التي يريدها المدير منا اآلن؟ أعتقد أنه ليس لدينا وقت للتأخير أآثر من ذلك؟

 

 : مبادئ تنظيم وتنفيذ المهـام       :المجموعة الثانية  

ع التسليم بضرورة التخطيط لتنفيذ المهام آما اتضح في الفقرات السابقة، إال أن              م
نهار في مراحل تنفيذ ال            د ي ه ق والممارس للعمل اإلداري يدرك منذ     . مهام ذاتها التخطيط آل

ي حد ذاته يمثل وسيلة وليس غاية             بداية أن التخطيط ف من هنا يبدو الترآيز على تسهيل . ال
ة الحساسية    ي غاي رًا ف ام أم يذ المه ند تنف ور ع ه الخاصة . مجريات األم دد األوج ع تع وم

ام تتعدد العوائق والمشكالت الخاصة            يذ المه بهما، وبالتالي تتعدد المبادئ التي     بتنظيم وتنف
ا أصال               نع حدوثه ات أو م ذه المعوق يع ألهم عشرة مبادئ       . اقترحت للتصدي له ذا تجم وه

 :  سيتم تناولها تباعًا
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 .عدم الضغط على الذات .6

 .الساعة البيولوجية .7

 .استحالة الكمال المطلق .8

 .النأي عن التسويف .9

 .االبتكار .10

 .الفعـالية .1

 .التفويض .2

 .تقسيم المهام .3

 .فن اإلهمال الذآي .4

 الرفض المهذب .5

 : مبدأ الفعالية2/1

ى ضرورة تنفيذ األشياء الصحيحة بطريقة صحيحة             بدأ عل ذا الم فكما قال . ينص ه
ير اإلدارة   ط بشكل صحيح يعد أفضل      Peter Druckerخب ياء الصحيحة فق يذ األش إن تنف   ف

ير من مجرد تنفيذ أي أشياء بشكل صحيح         عالية في التنفيذ تختلف  ضع في ذهنك أن الف    . بكث
عن الكفاءة، حيث تشترط الفعالية أن يكون الشيء المطلوب تنفيذه صحيحًا من البداية وأن      

يذه بالشكل الصحيح       تم تنف بينما ال تشترط الكفاءة صحة الشيء من البداية وإن اشترطت     . ي
 : من هنا فالفعالية في إدارة الوقت. صحة التنفيذ

ى    تعرف عل نك أن ت ب م نذ      تتطل ه م ب عمل ا يج حيح، أو م يء الص و الش ا ه م
بداية، ومن ثم عليك أن تحدد أفضل الطرق لتنفيذه، حيث إن المدير غير الفعال قد يفقد        ال

 .المزيد من الوقت في تنفيذ أعمال غير صحيحة أو ال تستحق تناولها أصًال

  :مبـدأ التفويض  2/2
تطيع  ا تس در م امك بق وض مه ن الضروري أن تف ندم. م ى موضوع وع ي إل ا نأت

نا يمكن أن نميز بين مجموعتين من األفراد            تفويض فإن القادرون على التفويض، وغير    : ال
ن  إذا آنت من مجموعة غير القادرين ولديك من األسباب ما يجعلك تفضل عمل     . القادري ف

آل شىء بنفسك، آقولك إنها تتطلب منك جهدًا لتبين لشخص آخر ما تريد، أو أنك اقتنعت    
ك بنفسك، وتؤثر القول                  من آ    ه من األفضل أن تعمل ذل ما حك جلدك مثل "ل تجاربك أن

يع أمرك          تول أنت جم رك ف رة عدم التفويض، وقد يكون من           " ظف يرًا لفك د أصبحت أس فق
ك        ك عن ذل يؤوس تحول أما إذا خطر ببالك أحيانًا أنه ليس لديك االهتمام أو القدر الذي           . الم

ي عمل           نه ف تغناء ع عليك أن تبدأ . شىء محدد فيمكنك البدء بعملية التفويضال يمكن االس
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ام الملتهمة للوقت والتي يوجد من يمكنه              تفويض المه ية، وب ال الروتين تفويض األعم أوًال ب
ا  ه وقتًا،                    . أداؤه ي حد ذات ن يتطلب ف ا أداء عمل معي يم شخص م درك أن تعل يك أن ت وعل

ناك منحنى          رة، فه يز من أول م توقع التم يك أال ت وتتمثل . يعكس تطور عمليات التعلموعل
يك،        ة عل غوط المفروض ة الض ك وقل تاحة ل ت الم احة الوق ادة مس ي زي نا ف ك ه ائدة ل الف

 .وسيكون هذا أفيد بكثير من بعض الجهد أو الوقت الذي تنفقه في عملية التفويض
 :مطلوب منك أن ترفض بيت الشعر القائل

 ما حك جلدك مثل ظفرك    فتول أنت جميع أمرك
 .ألنك ستدفع ثمن ذلك جهدًا وصحة وتعويقًا

 : مبدأ تقسيم المهـام2/3

ا يظهر الناس بغضًا نحو المهام الضخمة المعقدة أو المرآبة من العديد من         ادة م ع
رة              نها بالم ا أو ينسحبون م م يؤجلونه ا يجعله ام مم نزل معين، على    . المه ة طالء م فمهم

يه           نظر إل نما ت زعجة حي بدو م ثال، ت بيل الم يمها إلى     . ا آعمل واحد  س و قمت بتقس نما ل بي
تقدم نحو                      كلة وال ن المش يًا ألمكن تهوي يها مرحل بدأ العمل ف ى أن ي ية، عل عناصرها الفعل

ة    يام بالشراء، ثم البدء بطالء قسم معين                . إنجاز المهم م الق ون أوًال، ث يار الل ... فيمكن اخت
 .وهكذا حتى نهاية المهمة

ى م         برى إل ة الك ام أصغر يمكن إدارتها والتعامل معها بسهولة،     بتقسيمك المهم ه
ية لتنفيذ آل مهمة فرعية مع التوجه النهائي نحو المهمة                 ة زمن د مهل ى تحدي والعمل عل
يل من الضغوط مقارنة بمحاولتك إنجاز المهمة مرة               نك إنجاز أى شىء وبقل ية، يمك الكل

 .واحدة

  : مبدأ فن اإلهمال الذآي 2/4
بدأ أ ذا الم يك ه اجل يفرض عل و طارئ أو ع ا ه ل م ن آ ان م در اإلمك ل بق . ن تقل

ا قصيرة األجل، بينما المهام األآثر أهمية عادة ما تكون        ا بأنه ة تتسم آثاره ام الطارئ فالمه
ل ة األج ار طويل و  . ذات آث ا ه يذ م يل الوقت المخصص لتنف ى تقل ل عل إن العم نا ف ن ه م

زيد من الوقت للتعامل مع ا        ك الم يح ل ويعد وضع . لمهام عالية األهميةطارئ أو عاجل يت
ال أحد الوسائل المهمة في إنجاز ذلك         ي جدول األعم ام ف تهاء للمه خ ان . عالمات أو تواري
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نك من خالل تعلم ذلك أن تقلل االهتمام بالمهام عديمة الجدوى أو قلية األهمية والتي       ويمك
يذ ه   وض تنف ًا أن تف نك أيض ث يمك يك، حي ل عل ة األج ار طويل ا آث يس له ى ل ام إل ذه المه

 .آخرين واترك لنفسك مزيدًا من الوقت للمهام عالية األهمية

 :  مبدأ الرفض المهذب2/5
ناس من يصر على الدقة وااللتزام في تحديد مواعيده               يعًا أن من ال فإن . نعرف جم

و لدقائق معدودة، غادر المكان أو رفض                       ام الخامسة وتأخرت ول ي تم ي ف ك أن تأت حدد ل
ائالً    تك ق والمعروف . الكثير منا قد يحسد هؤالء على ذلك      .  بأن المشكلة ليست مشكلته    مقابل

دوام         ت ال د وق الهم بع ي أعم بقاء ف هم مضطرين لل دون أنفس د يج ناس ق ن ال يرًا م أن آث
أو قد يضطرون أحيانًا إلى أخذ هذه المهام معهم في منازلهم       . الرسمي إلنهاء بعض المهام    

 : ثل هذه المواقف يتكرر معك آثيرًاإذا الحظت أن م. لتكملتها هناك

ى آيفية الرفض المهذب أو قول             ود نفسك من اآلن عل يك أن تع ، ليس فقط "ال"فعل
ا لنفسك أيضاً          ن وإنم ناس اآلخري ة أو لفترات إضافية سواء أآان           . لل ترات طويل العمل لف ف

ت المخصص للع      ن الوق توازن بي ة ال الل بحال أنه اإلخ ن ش ابل م دون مق ابل أم ب ل بمق م
ذا اإلخالل من آثار سلبية على                ه ه ا يحمل ية، وم تعة الذات راحة والم والوقت المخصص لل

 .حياتك

ة الصغيرة، يصعب قولها في آثير من الحاالت           " ال"غير أن     ذه الكلم : والسؤال. ه
ول  تعلم أن نق يف ن ك  " ال"آ ى أهداف يز عل ا؟ إن الترآ ن الضروري قوله نما يصبح م حي

ك       ي ذل يلة القاضية بتخصيص أوقات ألولياتك بجدول     .يمكن أن يساعدك ف إن الح ك ف  آذل
ع عدم تخصيص أوقات لألسرة واألصدقاء قد يساعدك في الرفض المهذب أيضًا        ك م عمل

ا هو فائض               ان لديك م تك إن آ ى بوق اب أن أسرتك أول غير أنه من الضروري من . من ب
وق آل شىء،                   ياتك ف ية أول ية نفسك وأهم ى أهم نظر إل بداية أن ت  وهذا أصعب شىء في   ال

 . أيسر" ال"وبمجرد اقتناعك بهذه األهمية يصبح قول . العملية آلها

 : مبدأ عدم الضغط على الذات2/6
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بدأ على التقليل من الوعود واإلآثار من الوفاء             ذا الم فمن الحيل الذآية في    . ينص ه
ة الوقت، عالوة على آونها سهلة التطبيق أن تحدد تواريخ انتهاء المه           ام ليس بالشكل جدول

ذي يجعلها ممكنة فقط وإنما بالشكل الذي يجعلها ممكنة وسهلة، ودون ضغط على الذات        ال
ا     اك له بعبارة أخرى، قد يبدو من الحكمة أن تبالغ إلى حد ما في الوقت الذي تطلبه         . أو إرب

 :لتنفيذ مهمة معينة سألك عنها شخص آخر، ألن هذا ُيمَِّكُنك من

 .ي الوقت المحدد، حتى لو حدثت بعض العوائق غير المتوقعةضمان تسليم المهمة ف -1

ـوع من الدهشة والفرحة لدى طالب الخدمة ولدى  أسرتك حينما تتمكن من                    -2 إحداث ن
 .إنجاز المهمة وتسلمها قبل الوقت المحدد

 : مبدأ مالحظة الساعة البيولوجية2/7

امك عليك أن تال                    يذ مه ة وتنف ند جدول ه ع ى أن بدأ عل ذا الم حظ مدى تناسب ينص ه
مانية      ع حاجاتك الجس ي للعمل هو الوقت الذي تشعر فيه أنك في    . التوقيت م فالوقت المثال

االتك ن     . أفضل ح ت م باحًا أم أن ل ص و العم يلون نح ن يم خاص الذي ن األش ت م ل أن فه
راً         اًء أم ظه ذا التوقيت في           . المفضلين للعمل مس اتك واستخدامك له تك ألفضل أوق فمعرف

يات    يذ أول يضاف إلى ذلك ضرورة . ك إن أمكن يعد من األساليب الفعالة في إدارة الوقت      تنف
يذها            ة لتنف ارات المطلوب بقًا للمه م ط يق أقصى قدر من االستفادة بالوقت   . تبويب المه فلتحق

در من الترآيز في األوقات التي تكون                          بر ق ي تتطلب أآ ام الت نفذ أشق المه م أن ت من المه
ة نشاطك، أو ال         ي قم يها ف وقد يكون . تي يكون فيها ترآيزك وطاقتك في أحسن حالة لهما      ف

من المفضل عالوة على ذلك، جدولة تنفيذ هذه المهام في األوقات التي تقل فيها مقاطعاتك                 
ن           ارات اآلخري ل أو زي ناتجة عن تطف ال الروتينية والتي ال          . ال ة األعم نك جدول ك يمك آذل

ل    ات العم ي أوق ة ف د والطاق يز الجه ب ترآ يز أو    تتطل يل الترآ يها قل ك ف د نفس ي تج  الت
 .النشاط

ة          اط والطاق رفة دورة النش ة ومع ام المطلوب يعة المه رفة طب نا مع نجاح ه ر ال س
 .الخاصة بك والتنسيق بدقة بين االثنين
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 : مبدأ استحالة الكمال المطلق2/8

يم    د عظ يء ج ية ش ية المثال ن الناح ال م ال هللا  . الكم ول إن الكم ع يق ير أن الواق غ
لذا فليكن هدفك التحسين أو اإلتقان بقدر المستطاع، ولكن تجنب وهم إدراك الكمال             . حده و

تام  الم حتى اآلن من البشر من أنتج شيئًا خاليًا من العيوب              . ال ي الع ال يوجد ف فعند أداء . ف
ن، من الضروري أن يبرز عيب أو أآثر يحول بين الشيء وبين الكمال              وعلى . شيء معي

ن ه م ن أن رغم م ك،  ال ن ذل ا أمك ال آلم ن الكم بة م ياء قري ون بعض األش  األفضل أن تك
 ...ولكن

ـع إعطاء أهمية زائدة للتفاصيل الدقيقة يعد            ي آل الحاالت م ال ف السعي نحو الكم
يل ن ضروب التعط ن الحاالت ضربًا م ير م ي آث ت . ف ا آان ـدة إذا م كلة ح زداد المش وتـ

ي نبحث عنها علــى قد        ودة الت ر يسير من األهمية أو الفائدة، على األقل من العناصر المفق
 .منظور الوقت والجهد المنفق لبلوغها

 : مبدأ النأي عن التسويف2/9

يعًا وإن      ناس جم دى ال ة ل رة عام يل آظاه ة والتأج ويف والمماطل ب التس بدو ح ي
ى آخر        رد إل تها من ف زم هذه الظواهر إن آانت لديك   . اختلفت درج يك من اآلن أن ته . عل

ن الط فها    م ي وص رية والت ن السويس ريقة الجب نا ط روفة ه  Alan Lakeinرق المع
ام   دة مه ى ع مها إل اول أن تقس نة فح ة معي يذ مهم ن تنف تهرب م ه إذا آنت ت وخالصتها أن

ام                ذه المه ي أصغر ه ي العمل ف دأ ف أو يمكنك تحديد توقيت معين لالنتهاء من   . أصغر واب
ام      ذه المه بر ه ا       . أآ يل من المه يذ القل بداية يمكن في النهاية أن تصل إلى تنفيذ      وبتنف ي ال م ف

 .المهمة المتجنبة آكل

  : مبدأ االبتــكار2/10

ن الطرق             ية المزج بي نا أن نعرف آيف ا يمكن تجربة بم ة و ال نا من الحكم آبشر لس
ال     از األعم نة إلنج ة أو الحس رق المألوف دة والط برة    . الجدي ا زادت خ يقة آلم ي الحق وف

يذ م       ي تنف ى رصيده الخاص باآتشاف وتطوير طرق               اإلنسان ف ك إل نة، أضاف ذل ام معي ه
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ام            ك المه يذ تل ا يجد اإلنسان نفسه متمسكًا          . أبسط وإجراءات أيسر لتنف ادة م ك فع ع ذل وم
 . بالطريقة التقليدية في التنفيذ لمجرد أنه أصبح متعودًا عليها متآلفا معها

إن التوصل إلى طرق فعالة جديدة وتبني           ة حال ف ى أي ها وتطبيقها في تنفيذ المهام عل
يك ال يوفر لك فقط المزيد من الوقت وإنما أيضًا يخفف من عبء      ة عل ئوليات الواقع والمس
 . العمل الملقى عليك أو ييسر عليك تنفيذه ويجعل إجراءات التنفيذ تبدو أآثر راحة وفعالية

ى ما سبق بخصوص مبادئ تنظيم وتنفيذ المهام عليك أن تضع ثال               ثة من  عالوة عل
ند التعامل مع ما يتصل بالوقت            بارك ع ي اعت ة ف ن المهم وُيطلق على هذه القوانين  . القواني

 : وهي  "Parkinson و Murphyقوانين "

 .إن أي شيء يبنى على خطأ سيسير في الطريق الخطأ، وينتهي إلى خطأ -1

 .إن أي مهمة سوف يستغرق تنفيذها من الوقت أآثر مما قد تظن أو تتوقع -2

 . المهام بطبيعتها نحو استهالك أي مقادير من الوقت تخصص لهاتتجه -3

 

 : مبـادئ مراقبة التنفيذ    :المجموعة الثالثة 
راجعة             يات الم ن عمل ة م ى مجموع ت إل ع الوق تعامل م بة ال ية مراق ير عمل تش
راحل          ي الم عها ف بق وض ي س ام الت داول المه ات وج كك بمخطط دى تمس تمرة لم المس

ابقة  ك      . الس ى ذل تعامل مع الوقت        عالوة عل ة لل بادئ العام تزام بالم فهي تتضمن مدى االل
دده    دوى بص ا ذات ج ت أنه ي ثب ائح الت باع النص ة   . وات رقابة مقارن يات ال من عمل وتتض

السلوك الحاصل بالسلوك المخطط، واآتشاف حجم االنحراف، وتقييمه، واتخاذ إجراءات            
ة    بدو للبعض آمرح          . التصحيح الالزم د ت رقابة ق ع أن ال لة الحقة لما يسبقها من مراحل وم

ي حقيقة األمر تمثل نوعًا من المراجعة المستمرة التي قد             ا ف ام، إال أنه يذ المه تخطيط وتنف
ون الرقابة اإليجابية في محاولة منع حدوث االنحرافات                  ا تك ادة م ن وع تصاحب المرحلتي

ا    بل وقوعه رقابة هنا  مبدءان مهمان هما            . ق بادئ ال برز من م على مدى التقدم   التعرف  :وي
 .في اإلنجاز، ومكافأة الذات المنجزة

 : مبدأ التعرف على مدى التقدم في اإلنجـاز3/1
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دى   رقابة أن تالحظ م ي ال ية ف اعدة األساس الق
ك   ا لنفس ي حددته ام الت از المه و إنج ك نح ل . تقدم فك

ه   ًا ب دوًال خاص ب ج د يتطل يه ق نخرط ف روع ت مش
يذها، ومس     وات تنف ره، وخط من عناص ذا  يتض ار ه

ن      ن م ا يمك وة، بم ل خط دد لك ت المح يذ، والوق التنف
نة    دة معي ي م ازه ف ت    .  إنج ة إذا قم ذه الحال ي ه وف

تحديد تواريخ واقعية مستهدفة لالنتهاء من األنشطة،     ب
وراعيت إضافة بعض معدالت السماح، فإن تقدمك            

يان ي غالب األح ته ف ع خط ير م از المشروع سوف يس ي إنج ة حدوث بع. ف ي حال ط وف
تأخرًا عن الوفاء بالتاريخ المحدد، عليك إعالم                   ك م ي تجعل توقعة، والت تطورات غير الم ال

ل التاريخ                 ع ضرورة تعدي ى وجه السرعة م يل عل آما يمكنك اتخاذ ما هو    . رئيسك والعم
ا يمكن من تعويض التعطيل الذي حدث في             يذ بم راحل التنف بعض م ضروري لإلسراع ب

 . خصص خانة في جدولك تتضمن أعماًال تحت التنفيذوإن أمكنك ذلك،. مراحل سابقة

 : مبدأ مكافأة الذات المنجـزة3/2

تقدم اإلحساس بمكافأة الذات           زيد من ال رد نحو الم ز الف ا يحف آافئ نفسك، حتى . مم
يق األهداف                تفل بتحق نجاح صغير فاح يقك ل ة تحق ي حال عد نفسك بمكافأة عند إنجازك       . ف

ا أو إلنجاز ال          ة تكمله ذا الوعد وبالغ بسخاء في هذه             . عمل آكل   لكل مهم ك أوف ه د ذل بع
أة  إن عمل ذلك يساعدك آثيرًا في المحافظة على التوازن الضروري بين متطلباتك        . المكاف

 .الحياتية ومتطلباتك الوظيفية

إن       ترخائنا فـ نا واس رنا ولعب نا وأس ن أعمال كل صحيح بي وازن بش نا أن ن إذا تعلم
 .عادة وأآثر صحة وأآثر إبداعًاحياتنا آلها ستصـبح أآثر س

  :خالصـة القـول

ع الوقت، والثمار                      ال م تعامل الفع ية ال ك من العرض السابق مدى أهم دا ل ا ب ربم
يد     ي المواع ام ف از المه ي إنج ت ف واء تمثل تعامل س ذا ال ن ه تج م توقع أن تن ن الم ي م الت

ية من التوازن بين متطلبا            ي إحساسك بدرجات عال تك الوظيفية وبقية المحددة أو تمثلت ف
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ية    د اتضح من العرض السابق أيضًا أنه وإن آانت هناك مجموعة من      . أنشطتك الحيات وق
ت، إال أن إدارة الوقت ذاتها مسألة بها آثير                ع الوق ال م تعامل الفع م ال ة تحك بادئ العام الم

ف      ور والمواق ي لألم تقدير الشخص ب ال ن جوان ن       . م ب ع ا آت ك أن م ى ذل اف إل يض
يدًا   الموضوع يح نها تمه نة م ي عرض عي يما يل نحاول ف ي س ن النصائح الت د م ل العدي م

 .لتناولها في شكل أآثر تبويبًا وأوسع تفصيًال في األجزاء القادمة من هذا الدليل

 :نصـائح ذهبيـة
 .بنهاية يوم العمل، أعد ترتيب مكتبك ونظفه استعدادًا ألنشطة اليوم التالي .1

بداية سجل عناصر األنشطة         .2 ي ال د ذلك      ف ثًال، وبع ابالت م ا آالمق وب أداؤه المطل
 .سجل المهام التي آنت قد بدأت فيها ويجب عليك اآلن أن تكملها

بة بالمهام                 .3 ة مرت داد قائم يك إع يذها، عل وب تنف ام المطل يات المه د أول بمجرد تحدي
 . المطلوب تنفيذها، على أن تبدأ بالتعامل مع آل مهمة طبقًا لترتيبها

أآد أنك تعطي ل       .4 نفسك الوقت الكافي لتنفيذ قائمة المهام وأن تأخذ في االعتبار ما     ت
 .قد يحدث لك من مقاطعات أو إزعاج أثناء العمل اليومي

اطك       .5 ة نش ي قم ون ف ندما تك ك ع عبة، وذل ام الص دأ بالمه تمام   . اب ك االه ي ذل يل
 .بالوظائف البسيطة، وذلك في الوقت الذي ينخفض فيه ونشاطك

نشطة والتزم بهذه المواعيد، وضع في ذهنك أال تتجاوز أية          حدد مواعيد انتهاء لأل     .6
 .مهمة المعينة ما حدد لها من وقت

ن       .7 ائف ل ك، فالوظ بة ل بة بالنس ير محب ا غ رد آونه ة لمج ور المهم ل األم ال تؤج
 .تصبح محببة بتأجيلها، عليك بالعمل بها طالما حان وقتها

نًا أو تخصص وقتًا شبه ثاب           .8 ت للوظائف الروتينية مثل حاول أن ترتب وضعًا معي
االطالع على البريد أو التحدث مع رئيسك أو مع الموظفين، أو التعامل مع البريد            

 .إلخ... اإلليكتروني 

ل       .9 يها، واجع تك ف د بمقاطع مح ألح ن تس ي ل ات الت ك بعض األوق ي جدول دد ف ح
 .الجدول منتظم في هذا باستثناء حاالت الطوارئ القصوى
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ي      .10 ات الهاتف ي عليك القيام بها، واصنع لنفسك مخططًا لما ترغب           خطط للمكالم ة الت
ذي تريد تحقيقه من المكالمة، وهذا يوفر لك الكثير من الوقت فيما          ا ال له وم ي قو ف
ن المفضل     يًا، فم ية يوم ة هاتف ن مكالم ثر م راء أآ يام بإج يك الق ان عل د، إذا آ بع

 .تجميع آل المكالمات وإجراؤها في وقت واحد

ي        .11 بدأ ف ندما ت مهمة ما، فمن األفضل االنتهاء منها بالمرة، ألنه في حالة الرجوع ع
إليها مرة أخرى فاألمر يتطلب وقتًا إضافيًا خصوصًا لمعرفة المرحلة التي توقفت            

 .عندها وإآمال المسيرة من جديد

ى مراحل النشـاط                       .12 ثل أدن ي تم ات الت ي األوق ون ف ترات راحتك بحيث تك ْدول ف َج
 .النفسي لديكالجسماني واالستعداد 

خطط بعض الوقت لمناقشة المسائل الروتينية مع زمالئك ومساعديك، وبعـد ذلك        .13
 .تجنب المقاطعات بينكم في بقية الوقت

ول       .14 م أن تق نما يجب أن تقال، وسل نفسك حينما يطلب منـك أداء مهمة     " ال"تعل حي
 هل أنا الشخص الوحيد المناسب لهذه المهمة؟: ما

تخدامك    .15 ية اس ب آيف ذه      راق ى ه ناء عل الكك ب ي مس كل واع ف دِّل بش تك، وَع لوق
 .المالحظات

أتى من األعمال التي تنفذها، ولكن يأتي         .16 الحظ أن الشعور بالضغط أو التعب ال ي
 .مـن القلق أو التفكير في األعمال التي لم تنفذ بعد

 .َعوِّد نفسك على االنتهاء من المهام األساسية اليومية قبل رجوعك إلى منزلك .17
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ريدك  -11 م ب  َنظِّ
 اإللكتروني 

يم -10  يك بتنظ  عل
 مكالماتك 

 َرتِّب موقعك الشبكـي -12   ليـكن سفـرك سهـًال -13

  َبسِّـط حيـاتـك -14   َقيِّم وعـدل سلـوآك-15
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While we pursue the unattainable we 

make impossible the realizable. 

                                    Robert ArdreyRobert ArdreyRobert ArdreyRobert Ardrey 

ن  عى جاهدي د نس نا ق ن أن رغم م ى ال عل
ول دون      ادة  نح تحقق، فع اال ي يق م لتحق

.                     تحقيق ما يمكن أن يتحقق
روبرت أردري

  َخـطِّط ليوم عمـلك-1

رنا أن التخطيط ي      ي إدارتك للوقت       ذآ ري ف ود الفق ثل العم فيما يلي مجموعة من . م
ي   ك اليوم يط عمل يام بتخط ي الق اعدك ف د تس ي ق ادات الت ادات، . اإلرش ذه اإلرش ع ه راج

إن الممارسة الفعلية هي سالحك الوحيد الآتساب     . وحاول أن تدرب نفسك على ممارستها      
 .هذه المهارة

ة األجل لن             -1 تقبلية طويل ي خطة مس ر ف اعمل على . جاحك وضعها في شكل مكتوب    َفكِّ
ة       ددة، قابل داف مح ذه األه ون ه ة أن تك ع مالحظ كل دوري، م ك بش راجعة أهداف م
ي الوقت      توافرة لديك ف داف الم ون أصعب من األه تحقق، وأن تك نة ال ياس، ممك للق

 .من المفضل أن تحدد في هذه المرحلة تاريخًا إلنجاز هذه الخطة. الراهن

د الي -2 ت الموع ي     ثبِّ ت ف ذا التوقي تخدم ه ا، واس وم به ي تق يط الت يات التخط ي لعمل وم
 .مراجعة ما تم إنجازه عالوة على تحديد ما يجب عمله للغد
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رة أو   -3 ن مفك ثر م تفاظ بأآ ث إن االح يدك، حي ا مواع دة تسجل به رة واح تفظ بمفك اح
 .جدول مواعيد عادة ما يخلق آثيرًا من االرتباك

ا ي           -4 ة بم ه من واجبات يوميًا، آأن تكتب      تسجِّل بشكل واضح قائم االنتهاء : "جب عمل
 ".العمل في التقرير المالي"وليس " من إعداد التقرير المالي

ات      -5 ى مجموع يًا إل ه يوم ب عمل ا يج ة م م قائم ر ). ج(و ) ب(و ) أ(قسِّ فالعناص
ي المجموعة        ي إحداث نجاحك             ) أ(الموضوعة ف ة ف يجب أن تشمل الواجبات المهم

ل      ى األجل الطوي ي المجموعة       . عل ثل عناصر عاجلة ولكنها   ) ب(والعناصر ف د تم ق
ية عناصر المجموعة            نفس أهم ا المجموعة    ). أ(ليست ب فيجب أن تتضمن ما    ) ج(أم

 .ترى أنه ُيفضل عمله من واجبات إن سمح لك الوقت بذلك

ي المجموعة           -6 دأ العمل أوًال ف لمجرد آونها ) ج(، وعليك أال تبدأ أبدًا بالمجموعة    )أ(اب
يذ هلة التنف ر س مل عناص ر  . تش يم عناص يك تقس روري عل ن الض ه م ك، فإن آذل

ة  يما  ) أ(المجموع رابط ف ناك ت ًا، وه يقها مع ن تنس ات أصغر يمك ى مجموع ا إل ذاته
 .بينها ُيمكن من إنجازها بسهولة أآبر

ام بصفة مستمرة، وذلك إلعطاء                          -7 ك المه ازه من تل م إنج ا ت ة أو اشطب م ضع عالم
 .إلنجاز اليومينفسك إحساسًا با

احجز أوقاتًا محددة في جدولك ُتخصص لألنشطة أو المهام الرئيسة، أو المهمة، على              -8
ي ترى فيها ضرورة العمل على انفراد                 ات الت ذا التخصيص األوق فإذا . أن يتضمن ه

يك إبداء األسف النشغالك في                          ه يسهل عل ك الوقت فإن ثل ذل ي م تك ف طلب أحد مقابل
ام رئيسة مجدولة مسب    وال تكدس جدول يومك آله باألنشطة الوظيفية، بل اترك . قًامه

د يجد من ظروف طارئة، أو خاصة، عالوة على وقت يخصص         ا ق بعض الوقت لم
 .للتفكير والتأمل

رًا رقيبًا على نفسك       -9 سل نفسك إن آنت قد أنجزت أهدافك، وماهية التغييرات     . آن مدي
 .هالواجبة في الخطة إلنجاز ما لم تتمكن من إنجاز
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توآل،  -10 ترددا"إذا عزمت ف رأي أن ت اد ال إن فس ال ". ف ي الح يه ف ا عزمت عل ذ م . نف
ول         بعض يستريح لق ادم، ودعنا نحدد موعدًا آن       : "الحظ أن ال ي األسبوع الق اتصل ب

 ".دعنا نحدد الموعد من اآلن: "، األفضل أن تقول"ذاك

ية      -11 طة الحيات ية األنش ك وبق ن عمل توازن بي ر  . راع ال تًا ألس تًا  خصص وق تك، ووق
ية         طتك الروح يام بأنش تًا للق يه، ووق تًا للترف تك، ووق حتك ورياض تمام بص لاله

ن بعمل دراسة للوقت تكشف لك عن سلوآك في          . واالجتماعية  ن والحي ن الحي م بي وق
نة           ت، وفرص التحسين الممك تفادة من الوق بيل المثال، آثير من الناس   . االس ى س فعل

اق   ى تخصيص أو إنف ط عل ادرون فق ية   ق ال ذات األول از األعم ي إنج تهم ف ع وق رب
ه إذا تمكن هؤالء من زيادة هذا الوقت المخصص من الربع إلى الثلث                 يا، غير أن العل

افة    بًا إض ي تقري ذا يعن إن ه طة ذات   4ف ت المخصص لألنش بوعيًا للوق اعات أس  س
 .  األهمية العليا

A good manager knows that there is 

more than one way to skin a cat. A 

great manager can convince the cat 

that it is necessary. 
                                         Gene PerreGene PerreGene PerreGene Perre    

ناك   رف أن ه ن يع و م ر ه ر الجدي المدي
ير أن   ة، غ ب قط رق لحل ن الط د م العدي
نه من يستطيع أن يقنع تلك القطة  أجدر م

 .بأن الحلب عملية مفيدة  لها

جني بير

  َفوِّض تنفيذ مهامـك- 2
د تفويض تنفيذ المهام إلى آخرين أحد العناصر األساسية التي تقوم عليها العملية               ُيع

ا أن تتسم بالكفاءة والفعالية        ا له ا أردن ة طالم فمن المنطقي أنه ال يستطيع آائن من . اإلداري
ه   ًا أو بنفس ال مع ل األعم ؤدي آ ان أن ي يراً . آ إن آث ك ف ع ذل تلقون  وم ن يخ ن المديري  م

ن             يرهم م لطاتهم لغ ض س دم تفوي ى ع م إل ي تدعوه بررات الت ن الم ير م هم الكث ألنفس
بررات ال أساس لها في معظم الحاالت             . المساعدين  ذه الم فكونك مديرًا يمكنك  . غير أن ه

امك من خالل تفويض اآلخرين في القيام بها                 ير من مه قد تكون مفوضًا جيدًا    . إنجاز الكث
 :نت تؤمن بعكس الجمل التالية تمامًاإذا آ
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 .أستطيع أن أنجز العمل بنفسي بشكل أفضل مما ينجزه لي غيري •

 .قد ال يكون لدي الثقة في الشخص المحدد ألداء العمل •

 .الشخص المحدد غير مؤهل ألداء العمل •

 .هو نفسه ال يرغب في تحميله بأي عمل إضافي •

 . العمل نيابة عنيليس لديَّ الوقت ألبين لشخص آخر آيف ينفذ •

 .ال يوجد من يمكنني أن أفوض العمل له •

 .لديه في الوقت الراهن ما يكفيه من المهام •

 .ال أرغب في التنازل عن تنفيذ هذه المهمة ألنني أحبها لنفسي •

 .أنا الشخص الوحيد الذي يعرف آيفية عمل هذا الشيء •

د خيب ظني في المرة السابقة حينما أوآلت إليه المهمة، و      • لست على استعداد لتكرار لق
 .ذلك مرة أخرى

ية تفويض             ان عمل ى إتق ي مجموعة من التوجيهات الخاصة لمساعدتك عل يما يل ف
 :السلطة

ناس يرغبون في تحمل مسئوليات إضافية                -1 ترض أن معظم ال يك أن تف افترض . عل
تثمار التدريبي قصير األجل سيكون                   تعلم، والحظ أن االس ية لل بة عال م رغ أن لديه

 . يبرره من عوائد على المدى الطويلله ما

ه على الرغم من آونك لست رئيسًا على آخرين أو ليس لك          -2 ك، ستجد أن انظر حول
ناس مستعد لمساعدتك طالما أنك تدخل إليه                     ير من ال ناك الكث إن ه يهم، ف سلطة عل

 .بمدخل حسن

نها أصًال        -3 تغناء ع نك االس  Don’t delegate what you canال تفوض أنشطة يمك

eliminate             ه ليست هناك حاجة إلى عمل مهام معينة، فليست ا أن ه طالم اعدة أن  فالق
 .هناك حاجة أصًال إلى تفويض تنفيذها آلخرين
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ية حتى لو آنت تفضل تنفيذها بنفسك        -4 ومن . من المفضل تفويض األنشطة الروتين
ذه األنشطة    يع الحقائق، إعداد المسودات األولية للتقارير، تحليل المشك    : ه الت تجم

وير   تقارير، التص تابة ال ة لك يانات الالزم يع الب ترحة، تجم ول المق م الحل وتقدي
 .والطباعة، إدخال البيانات إلى الحاسب

ية    -5 ك التنافس ي قدرت ة ف ر مهم برها عناص ي ال تعت ياء الت وض األش بة . ف بالنس
بية وتصميم صفحات    ال المحاس طة األعم ذه األنش روعات الصغيرة، تتضمن ه للمش

برامج  الشبكة ا  تعلق ب ا ي زة، م اء المحاضرات والخطب، صيانة األجه ية، إلق لمعلومات
بات السفر، ما يتعلق بالرخص وحقوق االستعمال،                الحاسب، تصميم الرسومات، ترتي

 . بعض المسائل القانونية، وبعض الوظائف آإعداد آشوف المرتبات

 .تقييم ومراجعة األداء، العقاب، إنهاء الخدمة: يفضل أال تفوض -6

 .من الضروري أن تتم عملية التفويض بناًء على خطط معدة مسبقًا -7

يه      -8 يترتب عل ذا س م، فه تفوض له ن س ب م ي تدري ت ف نفق بعض الوق يك أن ت عل
 .تحسن مستوى اإلنتاجية على األجل الطويل

نك، أن من الناس من إذا فوضت له مهمة ما فقد ينجزها أفضل منك،        -9 ي ذه ضع ف
 .طريقتك لتنفيذ المهمةأو قد يكتشف طريقة أحسن من 

تفويض ال يعنى التنازل عن المهمة              -10 فعلى الرغم من أن شخصًا    . ضع في ذهنك أن ال
ئولية عن تنفيذها مازالت واقعة على عاتقك في                      ة، إال أن المس ذه المهم وم به د يق ا ق م

 .المقام األول، آما أنك مسئول عن إدارة عملية التفويض ذاتها بنجاح

بة ل   -11 روري بالنس ن الض تائج    م ير والن ل المعاي ون آ تفويض أن تك ية ال نجاح عمل
يقة      توقعة واضحة ودق تى يجب أن ينتهي،            . الم ه، وم وب عمل و الشيء المطل ا ه م

 .وما هو مستوى الجودة والتفصيالت المطلوبة

يذ النشاط بنفسه، ولكن ال تفوض له إجراءات            -12 وِّض لمساعدك أن يحدد أهداف تنف ف
 .رغوبة وناقشها معه، لكن ألزمه بأسلوب التنفيذوضح له النتائج الم. التنفيذ
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از   -13 ي إنج م ف دى تقدمه ة عن م ر دوري يك تقاري رفعوا إل م أن ي ن فوضت له سل م
 .يفضل تحديد تواريخ انتهاء مرحلية لقياس مدى تقدمهم. المهام

ب    -14 خص المناس ى الش بة إل ة المناس وِّض المهم ًا  أن   . ف روري دائم ن الض يس م ل
 . أو أآثرهم خبرة أو إلى أول من تصادفهتفوض إلى أقوى موظفيك

 . شجع عملية التفويض وانشرها معطيًا مرءوسيك الخبرة والتدريب -15

يًا      -16 ن فن ي وضع حس م ف ن أنه تأآد م م لت ن فوضت له ال م ى ردود أفع رف عل تع
 .يعد أمرًا جيدًا" آيف تسير األحوال مع المشروع؟"التساؤل . ومعنويًا

ة م    -17 يذ مهم ك تنف ت لمرءوس ية      إذا فوض لطة الكاف لحه بالس نس أن تس ال ت نة ف عي
 .ال تجعل مرءوسك يعود إليك في آل آبيرة وصغيرة. لتنفيذها

يس من الضروري أن تقف فوق                 -18 يه، ل تك فيمن فوضت إل ا فوضت فضع ثق طالم
 .رأسه مساعدًا أو مراقبًا آل آبيرة وصغيرة ما لم يطلب هو عونًا

ي األج     -19 اء ف تحمل بعض األخط تعداد ل ى اس ن عل ن   آ ابل تحس ي مق ير ف ل القص
 .ملحوظ على األجل الطويل

ة المفوضة لمن تم التفويض إليه، فإن           -20 يذ المهم ا تنتهي من توضيح قواعد تنف بعدم
 أي شيء آخر تريد مني آي تبدأ في العمل؟: آخر شيء تسأله

ع العمل على                 -21 ل، م ر العم م الشكر وتقدي نس تقدي ام المفوضة ال ت يذ المه نهاية تنف ب
 . في تفويض مهام جديدةاالستمرار
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Hard work is often the easy work you 

did not do at the proper time. 
                                     Bernard Meltzer                                     Bernard Meltzer                                     Bernard Meltzer                                     Bernard Meltzer  

ير،    ل يس و إال عم ا ه ل المضني م أن العم
ت      ي الوق ه  ف يام ب تم الق م ي ه ل ير أن غ

 .المناسب
برنارد ميلتزر 

 ال للتأجيل والتسويف -3

ى أساس أنه نية مبيتة أو تعود مسبق على                    ا يعرف التأجيل أو التسويف عل ادة م ع
ال التي من الواجب أداؤها اآلن إلى آجال معلومة أو غير مسماة               من ثم ضع . تأجيل األعم

ه يتطلب تغيير تلك العادة،                           م فإيقاف تعود، ومن ث يد ال ي ذهنك أن التسويف أو التأجيل ول ف
ولمعالجة . ذا بدوره يتطلب المزيد من الوقت عالوة على العزم واإلصرار على التغيير   وه 

التأجيل آمصدر لتضييع الوقت، هناك ثالث توصيات مهمة من الضروري أن تأخذها في     
 :االعتبار في عملك اليومي، وهي

ي ينبغي تأجيلها لوقت معلوم لمزيد                       -1 ة الت رارات المهم ن الق ة بي يز بدق يك أن تم من عل
 .البحث والدراسة، وبين التأجيل غير الرشيد أو غير المبرر
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 .عليك التعرف على  األسباب التي تدعوك إلى التسويف أو التأجيل -2

 .عليك التعرف على االستراتيجيات المناسبة للتغلب على أسباب التأجيل أو التسويف -3

ي       و تأج ر نح ع بالمدي د تدف ي ق باب الت نظومة األس ي يوضح م كل التال يذ الش ل تنف
 .المهام، ونعرضه تمهيدًا لتقديم النصائح الخاصة بالتغلب على آل سبب من هذه األسباب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )4(شكل 

القرار صعب الوصول المهام المعقدة المهام غير المحببة 

نقص االهتمام بالمهمةالخوف من الفشل 

 تشـتت الـذهنالبغض نحو الرئيس السعى نحو الكمال

 محيـط تنفـيذ المهمـة
 التسـويف 

 أو 
 التأجيـل

طبيعة المهمة المنفذة
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 األسباب التي قد تدفع نحو تأجيل تنفيذ المهام

ع آل سبب من األسباب الواردة بالشكل                       تعامل م ي مجموعة من التوصيات لل يما يل ف
 :السابق

بة -1 ير      بالنس ام غ ون المه نادر أن تك ن ال ه م نك أن ي ذه بة، ضع ف ير المحب ام غ  للمه
يه              ذي تصورتها عل القدر ال بة من السوء ب ابدأ بتكملة هذه المهام أوًال، فيمكنك     . المحب

ي   ك اليوم دول عمل ة ج ي بداي ون ف ث تك ام بحي ذه المه ة ه ثًال جدول نك . م ك يمك آذل
 .ز هذه المهاممكافأة أو تشجيع ذاتك حالة التمكن من إنجا

دة، ضع في اعتبارك أن هذه المهام تمثل مشروعات مستقبلية أو       -2 ام المعق بالنسبة للمه
اء مشروع صغير، أو الحصول على                           ي إنش بدء ف ثل ال ق، م ي األف ك ف وح ل ياء تل أش

نوية         ة الس داد الموازن بدو المهام هنا آبيرة جدًا وتتطلب           . وظيفة، أو إع ة ت بصفة عام
زيد من الوقت إل       ع بك لتأجيلها       الم ا يدف ا مم من المفضل هنا تجزئة المشروع   . نجازه

ي يسهل التعامل معها وإدارتها، وعليك أن                       ام  الصغرى الت ى عدد من المه ير إل الكب
 .تخطط إلآمال نقطة البداية أيًا آان صغرها

رار بخصوص          -3 ى ق ل إل ى التوص م عل دم قدرته يل لع ى التأج راد إل أ األف ادة يلج ع
كلة أو المه يذ  المش يد التنف ة ق ة      . م ة نهاي ك نقط دد لنفس نا أن تح روري ه ن الض وم

للوصول إلى القرار، عالوة على ضرورة تحديد مجموعة المعايير التي على أساسها      
رار   ذا الق يم ه ن أن يق دد    . يمك د المح ذا الموع ناقش ه درس أو ت اول أن ت يرًا ح وأخ

 .والمعايير مع أطراف أخرى للتعرف على مدى واقعيته

د تل   -4 الذات                ق ثقة ب ي ال ًا من الفشل أو لتدن ى التأجيل خوف أ إل ومن الغريب أن بعض  . ج
ه     نجاح ذات ناس يخشى ال ل       . ال يها العم ي سيكون عل ية الت يًا الكيف حاول أن تتخيل ذهن

تماله، وما الذي سيكون عليه شعورك في ذلك الوقت     ن اآ رآز بشكل مكثف على . حي
تائج النهائية المتوقعة وليس فقط على        العمليات المطلوبة لإلنجاز، وَذآِّر نفسك بين       الن

 .الحين والحين اآلخر بمشاعرك حينما يتحقق اإلنجاز بنجاح
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ة ليس لديك رغبة في أن تقوم بالمهمة                   -5 ًال، بصفة عام بًا أو متكاس ون متع د تك آافئ . ق
ام         ك المه ثل تل ة أو غذاء بمناسبة      . نفسك عن إنجاز م ى حفل ثًال إل نك الخروج م فيمك

ت ام االن ذه المه ثل ه ن م نجز    . هاء م م ت ا ل أة طالم ن المكاف ك م رم نفس يك أن تح وعل
ة اطك    . المهم ة نش ي قم يها ف ون ف ات تك ي أوق نفذ ف ث ت ام بحي ذه المه ثل ه ْدول م َج

 .ورغبتك في العمل

ال فيها، أو أن تأتي آاملة غير               -6 وا الكم نهم أن يحقق بة م الهم رغ راد أعم د يؤجل األف ق
ن أي ع  ية م ة وخال بمنقوص ذه     . ي ثل ه ن م تهاء م ددًا لالن ًا مح ك تاريخ ع لنفس ض

روعات ى أن     . المش جعهم عل دد وش تاريخ المح روع بال لة بالمش بر ذوي الص أخ
تاريخ      ذا ال تزام به ي االل ك، ولكن        . يساعدوك ف ية لدي ال العال ير الكم ى معاي افظ عل ح

بة       ي ذهنك أن نس ثل       % 80ضع ف د تم ك ق تجويد بالنسبة ل  من التجويد % 100من ال
يرك    نفق ساعات آثيرة في التفاصيل الدقيقة الخاصة بالتكاليف      . بالنسبة لغ يك أال ت عل

 . في الوقت الذي يكفي عمل تقديرات تقريبية لهذه التكاليف

ب     -7 ال أو طل ذه األعم يهم ه ند إل ن أس بهم لم دم ح رًا لع ال نظ راد األعم ل األف د يؤج ق
نهم  يذها م بط،       . تنف وب بالض و مطل ا ه ك م ع رئيس ع م ة   راج نه بدق ح م واستوض

ة    توقعات المطلوب يك من تنفيذ هذه األعمال، وما الذي               . ال ود عل ذي يع ا ال ة م حدد بدق
 .سجل مالحظاتك بصفة دورية عن إنجاز هذا المشروع. يعود عليك من عدم تنفيذها

ال أو           -8 يل األعم يز تأج دم الترآ ن أو ع تت الذه ن تش ب ع يان يترت ض األح ي بع ف
يذها      ي تنف ة ف ال المطلوبة مع مراعاة ترتيبها طبقًا            ضع . المماطل ة باألعم  لنفسك قائم

يذ يات التنف يذه. ألول دد لتنف ل مشروع الوقت المح ي . خصص لك نك ف بدأ ذه نما ي حي
التشتت بعيدًا عن النشاط الذي تقوم به، ضع لنفسك قاعدة أال تتحرك من مقعدك بعيدًا            

ة ها    ل مكالم نك عم ل يمك دة المل ر ح ن لكس اط، ولك ن النش بكة  ع ية أو تفحص ش تف
ى نشاطك                ود إل تاب حتى تع ي آ نظر ف ات أو ال حاول أن تكمل شيئًا ما، ابدأ    . المعلوم

 .بجزء ولو يسير فأنجزه، ومن ثم ابدأ في جزء آخر، وهكذا
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ام، صمم ما يحيط بك بما يشجع على العمل، فقد يفضل              -9 يذ المه تعلق بمحيط تنف يما ي ف
ب   ا يفضل تنظيف مكت يك، آم باب عل ق ال يه غل ك عل يم أوراق ادة ترتيب وتنظ . ك وإع

ية          بات البين ناول الوج ياه، وت بردات الم ك، آم ن عمل يك ع د يله ا ق ة م يك بإزال عل
وة وأرفف المجالت          نات عمل القه إذا آنت تعمل في منزلك، تعامل مع وقت        . وماآي

ه وقت مجدول بشكل رسمي    ك آأن ناول قهوت دد   . ت ي الوقت المح داء إال ف م للغ ال تق
ك،    ك                  لذل ي الوقت المحدد لذل تلفاز إال ف ام ال الجلوس أم تًا ب عود أفراد  . وال تضيع وق

 .أسرتك على عدم إزعاجك أو مقاطعتك طالما تعمل في منزلك

 ".ال تؤجل عمل اليوم إلى الغـد"عادة عليك بأتباع القول المأثور  -10

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ِإنَّ اللََّه اللََّه َواتَُّقوا َواْلُعْدَواِن اِإلْثِم  َعَلىَتَعاَوُنوا َالَو َوالتَّْقَوى  الِبرَِّعَلى َوَتَعاَوُنوا((
 .))َشِديُد الِعَقاِب

 ) 2 آية -سورة المائدة: (قرآن آريم

 
  تعاون مع زمالئك-4

من مسلمات العمل التنظيمي منذ ظهوره إلى   
بادل لتنفيذه           د المت ى الجه تماد عل آذلك . الوجود االع

بادئ ال  إن م ر    ف ثل حج ل تم يم العم تخصص وتقس
ي آل ما تقوم به المنظمات من أعمال في             زاوية ف ال

م الخدمات          تاج السلع وتقدي نا فإن     . مجاالت إن من ه
ل   ي تسلس ق ف يق التناس ى تحق درة اإلدارة عل ق

ير من رفع آفاءة وفعالية العملية اإلدارية               يه الكث يذ العمل يترتب عل راحل تنف يابية م وانس
تها  ترابط الضروري الحاصل بين عناصر تنفيذ العمل فإن عدم فعالية أحد               ونظراً . برم  لل

يعها  ن جم م يك ا ل يها إضعاف بعض العناصر م د يترتب عل ود . العناصر ق ا يق بًا م وغال
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د       ت والجه ي الوق ياع ف ن الض ير م ى آث يذية إل ات التنف ام أو المحط ي بعض األقس تراخ
ال  ي مجموعة من التوصيات تساع       . والم يما يل ي آسب تعاون من تعمل معه من   وف دك ف

 .بقية األقسام في المنظمة مما يوفر لك الكثير من وقتك

يذك      -1 ير تنف يل أو تأخ ي تعط بب ف ك تتس ي عمل رى ف ام األخ ن أن بعض األقس د تظ ق
ام  بدأ بفرضية مهمة مؤداها أن العاملين بتلك األقسام لهم من الكفاءة      . للمه يك أن ت عل

ك،  وأن آل شخص يفعل م    ا ل ا في طاقته آما تفعل أنت أو أآثر، وأن آًال منهم له   م
ك  ا ل غله آم ا يش د  . م ارب واح ي ق يعًا ف م جم ًا أنك ر دائم توجهات  . تذآ ذه ال ثل ه م

به مشاعر العداء أو الخصومة         ا ترت تائج أفضل مم ية سترتب ن عامل الناس . اإليجاب
 .بمثل ما تحب أن يعاملوك به

ام األخر            -2 باتك من األقس ع متطل امل م نفس أسلوب تعاملك مع المهام المفوضة،        تع ى ب
نى  ير التي يجب االلتزام بها، وضع               : بمع ة مصحوبة بالمعاي ام المطلوب توضيح المه

يذ، سل عن أي شيء آخر مطلوب تقديمه منك إلآمال المهمة،            ية للتنف جداول مرحل
 .أآد على قيام اآلخر بالمهمة، ولست أنت الذي ستقوم بها نيابة عنهم

يام    -3 نفعل بشكل واضح               بفرض ق ى أال ت ن بتعطيلك، احرص عل أخذ هذا    .  اآلخري د ي ق
كلين د ش ال أح اتم  : االنفع اجر، والصياح، والتش ي التش ثلة ف ية مم و العدوان األول ه

رفع األمور إلى مستويات أعلى، وإظهار عدم الصبر والتعاظم أو التجبر              تهديد ب . وال
ي االستسالم، وتجاهل ا           ثلة ف لبية، مم ي الس ألمر برمته، والتسويف والمماطلة،  والثان

 .واالعتذار أو التهرب من الموقف

نادي الشخص باسمه، ومن المفضل الحكمة في طلب                -4 ًا، ومن المفضل أن ت آن حازم
 .الشيء وليس إمالءه

بك          -5 ي مطل تقيمًا ف لموه ذلك غدًا على األآثر         : "آن واضحًا ومس منا يحتاج أن تس ". قس
م بعض التوضيحات من             ا أن تقدي ي االستجابة      آم ة ف أنه المعاون آما أن التساؤل   . ش

. عن أي شيء يريد الطرف اآلخر استجالءه، أو يمكن مساعدته به عادة يكون مفيداً           
 .وآذلك من الضروري التأآد من وضوح ما تم االتفاق عليه
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بك، حاول أن تعرضه عليه ثانية بقليل            -6 ى طل إذا شعرت باعتراض الطرف اآلخر عل
تحوير    إذا   . من ال د         ف ثًال من مرءوسك أحم أرغب أن تجهز لي نسخة من      : "طلبت م

تقرير بحلول يوم غد     نعم : "، وأجاب بأنه مشغول جدًا وال يستطيع، يمكنك أن ترد         "ال
أعرف مدى مشاغلك، ولكننا في حاجة ضرورية للتقرير، دعنا نفكر معًا في طريقة              

 "!!.للحل

نك أن -7 ي يمك يلة الت ن لمرءوسك الوس ن المفضل أن تبي ك م ث إن ذل ا، حي اعده به  تس
اطفك وآرمك نحوه، آأن تقول له      من فضلك وضح لي آيف يمكنني أن : "يظهر تع

 ".أساعدك في هذا األمر

بارة          -8 ى ع بك عل ي طل ز ف أعرف أن  : "، فقد تقول لمرءوسك   "ماذا علينا أن نفعل   : "رآ
تي يمكن جميع الموظفين قد غادروا العمل، لكن دعنا نفكر معًا من اآلن في الكيفية ال           

د   ول الغ بل حل ا ق تقرير به ًال  ". إنجاز ال رءوس ح ترح الم د يق يان ق ي بعض األح فف
ول أن يق أزق، آ ن الم رعة : "للخروج م ي بس ى زميل ن أن أصل إل ي يمك تقد أنن أع

ويًا في التقرير، ولكن هذا يتطلب السفر بتاآسي، هل من سلطتك                يانات ونعمل س بالب
 "أن تأمر لنا بذلك؟

د      -9 أ أو ته ى لتنفيذ مهمة معينة        ال تلج ى سلطات أعل اللجوء إل أريد إنجاز : "فإذا قلت. د ب
يذ ذلك                 نكم تنف ك، وأستطيع أن أطلب من الرئاسة أن تستعجل م فقد ال تنجح في " ذل

يئاً    ك س م يصير موقف ن ث تهديد وم د بال يق الوع ع  . تحق ة م ناء العالق و ب األفضل ه
 .همهمالمنفذين مع ترآيز االهتمام على األشياء التي ت

ًا      -10 يك دائم ي حاالت التسويف أو المماطلة        -عل  أن تحتفظ بسجل أو دفتر    - وخصوصًا ف
ى المنفذ أو القسم اآلخر، والتاريخ الذي تم              ة إل اريخ إرسال المهم ه ت أحوال تسجل ب

يه     يك ف ا إل ه من الضروري أن تفهم أن الغرض من هذا السجل هو     . إرجاعه غير أن
 .ذ وليس مجرد إلقاء اللوم على اآلخرينتحسين العمل وتقليل وقت التنفي

تكررة التي ترغب في تنفيذها                       -11 بات الم ن أو نمط تحرك ثابت للطل يك بوضع روتي عل
 .من أقسام أخرى
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ية أو   -12 ة حال ناك حاج د ه م تع رة ول تخدمتها م ي اس راءات الت ًا بحذف اإلج يك أيض عل
ا، حيث إن اإلبقاء على مثل هذه اإلجراءات من شأنه تع               تقبلية له طيل سير العمل   مس

 .بين األقسام

تعويق    -13 يل أو ال ن التأج ن مكام ث ع د    . ابح أن ق ع ذوي الش توحة م ة مف د مقابل إن عق
نهم من إظهار العوائق التي قد تؤدي بهم إلى التسويف أو المماطلة، والتي يمكن             يمك

 .حلها بتعاون الطرفين

 

 .رضاء الناس غاية ال تدرك، فاعمل ما فيه صالح دينك ودنياك

 )رضي اهللا عنه(                      اإلمام الشافعي    

  ارفض بشكل مهذب- 5
 

نا أن نقول لمن يطلب منا شيئًا            وعادة ما يرجع . في معظم المواقف  " نعم"من عادت
ن أو عدم مضايقتهم                 عاد اآلخري ي إس نا ف ى رغبت ك إل ي ذل ي هذه    . السبب ف ا تنبن بًا م وغال

. ية ذاتنا أو خلق انطباعات جيدة عنا في أذهان اآلخرين         الرغبة على إشباع حاجتنا في حما     
يه يتسبب في                     نا عل ا وافق تزام بم اء أو االل ى الوف درة عل كلة األساسية هي أن عدم الق المش

ن                     ى الطرفي ة عل ع ال محال م، أي أن الضرر واق من هنا . تعطيلهم وإشعارنا بالذنب نحوه
ي إرضاء اآلخرين بشكل مس               ي ذهنك أن الرغبة ف في " ال"تمر ُتصَِّعُب عليك قول    ضع ف

ك             د تتطلب ذل ي ق ير من المواقف الت ي مجموعة من النصائح قد تساعدك في   . آث يما يل وف
 .إتقان فن الرفض المهذب بما يوفر لك الكثير من الوقت والجهد

تراتيجيات     -1 داف واالس ن األه ة م ر مجموع ة تواف ي حال ة، وف تك المجدول تزم بخط ال
ي ذا يعط إن ه توبة ف ا المك ًا للتمسك به بررًا قوي ب  . ك م ى الطال رد عل ن ال نا يمك وه

ديَّ خطة مالية حالية منخرط فيها، فال داعي لترسل إلي            " ًال ل ي فع أشكرك، غير أنن
 ".أية معلومات عن خطة مالية أخرى
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ند إصرار الطالب على طلبه، يمكنك تكرار موقفك وإن تطلب األمر بعض التحوير    -2 ع
ول،      ي الق  فإن سياسة منظمتنا أال نبدأ النظر في أي خطة جديدة قبل     آما أخبرتك، " ف

 ".تنفيذ الخطة الحالية

بل أن تجيب بأي إجابة                  -3 تحديد ق يه بال ة وتعرف عل نك بدق وب م و مطل ا ه أآد بم فقد . ت
ى التسرع في االستجابة أن تقبل مهمة في حاجة إلى وقت وجهد أآثر مما           يترتب عل

 .ًا يذآرتعتقد، وقد ترفض مهمة ال تتطلب جهد

حاول أن تحقق التميز في بعض األشياء، وهذا أفضل بأن تكون متوسطًا في آثير من               -4
 .ال تخدع نفسك بأنك قادر على عمل آل األشياء. األشياء

ناس       -5 ول لل ك أن تق يك أن تعرف أن من حق ي قالب     "ال"عل د توضع ف ك ق ر أن ، وتذآ
 . لذلك، وقد تفقد آثيرًا من االحترام في حالة تجاهلك"اإلمعة"

ول   -6 ندما تق مًا ع ن حاس ن آ ًا ولك ن مؤدب نة ". ال"آ ة معي ى حفل ك إل ى دعوت رد عل فال
القول    در جهدي أن أحضر     "ب تزام بالحضور وفي نفس     " سأحاول بق يك من االل يعف

 .الوقت لن يلزم اآلخرين بشيء

أنك        -7 ره ب اول أن تذآ ة، ح افية عاجل ة إض نفذ له مهم نك رئيسك أن ت ب م ندما يطل ع
ي ا     ي طلبها منك واعتبرها عاجلة في                 مشغول ف ي الت ة األول ي المهم ي ف لوقت الحال

نه  يات                 . حي لم األول ي س دة ف ة الجدي ع المهم له أن يوضح بجالء موق له ما الذي  . س س
دة            ة الجدي ابل المهم ي مق ام ف ون باستطاعتك     . سيرفعه عنك من مه د يك ه ق أخبره أن
 .لجودة المطلوبالقيام بتنفيذ آل تلك المهام ولكن ليس بنفس مستوى ا

أن تكون إجابتك مختصرة           -8 " ال"فبهذه الطريقة يمكنك قول . من الخبراء من يوصي ب
بررات          م الم ى تقدي ا مشغول الليلة   "دون حاجة إل ا آسف، أن بينما بعض الخبراء ". أن

ة المطولة التي تتضمن األسباب تدعم مصداقيتك        رون أن اإلجاب ن ي على أية . اآلخري
 .فرض عليك خيارًا معينًاحال الموقف هو الذي ي
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دم مع رفضك بعض الحلول أو المقترحات البديلة للسائل          -9 فقد تقول . من األفضل أن تق
ك اليوم، ماذا عن تنفيذه األسبوع القادم؟           ماذا لو طلبت تنفيذه : أو. ال أستطيع عمل ذل

 . من زميلنا حسن؟

ول                   -10 ن، من األسهل أن تق ر معي ي أم نما تشك ف ي الوقت الرا   " ال"حي هن، مع إمكان ف
 .تغيير رأيك فيما بعد، وليس العكس

ول                    -11 يك عدم ق د تفرض عل ي ق ناك بعض المواقف الت رغم أنك ال ترغب في   " ال"ه ب
 :ذلك، وهذه بعض المقترحات

بول طلبهم هذه المرة، ولكن سلهم آيف يمكن                  • ن أنك تستطيع ق أخبر الطالبي
 .لكم تنفيذ األمر بشكل أفضل في المرات القادمة

ك في رصيدك، فقد يساعد              أخبرهم  • أن يسجلوا ذل رهم ب ة، ولكن ذآ  بالموافق
 .ذلك على إعفائك من مهمة مستقبلية عليك تنفيذها

 .وافق مع ضرورة أن تتحكم في توقيت ومدة التنفيذ •

نك وضع شروط تعجيز لقبول المهمة،          • لو أنها تحتاج ساعة من الوقت   "يمك
ي حاجة              ا ف كلة أنه يذها، المش تعد لتنف ا مس وم آامل، آان بودي أن   فأن ى ي إل

ك، غير أن لديَّ من الواجبات ما هو أهم              تفرغًا لذل ون م فعدم الوضوح  ". أآ
 .في ذلك بإمساك العصا من المنتصف قد يعطي السائل آماًال غير حقيقية

ي جدول عملك اليومي وقتًا للتعامل مع بريدك اإلليكتروني           • قد يكون . حدد ف
ياً           ن يوم ك مرتي تم ذل يًا أن ي تجنب إغراء أو جاذبية التعود على فحص     . آاف

ن     ك م ي ذل ا ف وائية لم ريقة عش تكررة أو ط ريقة م ي بط بريد اإلليكترون ال
 .مضيعة للوقت
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ا أضعت ساعة، فإنك قد أضعت                 إنك أضعت ساعة، وإذا م يقة، ف ا أضعت دق إذا م
 .يومًا، وإذا ما أضعت يومًا فإنك قد تضيع حياتك
) فال عن بريان تراسن(إبراهيم الفقي ./ د

  إياك والمقاطعـات-6
 

ت        اء الوق كوى أو قض رد الش نا لمج ي لزيارت ن يأت ل بم ي العم ه ف ا نواج ادة م ع
ية، آالمجتمع العربي، آثيرًا     . وتجاذب أطراف الحديث      روح الجماع ثقافات ذات ال ي ال وف

ير من الراغبين في قضاء حوائجه              نا، بكث ي بيوت ل وف نا، ب ي أعمال ا نواجه ف م أو تسهيل م
نا، أو الرغبة في وساطتنا لدى غيرنا             امهم لدي مثل هذه الزيارات غير المدرجة     . بعض مه

ير من وقتك          در الكث ا ته ادة م الك ع ي جدول أعم وفيما يلي بعض النصائح، والتي وإن . ف
 : آانت ال تقضي على تلك المقاطعات، إال أنها قد تحد منها

ير من الوقت المستهلك            -1 ير آث نك توف .  في مقاطعات المتطفلين عليك أثناء العمل      يمك
ى نفسك           بك عل اب مكت نك إغالق ب د يمك د يمكن وضع عالمة تشير إلى أنك   . فق وق

تماع   ة أو اج ة مهم ي مقابل غول ق روعات   . مش أخذ بعض المش نك أن ت ك يمك آذل
 .المهمة إلى منزلك وتعمل فيها بصفة هادئة دون مقاطعة

باع س           -2 يك ات زامًا عل ه ل بر أن ياسة الباب المفتوح بشكل دائم، حيث إن اتباع هذه  ال تعت
تك أصبح تحت رحمة اآلخرين وليس تحت تصرفك        نى أن وق ضع في . السياسة يع

توح ال تعني أنك متواجد دائمًا، وإنما تعني أنك متواجد                    باب المف ذهنك أن سياسة ال
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ع أي مستوى  من موظفيك أو                      ية وم يمة أو ذات أهم ابالت ذات ق ي مق  للتواصل ف
 .غيرهم

ي   -3 د  الت كل واضح القواع م بش دد له كرتارية، ح اعد أو س ك موظف مس ان لدي إذا آ
ي إمكان أن يرشحوا لك من                  بلها، وبالتال ي تق ية المقاطعات الت توضح درجة ونوع

تقابلهم  ك، من الضروري إعطاؤهم السلطة الكافية لجدولة المقابالت القادمة    . س آذل
 . مقابلتكأو نقل رسالة معينة إلى من يرغب في

يفضل التعامل مع المشروعات المهمة في بداية . خصص جزءًا من الوقت ألولياتك       -4
بل قراءة بريدك اإلليكتروني وقبل توارد من يرغبون في مقابلتك              ل، أو ق وم العم . ي

 .آما يمكن تخصيص بعض الوقت لبعض الشئون الضرورية الخاصة

يك إخبار مساعديك أو السكرتارية أنك قد تأتي إ          -5 لى مكتبك في تمام الساعة الثامنة   عل
اعة          بل الس تك ق يك أو مقاطع الدخول عل د ب موح ألي أح ير مس ه غ باحًا، وأن ص

 .التاسعة والنصف مثًال

ة مباشرة أو وجهًا لوجه مع                       -6 ي مواجه ون ف بك بحيث ال تك ع مقعدك ومكت يِّر موق َغ
 .العابرين أمامك حتى ال تشجعهم على التطفل عليك ومقاطعتك

ت  -7 ي يرغب   إذا آان ات الت واد والملف ن بعض الم يك تخزي رض عل ك تف يعة عمل طب
ي موقع آخر، خالف                    تكرر، يفضل وضعها ف يها بشكل م ي االطالع عل آخرون ف

 .مكان التفكير والعمل

 .حاول أن تحدد من البداية في نفسك لماذا أتى زائر معين لزيارتك -8

ائق من                     -9 بًا أن تعطيه بضع دق ا طال يل عمل م بادرك زم ندما ي تك، يمكنك الرد    ع  وق
ائالً  و أتيت أنا إلى مكتبك في تمام الساعة الثانية بعد         :  "ق اذا ل بكل سرور، ولكن م

ألة؟      ناقش المس نك من فرض سيطرتك وتحكمك             " الظهر لن به يمك ى مكت ابك إل فذه
ت      ي الوق نده ف ن ع رج م ادة أن تخ تطيع ع ك تس كل أفضل، ألن ف بش ى الموق عل

 .المناسب لك وليس العكس
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ة وليست في حاجة إلى تأجيل، سله آم دقيقة          إذا أ  -10 ألة عاجل ى أن المس يلك عل صر زم
م عليك بااللتزام بالوقت المحدد، أو أخبره آم  دقيقة من وقتك               ر، ث تاجها األم د يح ق

 .يمكنك أن تخصصها له؟ حتى يعرف أنك محكوم بالوقت

ة القصص وال        -11 ي األحاديث ورواي ن عن االسترسال ف اف المتحدثي يك بإيق . نكاتعل
ي    ريقة الت ن الط ائًال ع يص، وس نهم التلخ بًا م بقة طال ريقة ل اطعهم بط يك أن تق عل

ا       اعدهم به نك أن تس ول              . يمك يك أن تق نهج، عل ذا ال ي ه إذا استمروا ف حسنًا، هل  : ف
دة ماذا تريد مني بالضبط أن أقدمه                   ة واح ي جمل ي وباختصار ف يمكن أن تلخص ل

 .لك؟

ائل يطلب منك أن تساع          -12 ان الس و آ ده في أمر ما، من المفضل أن تسأله عن الحلول        ل
 .التي قد يقترحها عليك

ى المساعدة إن آانت في طاقتك، وال تعد بما ال تستطيع ألن النتائج ستكون            -13 ق عل واف
 .محرجة، ولكن اجعل توقيت التنفيذ بيدك أنت وحدك

بك لطلب خدمة ما، أو يقابلو                       -14 ى مكت ترددون عل د ي ن ق ناس الذي نك الحظ أن معظم ال
ثل دار ضيافة  انهم أن المكتب يم ي أذه د ال يضعون ف ة ق ذه الخدم ن ه أة طالبي فج

م ول       . له دة أط بقاء م تطفل لل و ال يزورك نح ن س دى م ًا ل دت توجه و وج ن ل ولك
نك شغل الكراسي بوضع أشياء أو ملفات عليها، آما يمكن عدم وضع           بالمكتب يمك

 .آراسي بالمرة إن سمحت الظروف

ندما -15 اول أن تقف ع ي  ح تمر ف يه وأن تس رغوب ف ير الم ل الضيف غ  يدخ
دم الرغبة في الجلوس أو إطالة                    ا يشعره بع ه وأنت واقف مم الحديث مع
ي وقت غير مناسب ومن الضروري الحديث             ى ضيف ف ة، وإذا أت المقابل

 .معه من خاللك، حاول أن تتفق معه على موعد آخر يكون مناسبًا لك

وس الضيف في             -16 آما يمكنك أن تخبر    . أمور المقابلة ذاتها  حاول أن تستخدم وقت جل
تحادث معه في أمر شخصي مهم في وقت          ا أن ت د وعدت شخصًا م الضيف أنك ق

ن  آما يمكنك التشاغل عن الضيف باالنهماك في عمل معين أثناء الحديث معه      . معي
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ا قد يعجل بإنهاء المقابلة، آما يمكنك تكرار النظر في                آتصوير بعض األوراق مم
 .ساعتك

بك، بحيث      م  -17 ن جان الم م تطفل تقصير الك ة الم ي تقصير إقام ائل المجربة ف ن الوس
تح      دم ف رد وع ى الس تطرق إل اؤالت دون ال ن تس رد ع ى ال ر دورك عل يقتص
ا أن صمتك المطبق بنهاية جمل المتطفل يعطيه أهم إشارة                دة، آم موضوعات جدي

 .لعدم رغبتك في استمرار اللقاء

ة،           -18 يك أن تحدد وقت آل مقابل تزام بهذه الحدود بشكل واضح،         عل تأآد من االل  وأن ت
 .وعليك بالجرأة في إخبار الضيف بانتهاء الوقت المخصص له

ذه           -19 وا ه ابالت، وأن يجدول ن مق ًا م رونه مهم يما ي روا ف اعديك أن يختص ل مس س
 .المقابالت في مواقيت محددة مسبقًا

نظمة           -20 لبية أو ضارة بالم ا غير س ابقة آله أآد أن تصرفاتك الس فما .  التي تعمل فيهات
رق العمل أو الزمالء الذين يعملون معك                      ًا لف ون معوق د يك نها آشخص ق يدك م . يف

اتهم    ن أوق ير م ي ضياع الكث ن، أو يتسبب ف بط اآلخري د يح ا أن عزل نفسك ق آم
 .ألنهم يفتقدونك حين طلب المساعدة منك
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Perhaps Hell is nothing more than 

an enormous conference of those 

who, with little or nothing to say, 

take an eternity to say it. 

                                  Dudley C. Stone                                  Dudley C. Stone                                  Dudley C. Stone                                  Dudley C. Stone 

ه  ن آون زيد ع يم ال ي تقد أن الجح أع
ناس    ن ال ة م تظًا بمجموع رًا مك مؤتم
م   ه، أو لديه يل ليساهموا  ب م القل لديه

دي     ى الصمت األب رار عل دم إص و ع
 .المشارآة

 ديدلي ستون

  لتكن اجتماعاتك فعـالة-7
 

ابالت تماعات والمق ن االج د م د العدي ادة  عق ل يتطلب ع ل العم روف أن . آ والمع
تماعات من التعقيد بحيث يستهلك من الوقت الكثير           داد لالج فأنت في حاجة إلى وقت   . اإلع

االجتماع ذهابًا وإيابًا، ومراجعة للتحضير لالجتماع وإلعداد جدول األعمال واالنتقال إلى     
تائج            يه من ن م التوصل إل ا ت ي االجتماع ليس قاصرًا عليك وإنما       . م إن الوقت المستهلك ف

ن له        يه والمعدي رين ف دد الحاض اعف بع اص   . يض ت الخ ير الوق ادر توف ن مص وم
نه   ة م تماع والغاي دوى االج ي ج ة ف ر بداي تماعات أن تفك ك  . باالج أل نفس نك أن تس ويمك

 :موعة األسئلة التاليةمج

 هل هناك حاجة أصًال إلى االجتماع؟ �

 توفيرًا للوقت،هل هناك وسيلة ممكنة للتواصل آبديل لالجتماع؟ �

 متى يجب أن يعقد االجتماع، وما هي المدة الزمنية المقررة له؟ �
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 من الذي سيحضر االجتماع؟ �

 ما هي الموضوعات التي ستعرض في االجتماع؟ �

 ى للعمل داخل االجتماع؟ما هـي الطريقة المثل �

ـة   ته مؤسس ي قدم نموذج التال ن اإلدارة   Work Press ال وراتها ع لة منش ي سلس ف
نا أن       ن ل ث يمك تماعات، حي ن االج يرها م ة وغ تماعات الفعال ن االج ة بي ثلى للمقارن الم

 :نستخدمه آمرشد فيما نقدمه من توصيات
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 السماح بإبداء اآلراء

 مناقشة اآلراء 

  النتائجالوصول إلى

 تحديد ما يجب عمله 

 التلخيص واإلنهاء

 وصول الجميع في
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 الجدل العقيم 
والمشاجرات العنيفة
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 عدم تحديد تاريخ 
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 على القرارات

ت لمنإعادة المناقشا
تأخروا في الحضور

  الجميع لديهم 
 فرصة للتحدث

 قبول التسوية 
 والتفاهم 

 نتائج مختصرة 
 وبليغة

 تحديد األنشطة 
 وإنجازها

 متابعة تنفيذ 
 األنشطة
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ي مجموعة من التو     يما يل تماعات     ف ي إدارة االج د تساعدك ف صيات التفصيلية ق
ي الوقت المنفق في هذه              در أو الضياع ف ير من اله ير الكث ان توف ى إمك ية عالوة عل بفعال

 :االجتماعات

بتين أو      -1 ي مناس م ف رب دعوته م بالحضور ج ن تدعوه تزام م دى ال ى م تعرف عل لل
 .ثالث، وشاهد مدى استجابتهم للدعوة

ون دعو        -2 ى أن تك اتك رسمية سواء أآانت بشكل شخصي أم بالهاتف، وأن       احرص عل
 .تدعو إلى المناسبة قبلها بأسبوعين على األقل

 .أرسل مذآرة تأآيد الحضور وجدول األعمال لمن وافق على الحضور -3

وم بها مساعدك، أو من خالل               -4 ة يق الموعد، سواء من خالل مكالم ير ب ضرورة التذآ
 .رتحادثك شخصيًا مع الذين وعدوا بالحضو

اعدك بصفة   -5 ًا يس ال مقدم دول األعم داد ج إن إع ة، ف ًا للجلس تكون رئيس بارك س باعت
ي    تها، إعالم المشارآين بما هو مطلوب              : خاصة ف وب مناقش د العناصر المطل تحدي

نهم، توضيح التسلل والنظام في الجلسة، توفير المعايير التي ُتمَِّكن                  توقع م و م ا ه وم
 .من الحكم على مدى نجاح الجلسة

ذر ذلك، يجب                     ض  -6 ة تع ي حال ًا، وف ى األعضاء مقدم ال عل ع جدول األعم رورة توزي
ي شكل خريطة تسلسل مهام على سبورة قبل وصول األعضاء                ته ف ويجب أن  . آتاب

ى      ة واحدة واضحة آالقول بأن             : يشتمل الجدول عل ي جمل اء ف د الهدف من اللق تحدي
و مراجعة تفاصيل الموازنة والموافقة عليها، وت     وقيت بداية ونهاية الجلسة، الهدف ه

يه الجلسة متضمنًا عنوان الشارع ورقم الدور ورقم القاعة،                     تعقد ف ذي س ع ال والموق
ابهم         ر وألق ن سيحض ة بم ك، وقائم ر ذل توجب األم ة إن اس ريطة دال اق خ ع إرف م

 .الوظيفية، والعناصر المطلوب تغطيتها

 .ابدأ المقابلة ببعض اإلعالنات المبسطة لتنشيط المجموعة -7
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ية          -8 ا بعناصر إيجاب دأ الجلسة وأنهه ان جدول األعمال قد قام بإعداده شخص       . أب وإذا آ
ها      ي عرض ي ترغب ف ن أن العناصر الت تأآد م ًا لل ته مقدم يك بمراجع يرك، فعل غ

 .متضمنة به

بداية الجلسة آالنص على بداية الجلسة الساعة التاسعة                 -9 د توقيت غريب ل تجنب تحدي
 .وثمان دقائق صباحًا

وم العمل، وعند الضرورة قصِّر مدة الجلسة، فمن       تجنب    -10 ات ي ي نهاي د الجلسات ف عق
 .عادة الموظفين حب الخروج من مواقع العمل بنهاية وقته

Modern man thinks he loses 

something -time- when he does not 

do things quickly, yet he does not 

know  what to do with the time he 

gains except to kill it. 

Eric FrommEric FrommEric FrommEric Fromm 

رغم من أن اإلنسان المتحضر       ى ال عل
ته    ياع وق ى ض ى عل ا  يأس ادة م ع
رعة  ه بالس نجز أعمال ندما ال ي ع
المطلوبة، إال أنه ال يعي ماذا يفعل بما  
وى أن  افي س ت إض ن وق به م اآتس

 .يبدده

 إريك فرووم

  َقلِّل من العمل الورقي- 8
 

آمة على درج مكتبك    الحظ أن األوراق المترا   
ثل شخوصًا تتحدث، وهذه األوراق قد تكلفك ساعة       تم
ي البحث فيها، عالوة على التشويش              يًا ف ثر يوم أو أآ

تمر  حيحة      .المس ير ص ادات غ ه ع ناس لدي ض ال بع
ا عليه                  يفًا بم بدو مخ به ي ي جعل سطح مكت تلخص ف ت

ات ومستندات متراآمة بصفة يومية         . من أوراق وملف
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درك أن آل ورقة على درجك عادة ما تبدو آدعوة ملحة        إذا آنت من هؤالء       يك أن ت ، فعل
يها     نظر ف ك ألن ت نا، عليك بداية أن تضع أية أوراق غير ضرورية أو غير مهمة   . ل من ه

ك ب أو األدراج  خلف ي الدوالي ي   . ف يًا بوضعها ف بك نهائ ي مكت ن وضعها ف أو تخلص م
يرًا من األورا           . المخازن  راآم آث ة، ال ت وفيما . ق وتضعها أمامك على المكتب  بصفة عام

 : يلي بعض إرشادات للتعامل مع العمل الورقي

ت      -1 ن ضمن الوق ون م راعاة أال يك ع م ي م ل الورق ع العم تعامل م تًا لل خصص وق
ى ية األول ال ذات األول تظم، وداوم . المخصص لألعم ذا الوقت بشكل من ْدول ه َج

 .االلتزام به

 .في مرتين على األآثر يوميًاتفحص ورتب األوراق المعروضة عليك  -2

نظر في ورقة معروضة عليك أآثر من مرة، وتجنب عادة              -3 ى أال ت " عود نفسك عل
 ".سأبقي الورقة أمامي اآلن، وأنظر فيها بعد ذلك

 .بعد آتابة األوراق، تخلص من المسودات حيث إنها ال تفيد في شيء -4

اعدك أن ي -5 ن مس ب م يك، اطل تعرض عل ي س ألوراق الت بة ل دى بالنس بقًا لم بها ط رت
ع          نها أو وض الل تلوي ن خ ذه األوراق م ي ه ة ف نقاط المهم راز ال تعجالها وإب اس
ى إرفاق الملفات الضرورية الالزمة عند النظر           يها، عالوة عل رة عل عالمات ظاه

 . في تلك األوراق

حوبة        -6 ة مص ياتهم بخصوص األوراق المعروض م توص اعديك تقدي ن مس ب م اطل
ة، وا     تقارير الداعم يان ما            بال يك شيء دون تلخيص ودون ب ى أال يصل إل عمل عل

 .يجب عمله

ة أو ما شابهها مكتوبًا           -7 رار أو طلب المقابل ون الخطاب أو التوصية أو الق راع أن يك
 .فيما ال يزيد على صفحة واحدة في معظم الحاالت

نماذج، سل نفسك عن المستفيد من               -8 ي ال تكررة ف ئة أجزاء م اك نفسك بتعب تجنب إنه
 .نات الواردة في آل جزء من النموذجالبيا
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سل من معك عن التقارير التي يعدونها، أو سل نفسك عن التقارير التي تعدها، هل                  -9
ذه التقارير ضرورية، ومن ثم ال تقم بإعداد التقارير آعمل روتيني وإنما آتقارير         ه

 .ضرورية مطلوبة

ا لم                  -10 ن م ع اآلخري تفاظ بنسخ من مراسالتك م زحم نفسك باالح  يكن هناك مبرر ال ت
 .قانوني أو إداري لذلك

ع آل قطعة ورق تصل إليك، وضعها في موقعها المناسب وليس                  -11 ة م تصرف بحكم
 .مجرد دفنها في الملف الخاص بها أو تكويمها في ملف غير منظم

 .تعامل مع المراسالت أو المهام الروتينية بسرعة آلما أمكن -12

 .دم الهاتف آبديل لذلكقلل بقدر اإلمكان من إرسال المذآرات واستخ -13

ي تصل إليك، فبمجرد وصول المذآرة إليك تعرف             -14 تفاظ بالمذآرات الت ل من االح قل
 .على ما بها أو سجله ثم تخلص منها ما لم تكن هناك ضرورة لالحتفاظ بها

ال تحتفظ بالكروت الشخصية مخبأة في أدراج بعيدة، بدًال من ذلك أدخل بيانات هذه                -15
 .انات الخاصة بك، وال تزحم نفسك بهاالكروت في قاعدة البي

ة بوصول عدد الشهر الالحق            -16 وإن آانت . تخلص من عدد الشهر السابق من المجل
 .  هناك ضرورة لالحتفاظ بالمجلة فاقتصر على أعداد سنة واحدة

إن في ذلك حفظ                     -17 راءتها ف ى ق يل إل د تم م تع ي ل أوقف شراء المجالت والصحف الت
 . تكلوقتك ومالك وتقليل لما يشت

راءتك بحيث تكون مرتين في األسبوع وفي الوقت غير المخصص                  -18 ات ق ْدول أوق َج
يا   ية العل ال ذات األول ار أو      . لألعم ي القط ترو أو ف ي الم ت ف رأ وأن اول أن تق ح

 .الحافلة وحاول أن تقرأ حينما تكون في انتظار موعد معين

 .ال تنفق الوقت المخصص إلفطارك في قراءة الصحف -19

فعندما ال تجد فائدة فيما تقرأ، َعوِّد نفسك على التوقف عما تقرأ      . ما تقرأ آن حكيمًا في    -20
 .النعدام الفائدة منه
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امك، ينتهي بشعورك بالملل والضيق                    -21 ظ األوراق أم يرة لحف إن تخصيص أماآن آث
ريعًا ن    . س ى رفي ي عل ن الورق احات التخزي ر مس اول أن تقص رف يخصص : ح

 .الصادرةلألوراق الواردة، ورف يخصص لألوراق 

ا أنت وأسرتك                -22 ي تحتفظ به تمان الت ات االئ داد بطاق ل من أع يمكن أن تخصص  . قل
دة لمتطلبات عملك، حيث سيترتب                 نزلك وواح بات م دة لمتطل ن، واح لنفسك بطاقتي

 .على ذلك تخفيض ما تنفقه من وقت في تعبئة وتسديد فواتير المطالبات

ى عدد ممكن من الحس                -23 ي أدن اباتك المصرفية ف ز حس ابات، حيث إن التعامل مع  رآ
تعددة واالطالع على قوائم الحسابات منها يستغرق الكثير              بات المصرفية الم المكات

 .من الوقت الذي يمكن توفيره

ع معظم فواتيرك من خالل الخصم اإلليكتروني من حسابك المصرفي                 -24 حاول أن تدف
 .بعد أن أصبح ذلك متاحًا في معظم األماآن

ع       ضع آل اإليصاالت الخاص     -25 بها شهريًا أو آل رب ي مظروف صغير ورت ك ف ة ب
 .سنة
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Our two greatest problems are 

gravity and paperwork. We can 

like gravity, but sometimes the 

paperwork is overwhelming. 

Dr. Wernher Von BraunDr. Wernher Von BraunDr. Wernher Von BraunDr. Wernher Von Braun

ا يلهي عن العمل والعمل            ى م االنجذاب إل
دان أع      ظم مشكالتنا في العمل      الورقي  ُيع

ي ن أن    . اليوم ن الممك ال، م ة ح ى أي عل
كلة     ذاب، إال أن مش كلة االنج بل مش نتق

 .العمل الورقي شيء ال ِقَبَل لنا به

   ورنير فون برايون/ دآتور

  َرتِّب ملفاتك بعناية- 9
 

ك            ظ أوراق وء حف يجة س باًء نت يع ه د يض ت ق ن الوق يرًا م روف أن آث ن المع م
تنداتك  ذي تقضيه وأنت تبحث عن جواز سفرك                     وي. ومس م الوقت ال ي آ ر ف نك أن تفك مك

د حان موعد السفر                 ه وق ن تحتفظ ب دري أي ذي ال ت إن النظام العلمي إلدارة الملفات يعد  . ال
تمل    ت المح ن الوق ير م ير الكث كالت وتوف ذه المش ثل ه دوث م دم ح رج األساسي لع المخ

تندات            ظ المس يجة لسوء ترتيب وحف ه ال يوجد نظام مثالي    وم . ضياعه آنت ن المعروف أن
ع طبيعة المستندات والمواد المراد االحتفاظ بها       تالءم م نظام ي ذا ال ات، وأن ه . إلدارة الملف

اعل للملفات ُيّمِكن من توفير الكثير من الوقت المهدر في              ام ف إن أي نظ ال، ف ة ح ى أي وعل
 :ليةالبحث عن المستندات يجب أن يقوم على األرآان األربعة التا

 .تبويب المستندات واألوراق وما شابهها إلى مجموعات متناسبة -1

 .تخصيص وتقسيم الملفات على المجموعات المحددة -2

 . تبيين الملفات وآتابة أسمائها بدقة ووضوح -3
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 .  االحتفاظ بالملفات بشكل منظم ُيسهل الوصول إليها -4

ع إ            ات م ها الملف ى أساس ي يمكن أن تصنف عل تعدد الطرق الت ذا وت مكان الجمع ه
ثر من تصنيف        ن أآ ثًال يمكن أن تصنف الملفات جغرافيًا أو سلعيًا، بمعنى تصنيف       . بي فم

لعة    ية أو س نطقة جغراف ل م ثر لك ف أو أآ تك    . مل دى حاج بقًا لم ات ط د تصنف الملف وق
م االحتفاظ بها داخلها             ي ت ى العناصر الت رجوع إل ملفات : وهنا يمكن تقسيم الملفات إلى. لل

ة بصف   وقد تصنف . ة دائمة، ملفات مطلوبة أحيانًا، ملفات أرشيفية تندر الحاجة إليها  مطلوب
يل          ل عم ف لك ث يخصص مل ًا بحي ب أبجدي الء وترت ماء العم ات بأس ان  . الملف ًا آ وأي

ير الوقت قد تفرض أخذ مجموعة النصائح                    إن الحاجة لتوف بع، ف التصنيف أو التنظيم المت
 : التالية في االعتبار

ل  -1 ي تغاضى عن آ ية، والحظ أن حوال يلة األهم تندات قل تندات % 85المس ن المس م
 .التنظيمية ال تتطلب سوى النظر فيها مرة واحدة

د يشوش             -2 نها ق ًال م ن عناصر، والحظ أن آ بك م ى درج مكت ا عل ة آل م يك بإزال عل
 .اهتمامك حوالي خمس مرات في المتوسط يوميًا

توحة ل  -3 ب المف تخدام األرفف والدوالي ى اس ز عل ف  رآ ذه األرف يز ه ات وم ظ الملف حف
ا بها، حيث إن ذلك يوفر حوالي                  ى م ة عل من وقت  % 25والدواليب بالعالمات الدال

 .الوصول إليها مقارنة بحفظها مكومة في خزائن مغلقة

 .وضح وبين بعالمات وأحرف مكتوبة طبيعة آل ملف تحتفظ به -4

كال  -5 أي شكل من األش تويات الملف ب ن المفضل. تجنب تضخيم مح يم موضوع م  تقس
ى عدد من العناصر الفرعية وتخصيص ملف لكل عنصر من هذه               الملف الضخم إل

 .العناصر، وال مانع من جمع الملفات ذات الصلة في رف أو دوالب خاص بها

ر        -6 ون األحم ات ذات الل يص الملف األلوان آتخص ن ب تخدام التبيي ل اس ن المفض م
 .وهكذا... ضوعات الماليةللموضوعات التسويقية، وذات اللون األخضر للمو

 .اجعل نظام ملفاتك مرنًا بحيث ينمو أو يتوسع مع نمو عملك ونشاطك -7

ئات تعكس مدى احتياجك للرجوع إليها، وضع ما تحتاج إليه أآثر                -8 ى ف اتك إل قسم ملف
 .في أقرب مكان لتناولك
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ي ال تنتمي إلى ملف محدد في ملف خاص يسمي                -9 تندات الت ضع آل األوراق أو المس
 ".ندات متنوعةمست"

ك      -10 ث إن يه، حي ي إل ف ال تنتم ي مل تندات ف ي وضع مس دًا ف رة أب ى الذاآ تمد عل ال تع
 .ستنسى موقع المستند، وقد تضطر للبحث عنه في جميع الملفات

ام الملفات ومحتوى آل ملف                -11 رقم يتضمن أسماء وأرق يل أو فهرس م يفضل عمل دل
 .ودرجة أهميته أو الحاجة إليه

“Telephone: An invention of the 

devil which abrogates some of the 

advantages of making disagreeable 

person keep his distance.” 

Ambrose Bierce Ambrose Bierce Ambrose Bierce Ambrose Bierce     

تكار     و إال اب ا ه اتف م تقد أن اله أع
يطان ار الش نات أفك ن ب رون . م أال ت

أنه ال يمكننا من البقاء فى عزلة عن  
ب    م أو نرغ تريح له خاص ال نس أش

 . همفي
 أمبروس بيرس 

  عليك بتنظيم مكالماتك- 10
 

دًا    -1 ل نفسك أب اول إال تجع ث، ح ب األحادي ت طال يًا وأن ع شخص هاتف ادثك م ند تح ع
بدًال من ذلك اتفق مع " اصبر معى لحظات وأآون معك على الخط      "ضحية خاصية     

اتف    جيل اله ة تس ى آل جل اسمك عل تحادثه، أو س د ل د جدي ى موع ر عل الطرف اآلخ
 . رك رسالة ورقم هاتفكوات

ذى سيكون متواجدًا                     -2 ى الموعد ال تواجد، تعرف عل ه غير م إذا تصادف أن من تحادث
 . فيه، أو اترك رقمك ليعاود محاثتك فيما بعد

اتك مع شخص ما ذات طبيعة دائمة متكررة، حاول أن تتفق معه على     -3 إذا آانت مكالم
 . جدولة هذه المكالمات بما فيه صالح الطرفين
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م  -4 ه،    تعل ن تحادث اتف م ة التسجيل الخاصة به ى آل ائل واضحة عل ترك رس ًا أن ت  دائم
 . واترك رقم هاتفك واسمك ألن هذا يساعد آثيرًا فى الرد عليك

ات   -5 ية المكالم يح أو تنق كرتارية ترش اعدك أو الس م مس اول أن تعل ك، ح ن ذل ا أمك آلم
ن       ى آخري ا إل واردة وتحويله . لم تمامًا قيود وقتكد ع من يرغب فى محادثتك أن يع . ال

ًا أن تبقى قلمًا ودفترًا بجوار الهاتف لتسجيل أية معلومات بشكل سريع    إذا . حاول دائم
نة وهى ليست متوافرة لديك ال تطلب           نك معلومات معي بًا م ا طال ادثك شخص م ا ح م
ت            اء الوق ة وإعط نه المقاطع ب م ا اطل نها وإنم ث ع اتف للبح ى اله بقاء عل نه ال م

 .  أن يعود لمحادثتك بعد وقت محددلتوفيرها، على

It’s not enough to be busy. The 

question is: What are we busy 

about?  

Henry David Thoreau Henry David Thoreau Henry David Thoreau Henry David Thoreau     

رد مشغوًال،  ون الف برة بك ليست الع
 . إنما العبرة فى أى شئ هو مشغول

  هنرى دافيد ثوريو

  نظم بريدك اإللكترونى- 11
 

بى ميس       ورًا أشد اليسر مع    صار العمل المكت
توقف عن السعى نحو        تى ال ت ية ال ثورة اإللكترون ال

اعة  دار الس ى م تطور عل بات . ال ت الحاس د مكن وق
ل   ب داخ ن المكات هولة التواصل بي ن س الضخمة م

ه    الم آل دة، والع نظمة الواح ت  . الم د أن آان وبع
ائل البريدية تستغرق األيام والشهور لنقلها من     الرس

ان، أم     ى مك ان إل ائل عبر        مك يرها إرسال رس كن اآلن وبواسطة الحاسبات صغيرها وآب
ى لمح البصر        ك ف تم ذل ترونى، وي بريد اإللك ية     . ال ترونى بفعال بريد اإللك ع ال تعامل م إن ال

نظم من شأنه توفير آثير من جهودك ووقتك، وفيما يلى بعض اإلرشادات                   ى أساس م وعل
 : فى هذا الخصوص



 -69-

يومى وقتاً           -1 ك ال ى جدول عمل  قد يكون   E-Mail للتعامل مع بريدك اإللكترونى      حدد ف
ياً           ن يوم ك مرتي تم ذل يًا أن ي تعود على فحص البريد         . آاف ية ال تجنب إغراء أو جاذب

 . اإللكترونى بطريقة متكررة أو طريقة عشوائية لما فى ذلك من مضيعة للوقت

ى آ     -2 ية إل ائلك اإللكترون ال رس بل إرس نحوية ق ية وال اء اإلمالئ ع األخط نراج . خري
ن         نوع م ذا ال ى ه بوًال ف رًا مق ون أم د تك اء ق ن أن بعض األخط رغم م ى ال وعل
ى       ائلك إل اء برس ى االرتق ثل ف ب أن يتم ن التصحيح يج ك م ائل، إال أن هدف الرس

 . التميز فى الجودة

ة آتابة رسائلك باللغة اإلنجليزية، تجنب آتابة آل حروف الكلمات فى شـكل     -3 ى حال ف
يرة    ثل هذا النمط فى الكتابة يعطى   CAPITAL LETTERSحروف آب ، حيث إن م

باعًا بأنك تتصايح أو تتشاجر فى انفعال شديد، آما أن الخط الكوفى فى                  ارئ انط الق
 . اللغة العربية قد يحمل رسالة مشابهة مع صعوبة قراءته أحيانًا

ن بعض         -4 راءة ع ذه الق ف ه د تكش له، فق بل أن ترس ريدك ق راءة ب يد ق يك أن تع عل
 .  التى حدثت أثناء آتابته بشكل سريعاألخطاء

بريد            -5 ال ال ند إرس ات ع ة الكلم رامج معالج ن ب رنامج م ن ب ثر م ن أآ ط بي ال تخل
ك قد يرتب آثيرًا من المشكالت الخاصة بالتوافق بين هذه          ترونى، حيث إن ذل اإللك
برنامج الخاص بكتابة الرسائل اإللكترونية            ى ال تماد عل برامج، ومن الفضل االع ال

 . ذاته

تخدمه،    -6 ذي تس ات ال ة الكلم رنامج معالج ى ب تاحة ف تخدم التسهيالت الم يك أن تس عل
ى آخر تسهل                ان إل ا من مك رة، ونسخها، أو نقله يم الفق د أو تعل ثل تحدي فخواصه م
اذج محددة، أو فى حالة إرسال             تابة معلومات أو نم رار آ ة تك ى حال يرًا ف يك آث عل

 . المكتوب الواحد إلى أآثر من جهة

ي  -7 فى حالة وصول مجموعة من الرسائل البريدية القادمة لك " ال"ك أن تتعود قول     عل
ة هذه                      رد بإزال يك أن ت ا، عل تمام به يس لديك اه ترونى، ول بريد اإللك عن طريق ال

ك            بريد الخاصة ب لة ال ائل من س ون حريصًا، فكثير من جهات    . الرس يك أن تك وعل
ترونى         ريدك اإللك لة بمجرد اآتشاف عنوان ب  تغرقك بكم آبير من الرسائل المراس

ك، ناهيك عمن يريد أن يخرب بياناتك بمهاجمتك                      تمام لدي ى اه ثل أدن د ال تم تى ق ال
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ة        نك استخدام خاصية المرشح لمنع وصول         . بمجموعة من الفيروسات القاتل ويمك
 . مثل هذه الرسائل إلى بريدك

سائل التى  تخصصه لحفظ الر  " بريد إلكترونى "عليك عمل موقع فى جهازك معنون        -8
 . تريد إرسالها إلى آخرين، مما يسهل إرسالها بسرعة

لها إلى آخرين                  -9 تى ترس ة ال ية المهم ائل اإللكترون ية من الرس يفضل عمل نسخ ورق
ا، حيث إن االقتصار على االحتفاظ بها فى سلة          ى ملف خاص به ا ف تفاظ به واالح

ى آ      حها ف ياعها ومس ورة ض ل خط ازك يحم ى جه ترونى ف بريد اإللك ن  ال ير م ث
 . الحاالت

يك تبويب البريد اإللكترونى الوارد طبقًا لموضوعه أو باستخدام رمز معين، مما       -10 عل
 . يسهل عليك تجميع الرسائل المتشابهة أو ذات الصلة معًا

يها، وليكن ردك محددًا خاليًا من                  -11 رد عل تى ت ائل ال ى الرس ى ردودك عل ز بشدة ف رآ
ره، حيث إن          ا سبق ذآ رار م تطويل أو تك ناس ال يفضلون سوى الترآيز على   ال  ال

 . خالصة الرد

فما تكتبه دليل مسجل عليك، ال تتهم الناس أبدًا، وادعهم          . تمعن وفكر بدقة فيما تكتب     -12
ياء،   م أذآ ترض أنه تهم، واف ط آتاب ائهم أو نم تويات ذآ تقد مس مائهم، وال تن بأس

ى ا بًا ف بدو راغ ًا وال ت ًا وحازم ن مؤدب نهم، وآ نهم أو وتجنب السخرية م تقام م الن
 . الشماتة بهم

 . ال ترسل ملفات بريدية ضخمة ما لم تتلق إذنًا ممن سترسل إليهم -13

الة يلخص موضوعها، فكثير من الناس              -14 ة أى رس ى بداي يك أن تخصص سطرًا ف عل
راءة التفاصيل  ت لق م الوق يس لديه ى  . ل يها ف يقك عل يك أن تضع تعل ا يجب عل آم

 . البداية

تر        -15 تفاظ بدف يك االح تى تهمك، ويفضل وضع نسخة            عل ترونى ال بريد اإللك ن ال بعناوي
ائل  ال الرس نوان بسرعة وإرس هل طلب الع ترونى حتى يس ريدك اإللك ى ب نها ف م

 . مباشرة
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رد التلقائى على طلب البيانات ذات الطبيعة المتكررة عنك، حيث              -16 استخدم خاصية ال
ي  تجابة التلقائ تة لالس ردود الثاب ل أو ال رمجة الجم نك ب ية يمك بات الروتين ة للطل

 . المتكررة

ى ملف واحد، يمكنك عمل                     -17 ترونى ف بريد اإللك تفاظ بكل ال من الضرورى عدم االح
يس       بريد الرئ ف ال ن مل ات م ى الملف ل إل بقًا للموضوعات ترس ف ط ن مل ثر م أآ

ه  ا ب رعة       . لحفظه ى س الوة عل ائل ع ى الرس ول إل ن الوص يرًا م هل آث ذا يس وه
 . إرسالها

ا      -18 يك بحذف الرس ئل من سلة بريدك بعد معرفتها أو تخزينها فى جهازك، حيث إن عل
نها   يرًا م يزًا آب غل ح ي يش ريدك اإللكترون لة ب ى س ائل ف ذه الرس ثل ه تفاظ بم االح

 . ويزاحمها

ريد           -19 ذى ت دد ال خص المح ى الش لها إل ك ترس ن أن أآد م ائل ت ى الرس رد عل ند ال ع
 . ى عموم الجهة المرسلةالوصول إليه، وتجنب الرد على الرسائل بصيغة الرد عل

ى استخدام أساليب التنقيط والترقيم بشكل سليم، حيث إن االستخدام                  -20 ة ف يك بالحكم عل
 . غير السليم لهذه العالمات قد يغير من المعنى آثيرًا لدى القارئ

ن مجموعات المرسل إليهم،                -21 تها بي تم مناقش يرة لت ائل آب ات تحتوى رس ال ترسل ملف
ك يفضل إعال ن ذل دًال م بكة ب ى ش ائل عل ع الرس ذه المجموعات بموق م أعضاء ه

 .المعلومات حتى يمكنهم االطالع عليها

ى الرسائل، مثل استخدام مختصر                -22 "4U"تجنب استخدام المختصرات المصطنعة ف

ة    بديل لكلم يهم قد يكون لديهم الوعى بمعنى     "For you"آ يًال من المرسل إل  ألن قل
ا أن الجهد المبذو         ذه المختصرات، آم ل فى ترجمة هذه المختصرات فى آل مرة      ه

 . من شأنه تصعيب فهم المستقبل للرسالة، وزيادة الوقت المنفق فى ذلك

 .اجعل رسائلك اإللكترونية قصيرة ومعنونة بشكل جيد -23

ى شبكة المعلومات بحيث يمكن البحث عنه والوصول إليه بالعديد                  -24 سجل موقعك عل
 . من الطرق

 . لحديث عن مواقع شبكة المعلومات وتقييمهاتواصل مع المجالت المهتمة با -25
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 . عليك أن تضع اسم موقعك على شبكة المعلومات فى بطاقات التعارف الخاصة بك -26

ضع اسمك واسم موقعك فى رؤوس الخطابات والفواتير واألدلة وجميع المراسالت          -27
 . والمنتجات الخاصة بك

ى من أوصل موقعه من المنافسين بموقعك، ثم قم          -28 رف عل باالتصال به متأآدًا من تعَّ
 . أنه قد أوصل موقعك بموقعه

The real danger is not that 

computers will begin to think like 

men, but that men will begin to 

think like computers. 

 
Sydney JSydney JSydney JSydney J. . . . HarrisHarrisHarrisHarris 

زة  ون أجه ي آ ورة ف د الخط م تع ل
ر البشر           ا يفك ر آم يوتر باتت تفك . الكمب

ية تكمن  في أن البشر        الخطورة   الحقيق
زة    ر أجه ا تفك رون آم اروا يفك ص

 .الكمبيوتر
سيدني هاريس

  رتب موقعك الشبكي-12
 

ائل االتصال والمعدات المكتبية من ابتكار الكثير                  ي وس تطور التكنولوجي ف ان لل آ
نك من استخدام جهد واحد في تحقيق العديد من الغايات ومضاعفة          ي تمك اليب الت من األس

رجوة  ال تائج الم د ترويج موقعك على شبكة المعلومـات الدولية  . ن  World Wide Webويع

(WWW)                  دة إلى الة واح نك من توصيل رس ي تمك ية الت ائط اإلعالم م الوس دًا من أه  واح
ير من الناس      غير أن التعامل مع شبكة المعلومات الدولية، من حيث إنشاء الموقع      . عدد آب

بري        ى ال ه واالطالع عل بر مصادر تضييع الوقت        وزيارت دًا من أآ ثل واح د يم . د اليومي ق
 .وفيما يلي مجموعة من التوصيات قد تعظم من الفوائد التي تجنيها من هذه الوسيلة

: حدد األهداف التي ترغب فيها بوضوح من تخصيص موقع لك في شبكة المعلومات              -1
ة أسباب    ن، التسلية أو البحث عن معلومات معينة، الشراء، التواصل مع آخري      : أربع

 إلى أي مدى يحقق موقعك هذه األهداف؟. المتعة
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ال تجعل موقعك دليًال مكتظًا بالمعلومات، حتى يعود الناس لزيارة موقعك،  في حالة              -2
ات يمكن اإلشارة إلي مواقع وجودها أو إلحاق تلك المواقع                   ذه المعلوم ى ه الحاجة إل

 .ئرأقصر معلوماتك على ما يهم الزا. الفرعية بموقعك

بعض    -3 زويده ب ن ت ا يمك ية تصفحه، آم ن آيف يدة ع بعض النصائح المف زود موقعك ب
ك      ي توضح ذل ات     . الرسوم أو األشكال الت االت أو المعلوم يمكن إضافة بعض المق

ي تروج لها        وعليك ترميز موقعك باستخدام أسماء سهلة مميزة يسهل        . عن السلع الت
د صعوبة ناس يج ن ال ير م تها، فكث رها وآتاب ة تذآ ماء الطويل ر األس ي تذآ يرة ف  آب

 .والغريبة وآتابتها بشكل صحيح

ات أو معلومات بصفة دائمة متكررة أسبوعيًا،                  -4 تعود أن ترسل من موقعك خطاب ال ت
م يحجمون عن االلتفات            د يجعله نك ق ك م ن ذل ود الزائري وحتى شهريًا، حيث إن تع

 .لتلك الرسائل

معلومات تمكنوا من تطوير آثير من     آثير من مصممي صفحات المواقع على شبكة ال        -5
بكة       ى الش ع عل راد والمواق ن األف ي التواصل بي ن استخدامها ف ي يمك . التيسيرات الت

ك أو يساعدك في تحقيق أهدافك من            م ل ذه التيسيرات مه يك أن تسأل نفسك أي ه عل
ذه  ن ه اذا؟ وم يرات؟ ولم ذه التيس ى ه ية إل ة حقيق ي حاج ت ف ل أن ل؟ ه التواص

 :التسهيالت

ية   ال -6 تات اإلعالن ا الترآيز على محتواها، ومن                : الف ن له نى أنك تطلب من القارئي بمع
 .الضروري أن تتأآد أنها غير مقلدة بواسطة شخص آخر

ع      -7 ن للموق داد الزائري ون رصيد موقعك قليل نسبيًا             : أع ة أن يك ي حال ثل خطورة ف ويم
ن                    ن المتوقعي ثر من الزائري دى آ ل من مصداقيتك ل د يقل ا ق نت ترغب في  إذا آ . مم

ى عدد من زار موقعك، يفضل االتصال المباشر بشبكة المعلومات التي        تعرف عل ال
 .تقدم الخدمة التي تشارك فيها

ية    -8 ع فرع ع مواق ل م ية أو التواص تفرعات الداخل د    : ال ن الجه يرًا م ب آث ي تتطل وه
م       د يفقده ا ق ه، مم تفرعة داخل ات م ي حلق ك للتواصل ف ري موقع ن زائ ت م والوق

 .لى التعامل معه وفي النهاية ترآهالصبر ع
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رات الخاصة  -9 يقي    : المؤث ة، والموس باعة المنعكس ية، والط ات، والشاشات الخلف الجاذب
رات      ادة ما تتطلب الكثير من الوقت إلنزالها إلى الموقع، آما       . وغيرها من المؤث وع

ا محيرة ومربكة في آثير من األحيان      ضع في ذهنك أن الشكل الجيد لموقعك قد. أنه
ه         ي بحال من األحوال جودة التواصل مع عليك التعامل مع مصمم صفحات . ال يعن

 .يكون لديه من العلم والخبرة ما يتناسب وحاجتك بجانبيه الفني واإلداري

بات  -10 من المفضل أال تطلب من زائري موقعك أن يراسلوك إليكترونيًا للحصول      : الطل
 .موقععلى مقالة أو منشور معين، وإنما ينبغي وضعه بال

ز  -11 م آبير من الجوائز في موقعك، فالزائرون يرآزون         : الجوائ ي الوعد بك ال تسرف ف
 .على محتوى الجائزة ومصداقيتها، وليس على عددها
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 .سافر تجد عوضًا عمن تفارقه       وانصب فإن لذيذ العيش في الَنَصِب 

 )رضي اهللا عنه(     اإلمام الشافعي 

  سهــًال ليكن سفرك-13
 

يوم من تطور في نظم االتصال وأساليبه نجح في تحويله إلى ما          الم ال هده الع ا يش م

رية الصغيرة      به الق دوره أآبر األثر على نمو األسواق العالمية وتزايد         . يش ذا ب رك ه د ت وق

ورة          اء المعم ن أرج تحرآات البشرية بي ثل األسفار ذات الصلة بالعمل جزءَا مهمًا          . ال وتم

ياة ا     ي ح ن، سواء أآانت أسفارًا داخل الوطن أم خارجه        ف أيًا آان نوع أسفار العمل     . لمديري

ة بالنسبة لوقت المديرين عامة مما يستوجب التعامل معها             ا باتت تشكل شريحة مهم فإنه

رار السفر ذاته، أو فيما يتعلق باالستعداد قبل السفر، أو                    تعلق بق يما ي ديدة سواء ف ناية ش بع

ناءه    ا يجب أث ناية            فعل . م د يتطلب التخطيط له بع ه ق رار السفر ذات إن ق ثال ف بيل الم . ى س

 :ويمكنك أن تسأل نفسك فى البداية مجموعة من األسئلة التخاذ مثل هذا القرار

 هل يمكن لي االستغناء عن هذه الرحلة؟ -1

 هل يمكن استخدام االتصاالت آبديل مثًال؟ -2

 هل يمكنني إرسال مفوض عني؟ -3

 م أن يأتون لي؟هل يمكن لمن سأسافر له -4

 هل يمكن أن أقابلهم في مكان أقرب؟ -5

ي مجموعة أخرى من التساؤالت عن موعد                     نك الدخول ف ررت السفر، يمك إذا ق ف
د يصطحبونك              ن ق رفاق الذي يلته وال ه ووس خ ... السفر ومدت وبصفة عامة يتصل السفر     . إل

 :بإدارة الوقت من خالل أربعة عناصر أساسية
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 .ائباإلعداد للسفر وتجهيز الحق -1

 ).قبل وأثناء السفر(إدارة وقت الرحلة  -2

 .مالحظة متاعب السفر وفروق التوقيت -3

 .التواصل أثناء السفر -4

د توفر عليك الكثير من            ي بعض اإلرشادات تغطي العناصر السابقة، وق يما يل وف
 .الوقت

يلة السفر المناسبة، وأن يتم ذلك مبكراً            -1 ي وس تك ف وم بالحجز لرحل راع . يفضل أن تق
 .الحجز سواء بالنسبة لوسيلة السفر أو لمكان اإلقامة أو الفندق الذي ستنزل فيهتأآيد 

و   -2 ا ه ل م ك تحم ن أن أآد م اف، وت فر بوقت آ بل الس تك ق فرك وأمتع رتب حقائب س
ياء تجرم قوانين السفر حملها، وال                . ضروري وآاف للسفر      أآد من عدم حمل أش ت

ال تزحم نفسك . في بلد الضيافةتكلف نفسك حمل أشياء قد يكون من األوفر شراؤها            
ى حاجة السفر، وإذا آنت تحتاج إلى                   زيد عل د ت ي ق ير من المالبس واألدوات الت بكث
ل           فر، ويفض ناء الس بة أث ريقة المناس ا بالط اول أن تحفظه نة فح ة معي ناول أدوي ت

ر الطبيب             ية أو تقري تفاظ معك بالوصفة الطب أما إن آنت من ذوي المشاآالت  . االح
ع  ة م ند          الخاص زم ع ا يل اذ م ك التخ ب بذل ائد الرآ بر ق رًا فاخ وًا أو بح فر ج  الس
 .الضرورة

دك التي            -3 بة ي ي حقي تندات الضرورية ف ة، والمس نة واألوراق المهم ياء الثمي ضع األش
تزم بأن يكون شكل الحقيبة ووزنها متوافق مع ما                   رة، وال تصحبها معك داخل الطائ

 .تأشيرات دخولكال تنس جواز سفرك و. تنص عليه التعليمات

ال تكن آريمًا فتتطوع بحمل حقائب أو أشياء لغيرك أثناء السفر، وفي حالة الضرورة      -4
ب      ياء للشخص طال ذه األش ية ه ت ملك ا يثب حن م راءات الش ن إج تخذ م يجب أن ت

 .العون
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رة، أداة سحب الحقائب         -5 ي (حاول أن تصطحب معك داخل الطائ ى   ) ترولل نك عل تعي
 .حملها على آتفك أو استئجار حمال لحملهاجر حقائبك مما يزيل عبء 

من المفضل أن ترتب حقيبة يدك التي تصحبها داخل الطائرة بالطريقة التي تيسر لك        -6
فر   يلة الس ائد وس يمات ق ر، وراع تعل هولة ويس تاجها بس ي تح ياء الت ناول األش ت

ن      ب المحمولي اتف والحاس تخدام اله المة واس راءات الس ظ أن . بخصوص إج الح
اتفك ا دى    ه ك م زورها، والحظ آذل ي ت بلدان الت ي بعض ال ل ف د ال يعم ول ق لمحم

مناسبة التيار الكهربائي للبلد الذي تزوره مع ما تحمله من أجهزة آهربائية، واضبط       
ع الوضع                      بلد المضيف، ورتب ساعتك البيولوجية للتكيف م ى توقيت ال ساعتك عل

 .الجديد

أآد باستمرار من ترتيبات السفر          -7 بل السفر، ت  فربما يحدث ما قد يستدعي التأجيل في      ق
يف    رف المض دى الط ًا ل ة، خصوص تك    . أي لحظ ة رحل ة خط دد بدق اول أن تح ح

ا أمكن          تعددة آلم زيارات الم ن ال ع بي ك، ويفضل الجم ومن المفضل أن تتم   . وتجوال
ن       تك ليمك ل إقام ي مح خة ف نه نس ترك م ير ت ط س دول أو خ ى ج ناء عل ك ب جوالت

 .االتصال بك بسهوله

غوًال   عل -8 تك مش ل وق ل آ رحلة واجع ناء ال ه أث يك عمل ا يجب عل دول لم يك بوضع ج
ياحية إن   زيارات الس يه عن نفسك وال ود وقت للترف ن راع وج ل، ولك بأنشطة العم
ن      يء معي ل ش ي عم فر ف ائل الس ي وس ودك ف ت وج تغل وق ن، ويفضل أن تس أمك

نة، ولك ة معي تعداد لمقابل ة المضيفة أو االس راءة عن الدول رد أوراق آالق ن تجنب ف
 .العمل المهمة بتلك الوسائل

ناء السفر داوم االتصال بمكتبك لتعلمهم بالتطورات، أو تستقبل منهم أية توجيهات            -9 . أث
بريد   تخدام ال ل االتصاالت، ويفضل اس بل عم ية ق ات الدول ة المكالم وسل عن تكلف

 .اإلليكتروني خصوصًا إن آان لديك حاسب محمول

ي      -10 ى موظف تمد عل د مواعيدك، وليكن لك منبه ومنظم     ال تع اظك أو تحدي ي إيق ندق ف الف
 .توقيت خاص بك
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تقال والسفر في الساعات التي يخف فيها الزحام مما يخفف الضغوط عنك           -11 يفضل االن
تى ال         ًا ح فر مقدم ر الس ز تذاآ ل حج تقال، ويفض ت االن ن وق ير م ك الكث ر ل ويوف

ير عل    ل الس تظار، ويفض فوف االن ي ص تًا ف تهلك وق وارع  تس ي الش دى ف ى ه
ثة توضح لك                    ون معك خريطة حدي ك أن تك ي ذل ور ف والطرقات، ومن أفضل األم

 .ذلك

تزورها،       -12 ي س ن الت ن األماآ رورية ع ات الض ل المعلوم يه آ جل ف ف تس تفظ بمل اح
ى علم بعادات ونظم البلد المضيف حتى ال تقع فيما يحرجك أو                ون عل ويفضل أن تك

ن    ع بي    . يخالف القواني ن االجتماعات وغذاء العمل لتوفير مزيد من وقت   ويمكن الجم
ي تسجيل مواعيد االجتماعات وأماآنها         . السفر  رة ف ى الذاآ تمد عل يد أال تع ومن المف

 .وما قد ينتج عنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 !  في آفاحنا من أجل لقمة العيش، ننسى أن نعيش 
 أنيس منصور

  َبسِّـط حياتك-14
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ية           نا الوظيف نا فصل حيات نا اليومية العامة      ال يمكن ل فدوائر االتصال بين  .  عن حيات
ابكة ال يمكن فصمها         ن متش ي حياتنا الوظيفية يترك     . الحياتي ا يحدث ف دون أدنى مجال -م

نا وانسجامنا في العمل          -للشك  ى مدى توافق اره عل آذلك فإن ما يدور بيننا من تفاعالت .  آث
نا خفية أو علنًا إلى بيو               تقل مع ة العمل ين وعادة ما نواجه في الحياة . تنا وأسرنا داخل أروق

ير من الضغوط، منها ما هو ناتج عن العمل، أو االستعداد لالمتحانات، أو من اإلعداد                بكث
ي الحصول على                      ة ف ية، والرغبة الدائم يات الجراح بل العمل ا ق ترة م زفاف، وف لحفالت ال

ا يصاحب آل ذل                    داف، وم يق الخطط واأله ل، وتحق ي العم اء ف ك من ضغط   رضا الرؤس
ى الجسم والعقل معاً         ر عل إن تنظيم وإدارة الوقت بما يحقق التوازن والتناسق      . عصبي يؤث

ذه الضغوط إلى أدنى حد ممكن                     يل ه يل بتقل بات آف ية المتطل ية وبق بات الوظيف ن المتطل . بي
 :وفيما يلي بعض التوصيات

ي قيمك الحياتية، ثم سجل درجة أهمية آل منها آتابة، ما ه     -1 ر ف و أآثر األشياء منها َفكِّ
اق الوقت مع أسرتك؟ هل تجميع الثروات؟ هل الحصول                    ك؟ هل إنف ية بالنسبة ل أهم
ذات؟ هل تعلم أفكار                         ير عن ال نفوذ؟ هل احتالل المناصب؟ هل التعب وة وال ى الق عل
دة؟ هل تجربة السفر والمغامرة؟ هل التمتع بالصداقات؟ هل المساهمة في خدمة       جدي

ا آلها في وقت واحد، تخلص من األنشطة التي            المجتمع؟ فأنت ال ت      ستطيع أن تؤديه
 .ال تمثل أهمية في منظومة القيم الخاصة بك

ي ترغب في تحقيقها       -2 األهداف الت ة ب جِّل قائم َرآِّز على تنفيذ القليل منها بشكل جيد . َس
يعًا بشكل متوسط            يها جم يز عل دًال من الترآ لن يمكنك إطالة اليوم بإضافة ساعات   . ب

 .يدة إليه، ولكن تستطيع أن تقلل من األنشطة المطلوب تنفيذهاجد

ل  -3 ن   " ال"ق ب ع بديل مناس م"آ م      "نع ن ألنه ؤال اآلخري ى س ناس عل تاد ال د اع ، فق
عادهم      نهم إس ، وعليك "ال"بدًال من ذلك عليك أن تدرك أن من حقك قول   . يرغبون م

ك   ول ذل ة لق ن ال  . أن تخطط أو تضع سياس ب م ندما يطل ول ع أن تق م آ رآة تقدي ش
برعات  ا أسف، لدينا فعال               : ت ي، أن نا تكف نا خطت بل، فلدي ن نستطيع أن نق بكل أسف ل

 . خطة خاصة نوزع صدقاتنا بناًء عليها
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هاتف : ال تجعل نفسك عبدًا ألدوات االتصال، هل أنت في حاجة إلى آل هذه األدوات               -4
ع   ي، وتواصل م ريد إليكترون اآس، وب ول، وف نزل، ومحم اتف م ب، وه بكة مكت ش

 . إلخ...المعلومات 

ات       -5 ي األوق يذها ف نهم تنف ن يمك ية آلخري ية والورق ال الكتاب يام باألعم وِّض الق َف
 .المخصصة لتنفيذ األنشطة غير المهمة

توقف عن تضييع الوقت بغرض توفير المال، ورآز على إنفاق بعض المال لتوفير                -6
يك أال تضيع وقتك في التجوال في محالت المدين          . الوقت  ة لتوفير قليل من النقود    فعل

ى شخص آخر ليقوم لك باألعمال                  تماد عل نك االع ك يمك ي بعض المشتريات، آذل ف
 .التي ال ترغب فيها

رأها             -7 ي ال تق ي المجالت الت اء اشتراآاتك ف راءاتك على    . حاول إلغ يك أن تقصر ق عل
 .صحيفة واحدة يوميًا

برامج      -8 روض وال ط الع اهد فق تلفاز، ش اهدة ال ت مش ن وق ل م ك  قل ددت لنفس ي ح الت
ًا من خالل جداول برامج اإلذاعة والتليفزيون المعروضة مقدماً     اهدتها مقدم من . مش

برنامج       اهدة ال ة مش د نهاي از بع الق الجه روري إغ اهدة    . الض نوات المش اطع ق ق
 . الخاصة ذات االشتراك والتي ليست ذات أهمية بالنسبة لك

بك      -9 تخدمها فيه، أما األشياء    تخلص من األشياء التي ال تس       . نظف ورتب مكت
ي لتقرير الحاجة                     د موعد نهائ نك تحدي نها، فيمك تخلص م ي ال تردد ف ي ت الت

 .إليها، وتخلص منها بحلول هذا الموعد

 .ال داعي للتواصل مع منظمات ليس لها تأثير في تقدمك ومتعتك -10

يفونا      -11 يرك للتل ع فوات ثل دف ية، م تكررة والكتاب ام الم ر أو المه تة العناص اول أتم ت ح
 .والكهرباء من خالل حسابك المصرفي

فيمكنك أن تخطط إلنفاق بعض الوقت      . َنظِّم جدوًال للتصرف في إجازة نهاية األسبوع       -12
ع بعض الناس الذين لهم تأثير إيجابي على تقدمك                راد أسرتك أو م ع أف توقف عن . م

 .إنفاق الوقت مع الذين يضيعون طاقتك وحيويتك
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ود صغيرة أ           -13 يك بحمل حافظة نق يك بالتخلص من أي شيء بها لست في           عل يفة، عل و خف
 .حاجة له، فمثال ال يجب حمل آل بطاقات االئتمان التي لن تستخدمها إال نادرًا

توقف عن مراجعة بدائلك االستثمارية يوميًا، حيث إن من طبيعة معظم االستثمارات             -14
ذه االستثمارات يضيف                      تائج ه تفحص اليومي لن إن ال نا ف الكثير طول األجل، من ه

 .من الضغوط عليك، وقد يفرض عليك بعض التغييرات غير الضرورية والمكلفة

دوء،    -15 ترخاء به ت لالس بعض الوق ًا لنفسك ل بذ مكان ك، انت ت لذات خصص بعض الوق
تجوال أو الرياضة أو التخطيط لمستقبلك، أو االرتياح النفسي أو الروحي،               نك ال يمك

ي مح        يس ف ق ول ي الحدائ تجول ف ذي    من المفضل ال الت التسوق، وخطط للوقت ال
 . تمارس فيه هواياتك وال تعمل في اإلجازة

. يفضل السكن بالقرب من مقر عملك آلما أمكن بما يوفر عليك نفقات ووقت الترحال         -16
 .حاول أن تجرب آل جديد وال تشعر بالذنب نتيجة الراحة

ه لم يحصل على                -17 تفاخر بأن ناس ي نوية، بعض ال ازة س إجازة خطط إلعطاء نفسك إج
برًا ذلك نوعًا من التميز والشجاعة وهو ليس آذلك                نذ ثالث سنوات معت الحظ أن  . م

راحة من العمل          ى االسترخاء وال ا يساعدك عل ناظر ربم ير الم إن العطالت مع . تغي
أخذ راحة من الضغوط التي تسببها الحياة الروتينية        ك ب أسرتك أو أصدقائك تسمح ل

 .والعمل

 .قطعة للراحة خالل السنة بدًال من فترة طويلةمن المفضل أخذ فترات مت -18

ذا له أآبر              -19 م الشكر هللا، وه ن وتقدي ي الدي نظر ف تًا لل ى صلواتك وخصص وق داوم عل
 .األثر على االرتياح النفسي والتصدي لصعوبات الحياة

وانِ  ائقُُ وث ياَة  دق إن الحـــ
انِ  رُُُ  ث اِن عمـ رى لإلنس .فالذآ

 

رِء قائ ِب المـ اُت قل ه       دق ةُُ لــ ل
رها    َك ذآ بَل موت َك ق تْر لنفس فاخ

ام                                اإلم
 )رضي اهللا عنه(الشافعي 

   قـَيِّم وَعـدِّل سلـوآك-15
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ي، وأجب عنه          ي االستقصاء التال . آن صادقًا بينك وبين نفسك. من فضلك انظر ف

ى أساس ما تقوم به          يم نفسك عل  من تصرفات فعلية ودون أي تأثر بما قرأت أو بما تحب    ق
يه       رى نفسك عل ون من       . أن ت بار مك بارة تعكس آل منها تصرفًا معينًا يتصل      44االخت  ع

د تم إعداده من خالصة اإلرشادات والنصائح التي تم استعراضها               ت، وق ع الوق تعامل م بال
ي الدليل، وباالستعانة ببعض المحاوالت السابقة في هذ         ا المجال، آمحاولة سلسلة اإلدارة     ف

ثلى   إلدارة بمصر      (York Press, 2001)الم ية ل ا   . (PMEC) ومرآز الخبرات المهن آل م
ذا التصرف في حياتك اليومية            يامك به و أن تحدد مدى ق يك ه ضع  درجة لكل عبارة . عل

 :علمًا بأن الدرجات آالتالي. تقيس مدى شيوع هذا السلوك لديك

 

 1  .ق عليك أبداًًتقريبًا ال تنطب

 2  .ال تنطبق عليك في أآثر األحيان

 3  .أنك متوسط أو ال تعرف بالضبط موقفك

 4  .تنطبق عليك في أآثر األحيان

 5  .تنطبق عليك تقريبًا في جميع الحاالت

آن طبيب نفسك والحظ    . بعد ذلك اجمع درجاتك وسجل مجموعها بكل موضوعية       
 : ما يلي

 إدارتك لوقتكمدى الفعالية  في 
 إذا آانت درجاتك  

 :ما بين

حاول أن تعرف آيف تستخدم وقتك      .فعالية منخفضة 
 .بكفاءة أآبر وتقلل الضياع في هذا الوقت

 44-120 

نك     ت ويمك ي إدارة الوق ا ف أس به ارة ال ب ك مه لدي
 .تطويرها لمستويات أعلى

 120-195 

ية في إدارة الوقت،             ية من الفعال لديك مستويات عال  196-220 
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 . افظ عليها وتابع التطورات في هذا المجالح

 

ــة
رج
الد

 

سل العبــــــــارة
سل
م

 

 1 .لديَّ فكرة واضحة عما هو مهم بالنسبة لرئيسي في العمل 

 2 .أرآز في القرارات التي أتخذها في العمل على األشياء التي تهم رئيسي 

 3 .وميًاأحتفظ بقائمة المهام التى ُيطلب مني تنفيذها ي 

 4 .قليل أهمية/متوسط/ عاٍل: أرتب قائمة مهامي بما يوضح لي ما هو 

 5 .أعطي أولوية لتنفيذ المهام عالية ومتوسطة األهمية 

 6 .في المهام المشترآة أراجع مع زمالئي للتأآد من توافقنا حول درجة األهمية 

 7 . لمكالمات الهاتفية المسجلةأخصص وقتًا لمراجعة البريد اإلليكتروني واالستماع إلى ا 

 8 .ال أقاطع انهماآي في األعمال الرئيسة بتنفيذ األنشطة اليومية الروتينية 

 9 . أحدد موعدًا بيني وبين نفسي يوميًا وذلك آوقت للتفكير وصفاء الذهن 

 10 .الوقت المخصص للتفكير محدد  عندما أآون في قمة نشاطي الذهني والبدني 

 11 .ى الوقت المخصص للتفكير واعتبره آمواعيدي مع رئيسي ذاتهأحافظ عل 

 12 . لديَّ قائمة من األهداف المطلوب إنجازها، اتفق عليها مع رئيسي 

 13 .عندما أآون في شك حول تلك األهداف المطلوبة أعود لالسترشاد بقائمة األهداف 

 14 .معلومات بشكل ميسرأنظم مكتبي بما يمكنني من الحصول على أية مستندات أو  

 15 .أنهي االجتماع في الوقت المحدد له وال أتأخر أو أتقدم عن ذلك 

 16 .أطلع على البريد في أوقات أخصصها له بصفة دائمة في جدولي 

 17 .اطلب من سكرتيرتي أن ترد على المكالمات غير المهمة وتتصرف بشأنها 

 18 . والمدة الزمنية التي يجب أن تستغرقهاقبل المكالمة أحدد بدقة ماذا أريد منها 

 19 . أرتب مكتبي بما يسهل علىَّ الحصول على المستندات والملفات بسهولة 

 20 .أعمل على الموازنة بين وقت التفكير في الحلول ووقت تنفيذ المهام 



 -84-

ــة
رج
الد

 

سل العبــــــــارة
سل
م

 

 21 .أحاول أال أجعل العمل ينسيني ما يجب عليَّ نحو نفسي وصحتي 

 22 .ري وأمتعتي قبل السفر بوقت آافأرتب حقائب سف 

 23 .أضع خطط تنفيذ أسبوعية أو  يومية تحدد تواريخ اإلنجاز قبلها بوقت آاف 

 24 . في عملي(PERT)أطبق برنامج تخطيط ومتابعة المشروعات  

 25 .أحدد مقدمًا تسلسل األنشطة وعالقاتها  وتوقيت بداياتها ونهاياتها للمهمة آكل 

 26 . المهام إلى من يعملون معي بما يمكن من تنفيذها آما يجبأفوض تنفيذ 

 27 .أفوض تنفيذ المهام لمن يعملون معي بالطريقة التي تجعلهم راضين 

 28 .إذا طلب رئيسي تنفيذ مهمة إضافيًة فإنني قادر على لفت انتباهه لما لديَّ من عبء 

 29 . درجة أهميتها للمنظمة آكللديَّ القدرة على ترتيب المهام الموآلة إليَّ حسب 

 30 .لديَّ عالقات قوية مع األفراد ومجموعات العمل األخرى من حولي 

 31 .عالقاتي تمكنني من معرفة المنافسين والمحيطين بي وترتيب أوليات مهامي 

 32 .  عندما أقرر عدم تنفيذ مهمة معينة لعدم الحاجة إليها بسرعة فلن أشعر بالقلق 

 33 . أشعر أنني أملك الحجة الكافية للدفاع عن وجهة نظري بخصوص التأجيلببساطة 

 34 .أحرص على استغالل آل دقيقة من وقت االجتماع بشكل موجب 

 35 .أحدد مقدمًا جدول أعمال االجتماع 

 36 .أتأآد من إعالم األعضاء بموعد االجتماع 

 37 .أتأآد من أن االجتماع معقود ألهداف محددة مقدمًا 

 38 .أستطيع أن أنفذ عملي دون مقاطعات اآلخرين 

 39 .أحدد أوقات معينة لفتح باب مكتبي لزيارات الزمالء 

 40 .أحدد مقدمًا عدد مكالمات الهاتف اليومية التي يجب أن أقوم بها 

 41 .أشجع مساعدي على اختصار ما يرد في المستندات والتقارير 

 42 . قمت بتفويضه من مهامأتابع دون رقابة لصيقة ما 

 43 .أحاول أال أجعل العمل ينسيني حقوق أسرتي وواجباتى االجتماعية 
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ــة
رج
الد

 

سل العبــــــــارة
سل
م

 

 44 .أتعرف مقدمًا على برامج اإلذاعة والتلفاز وانتقي ما يهمني منها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 خاتمـة

ه           تعامل مع ية ال ته وآيف ت وأهمي ر الوق ن عنص ز ع رض الموج ذا الع نهاية ه ب
ي القدير أن يكون هذا الدليل قد عوض من قرأه عما            والتصدي لمضيعاته،    رجو من العل  ن

ق فيه من وقت     ومع أن الكمال هللا وحده، فإن ما ُبذل في إعداد الدليل وعرضه قد يشفع     . أنف
ومع أننا أيضًا ال نتوقع، وال نطلب أن يكون هذا . لصاحبه عن نقيصة هنا أو شاردة هناك       

زة يص         يل مجرد آتيب لوصفات جاه حبه القارئ تحت إبطه أينما ذهب لينظر فيه عند الدل
ائل أو تصرف من التصرفات، إال أن األمل المرجو أن تكون        ألة من المس ع مس تعامل م ال

ية استخدامه له              ع الوقت وآيف ته م ي عالق ية ف ة نقطة تحول حقيق يل بداي راءة الدل ومن  . ق
ة الوقت من االتساع بما ي               لماتها أن  مظل ور ومس يات األم دخل تحتها آل تصرف من     بديه



 -86-

ية خاصة والحياتية عامة       آما أن الظروف والمواقف التي قد تحدث فيها      . تصرفاتنا الوظيف
اعدة أو توصية معينة أمرًا تقديريًا أو مشروط النتيجة                      يق ق د تجعل من تطب . التصرفات ق

و أن فع     ته، وه ى نهاي يل إل ة الدل ن بداي دًا م ي واح دف النهائ بقى اله ال ي ة ح ى أي ية عل ال
تعامل مع عنصر الوقت أمر مرهون أصًال بنظرة اإلنسان إلى قيمة الوقت ومدى تقديره            ال

 .له، وآل ما عدا ذلك فهو مكمالت في السعي نحو هذا الغرض النبيل
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