
إدارة الوقـت
الوقت ألن األياممفتدين

شريرة



تجعل يومـكأن يمكنكيف 

ساعة40
الوقت وزنة نعطي 

عنها حساب لذلك 

البد ان نستخدمة 

احسن استخدام 

للحصول علي اكبر 

قدر من الثمار





.الذي هو لك وحدك

!ويستخدمه الناس أكثر منك؟

:ما الشيء



.واحدآنفيواألقصراألطول•

.معا  واألبطأواألسرع•

.هعلينأسفثمجميعا  نهملهوالذي•

.بدونهيتمأنيمكنشيءوال•

يم؟عظكلوينّميصغيركليبتلع•

:ما الشيء



إنــــه الوقت✓

الننا نحن عمله مخلوقيين في المسيح يسوع العماله  "

:صالحة سبق فاعدها لكي نسلك فيها

)10: 2اف  (



.واحدآنفيواألقصراألطول•

.معا  واألبطأواألسرع•

.هعلينأسفثمجميعا  نهملهوالذي•

.بدونهيتمأنيمكنشيءوال•

يم؟عظكلوينّميصغيركليبتلع•

الوقتإنـه



الوقتأهمية
لاإلنجيفيالوقت

"  تَْحَت السََّماَواِت ِلُكّلِ َشْيٍء َزَماٌن، َوِلُكّلِ أَْمرٍ 

(1: 3سفر الجامعة " )َوْقتٌ 

" ْحِك َوْقتٌ  (4: 3سفر الجامعة " )ِلْلبَُكاِء َوْقٌت َوِللضَّ

" يَرةٌ ُمْفتَِديَن اْلَوْقَت ألَنَّ األَيَّامَ  رسالة " )ِشّرِ

(16: 5بولس الرسول إلى أهل أفسس 



وقت الفراغ هو خرافة وضعها 

الفارغون فال تردد هذه اللفظة وال

تستعملها فإنه ال فراغ إال عند 

. بعيدين عن هللاال

أهمية الوقت
األثرفيالوقت



قق فترة العمل الكرازي للرب يسوع المسيح الذي ح

,  فيها كل شئ لم تزد عن ثالثة سنين وثلث 

وانجازاتة اكبر من ان تحصي ويعبر عن كثرتها

القديس يوحنا

ة واشياء اخر كثيرة صنعها يسوع ان كتبت واحد

واحدة فلست اظن ان العالم نفسه يسع الكتب 

(21:25يو " ) المكتوبة

أهمية الوقت
الخدمةفيالوقت



فترة كرازة يوحنا المعمدان لم تزد كثيرا عن ستة

اشهر هيا فيها عدد كبير للتوبة وعمدهم وعمد الرب

يسوع المسيح وتنبا عنه انه يعمد بالروح القدس

وعن مجيئه الثاني

ي بولس الرسول استطاع في زمن قصير ان يكرز ف

رسالة حتي لقب رسول 14مناطق كثيرة وان يكتب 

الجهاد 

أهمية الوقت
الخدمةفيالوقت



ته أكثر تشكر هللا أو تسعى لمعرفإن كل دقيقة تمر بك تستطيع من خاللها أن 

نع أن تصعلم تأو تتقرأ كلمته تخدم أوالده أو تناجيهأو تسبحه أو فأكثر 

..  خيرا

فكم تساوي هذه الدقيقة إذن ؟؟؟•

..  رو يثمنون أوقاتهم ودقائقهم وساعاتهم بمقياس الدوالر واليوأوالد العالم •

..بمقياس وقتنا مع ربنا .. ونحن نقيس ساعاتنا 

 أو إن ساعة من وقتك تستطيع فيها أن تمسح عبرة يتيم أو تعين عاجزا  •

وي وكم تسا.. كم تساوي بمقياس البشر ..تزور مريضا أو تفتقد بعيدا

؟؟األبديةبمقياس 

 فيهاهللايقترب من على شئ ندمه على ساعة لم الغني لم يندم دائما  أن تذكر •

أهمية الوقت
الخدمةفيالوقت



أهمية الوقت

دوالر5قضيب خام من احلديد
دوالر11قضيب صنع على شكل حدوة حصان

دوالر355قضيب صنع على شكل أبر

دوالر2285.قضيب صنع على شكل سكاكني

دوالر250000قضيب صنع على شكل زنربكات ساعات

قيمة الوقت



أهمية الوقت
الوقتخصائص

.الوقت أغلى ما يملك االنسان•

.الوقت مورد محدد•

.الوقت ال يمكن تعويضه•

.الوقت يمضي سريعا•

.استغالل الوقت يزيد من قيمته•

طبيب-مهندس –عامل -عاطل 



ت؟كيف ينظر الناس إلى الوق

.من الناس من يتحكم به الوقت1.

.ومنهم من اعتبره عدوه اللدود2.

.وآخرون يرونه شيء غامض3.

.عبدا له يعامله كومنهم من 4.

.وفئة عندهم الوقت كحكم المباراة5.

فأيهم على صواب؟



؟إذا كيف ننظر للوقت



!!مشكلة .. الوقت 

الوقت؟ذهبأينترىيا•

."ساعة24منبدالساعة36اليومكانلوأتمنى•

.الوقتمنمتسعلدييوجدالآسف•

.بسرعةيطيرالوقتإن•

.الوقتضدنعملإننا•

.يالحقناالوقت-يزحفالوقت•

.الوقتانتهى-للوقتانتبه•

.هذا ما تردده ألسنتنا



ماذا يقول الخبراء ؟

.الكافيالوقتلديةأنيزعمشخصيوجدال•

هذامنمتوفرهوماكللديهشخصكلذلكمعولكن•

.الوقت

!؟المشكلةأنتأنكأم؟المشكلةهوالوقتهل،إذا•

اليوموقتزيادةيمكنهل

؟ساعة24عنوالليلة

م1991ماكانزي ، رتتشارد 



اذا هيا نحدد المشكلة

(1)نشاط 



(1)نشاط تحديد مشكلة الوقت 
رهالوقت الممكن توفييالوقت التقريبالنشـــــــــــــاط

التليفزيون

الرد على الهاتف

األنترنت و الموبيل

اإلنتظار والمرور

النوم

المجموع



32 21

أنواع الوقت

أنواع الوقت

يمكن تنظيمهيصعب تنظيمه

.أكل•

.النوم•

.األسريةالعالقات•

.االجتماعيةالعالقات•

.الرسميالعمل•

.الخدمة•

.الخاصةالحياة•

.الذاتتطوير•
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أنواع الوقت

مايمكن تنظيمه

وقت خمولوقت ذروة
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الوقت في حياتنا

وقت الذروة

مساء11مساء7مساء3صباحا7

خمول
خمول

خمول

ذروة ذروة
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(3)تمرين 

وقت خمولوقت ذروة

.األولويات •

.األمور الصعبة •

.األشياء الثقيلة على النفس•

الخدمة•

•

.األهداف تحديد •

.ةأعمال خفيفة  وشيق•

.أعمال ممتعة ومسلية•

•

•
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تنامضيعات الوقت في حيا

تنامضيعات الوقت في حيا
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تنامضيعات الوقت في حيا

مضيعات الوقت

البيئةذاتية

.عدم التنظيم1.

.التسويف2.

.“ال”عدم قول 3.

.مجامالتال1.

.المحادثات الهاتفية2.

.البريد3.

.االنتظار4.

.االجتماعات5.

.االزمات6.

مصادر مضيعات الوقت 
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تنامضيعات الوقت في حيا
الوقتلمضيعاتنماذج

بيئيذاتيالمضيعبيئيذاتيالمضيع

البريد الهامشيالفوضى

المكالمات الهاتفيةانتظار االخرين

“ال”عدم قول  الزوار

االجتماعات الغير مثمرةالنميمة

وةالمحادثات اثناء تناول القهالتسويف

التقارير الغير مفيدةاالزمات

الحرص المبالغ فيه على الكمال
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تنامضيعات الوقت في حيا
الوقتلمضيعاتنماذج

بيئيذاتيالمضيعبيئيذاتيالمضيع

الفوضى
✓

البريد الهامشي
✓

انتظار االخرين
✓

المكالمات الهاتفية
✓

الزوار
✓

“ال”عدم قول  
✓

النميمة
✓

االجتماعات الغير مثمرة
✓

التسويف
✓

المحادثات اثناء تناول 

القهوة
✓

االزمات
✓✓

التقارير الغير مفيدة
✓

الحرص المبالغ فيه على 

الكمال
✓
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تنامضيعات الوقت في حيا

عدم وضوح األهداف-1



32 30

.الوقتمضيعاتأشد•

.الهدفوضوحلعدممباشرةنتيجة•

.األخرىالوقتمضيعاتلكلباب•

تنامضيعات الوقت في حيا
:التسويف-2

منلأفضفالننجزهاحتىتالحقناستظلتؤجلالتيالمهماتإن

.وقتأسرعفيننجزهاأن

:التسويفأسباب

.هلالكافيالوقتتقديروعدم*.النشاطقيمةإدراكعدم*

جميعمنكامالالنشاطيكونأنمحاولةوهو:الزائفالكمال*

الوجوه
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كيف نعالج التسويف ؟

المهمةإلنجازالتحديمننوعاوأقم.ألعمالكنهائيامواعيدضع1.

.الموعدذلكقبل

.صعبةكانتولوحتىالمهمةباألعمالتبدأأنعلىنفسكعود2.

جزءلكلوقتحددوأصغرأجزاءإلىالكبيرةاألمورقسم3.

لهاوقتتملكالجديدةأعمالقبولعنأعتذر4.

وأستعبدهجسديأقمع5.

صحىتأنبعدبالسريرتظلوالبالنومتشعرلمأنللسريرتذهبال6.

النوممن

بهاتقومأنعليكالتيالمهامعنتكلم7.

اإلنجازتابعوبهاالقيامنفسكوعدتبماقائمةأكتب8.

غداستموتكأنكألبديتكعشفنتعلم9.

توفيالونعمتقولأنمنالتقولأنلكأفضلأنهثق10.
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كيف نعالج التسويف ؟

فإن لو اضطر األمر أحبس نفسك في مكان إنجاز العمل حتى ينتهي11.

.ذلك يساعد نفسيا على إنجازه

ل البدء كافئ نفسك بعد انتهاء المهمة ويستحسن أن تعدها بذلك قب12.

ود كن واقعيا في تقدير كم من الوقت سيستغرق النشاط الذي ت13.

.إنجازه

يف اختر الوقت المناسب إلنجاز أعمالك التي تخشى عليها التسو14.

.وليكن صباحا

.اقلب المهمات العسيرة والصعبة إلى لعبة واستمتع بلعبها15.



32 33

تنامضيعات الوقت في حيا
:وغير ذلك الكثير 

.التلفزيون•

.االنتظاروقت•

.التنبيهقصاصاتكثرة•

.للذهنالمشتتةوالعاطفيةالنفسيةالمشاكل•

.الواحدالعملفيالجهودازدواجية•

.إنجازهالمزمعللنشاطوالمواردالمعلوماتنقص•

.والكتابةالقراءةمهارتيضعف•

.التفاصيلفيواإلغراقالروتين•

.القمامةالبريد•

.األخبارتتبع-الصحفقراءة•

عدبالنوم-فائدةأقلأوةمفيدغيركتب-المفيدةغيرالمناقشاتكثرة•

.والوسوسةاليقضةأحالم-الفيديوأفالم-النهوض
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الوقـتإدارة

تعني إدارة الحياة
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مفهوم إدارة الوقت
ها؟هل تنجز كل اعمالك التي تريد انجازها والتي تحلم بتحقيق•

.ال•

لماذا؟•

.ال يوجد وقت كاف النجاز ذلك•

اذا كيف ستسطيع انجازاعمالك وآمالك؟•

.“اذا افترضنا ان الوقت كالوعاء”بأحدى وسيلتين •

!!!.ساعة يوميا24الحصول على وقت زيادة اكثر من 1.

.تقليل االعمال كي يتسع لها الوقت2.

.اذا هناك امور لها االولوية دون غيرها وسنترك ما سواها•

ببساطة هذا هو  مفهوم إدارة الوقت
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عهالندرك مضيعات الوقت ونتعلم كيف نتعامل م

+=
اجراءات ايجابية

لمواجهة

مضيعات الوقت
إدارة فعالة للوقتتخطيط جيد

حقيقلت؛لديناالمتوفرةالشخصيةوالمواهبالمتاحالوقتمناالستفادةعملية

ازنالتوتحقيقعلىالمحافظةمع،حياتنافيإليهانسعىالتيالمهمةاألهداف

.والعقلوالروحالجسدحاجاتوبين،الخاصةوالحياةالعملمتطلباتبين

مفهوم إدارة الوقت

+
طيط تفعيل التخ

واستغالل 

ةالفرص المتاح
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:أين يذهب وقتنا

مفهوم إدارة الوقت

النشاطساعات األسبوع
القداسات والصلوات واالجتماعات الروحية17,5

(ساعة يوميا2)األكل 14
(ساعات يوميا7)النوم 49

(ساعة يوميا)اللبس 7
( ساعة يوميا)املواصالت 94.5= 7

العمل أو الدراسة ومقتضياهتا43
متطلبات العائلة هواايت الرتفيه وقت حــــر30,50

اجملموع168
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:أهمية تنظيم الوقت 

مفهوم إدارة الوقت

:السليم فورية وكبيرة، منهاإن فوائد تنظيم الوقت

.العملفيأفضلنتائجتحقيق1.

.العملنوعيةتحسين2.

.العملإنجازسرعةزيادة3.

.العملضغطمنالتخفيف4.

.ارتكابهاالممكناألخطاءعددتقليل5.

.المردودزيادة6.

اإلبداععلىالقدرةزيادة7.

.العمليةغيرالحياةنوعيةتحسين8.
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خطوات 

ومبادئ 

اإلدارة 

الناجحة 

:  للوقت 

مفهوم إدارة الوقت
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مهارات لإلستفادة من الوقت
مربع الوقت

الطواري
غري عاجلعاجلاألمهية

أزماتهام
مشكالت ضاغطة

مشروعات حمدة الوقت
.اجتماعات 

استعداد للمستقبل
تقوية النفس

منع حدوث مشكلة متوقعة
ختطيط للمستقبل

بناء عالقات
ترفيه وتنمية الذات

مقاطعاتغري هام
هاتف

بريد تقارير
أنشطة بسيطة ومرغوبة

اعمال غري هامة
هاتف

فارغون
أنشطة غري جمدية

تلفزين



32 41

80\20:باريتوقاعدة

استخدم قاعدة باريتو •

لتعرف االعمال ذات 

.االولوية

من وقت المدير يأتي% 20•

من النتائج% 80بـ 

20%

من النتائج

من % 80

الوقت المتاح

الوقت

المتاح

المهام 

واالنشط

من % 20

الوقت المتاح

80%

من النتائج
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.التخطيط طويل االجل•

.التخطيط قصير االجل•

التخطيط
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قصيراالجلالتخطيطادوات
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االسبوعيةالخطط

:مخطط العمل االسبوعي

:..........لالسبوع المبتدا في 

:االهداف

1-

2-

3-

النشاط
ةاالولوي

ج,ب,أ
الوقت

تاريخ

االنجاز
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اليوميةالخطط
ادة عملية التخطيط اليومي هي ذروة االستف•

.من الوقت

اذا اكتسبت عادة عمل اجندة يومية فانك •

.هاستسجل كثيرا من االنشطة التي تقوم ب

ها راجع القائمة في نهاية اليوم واذا بقي من•

.شيء حوله لليوم التالي

تحول االعمال اليومية الى الجدول اليومي •

.وتنفذها حسب االولوية الموضوعة
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اليوميةالخطط

خمطط العمل اليومي
:التاريخ

االعمال املهام اليت جبب اجنازها
(✓)املنجزة

املواعيد

7:00

8:00

9:00

10:00
(✓)متتحماداثت هاتفية

11:00

12:00

1:00(✓)متتمقابالت شخصية
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ABCDاالوراق الكثيرة تعلم مبدأ 

A-اجراء فوري

B-دراسة ثم اجراء

C-اوراق للحفظ

D-اوراق الى سلة  المهمالت

النمر الورقي
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الوقتتوفير

.ابحث عن الوقت وستجده
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الوقتإدارةمساعدات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

"ازهااالعمال اليت جيب اجن"قوائم  •
.التقاومي•
.املفكرة الرقمية•
اوت لوك•
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الوقـتإدارة

تعني إدارة الحياة


