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 .م9191.م9102. السنة اجلامعية           مقياس إدارة الوقت
 عبد اجلليل بن سامل. األستاذ

 

 مقدمة

يعد الوقت أحد أهم املصطلحات اليت شغلت أذهان العديد من املفكرين يف خمتلف امليادين فهناك من أعتربه  
ال شيء أطول منه إذا كان علينا االنتظار و ال شيء أقصر منه إذا   ,الوجه األخر لعملة احلياة ألنه مقياس اخللود

 .كان علينا اإلسراع و اإلجناز

فاليوم حيتوي على أربعة و عشرون ساعة تكفي البعض إلدارة املؤسسات الضخمة و ال تكفي إلدارة األعمال 
النجاح الذي يعين حتقيق , الفشلو االستفادة من الوقت حتدد الفرق بني النجاح و , البسيطة للبعض األخر

التوازن بني األهداف املرجوة و الواجبات الالزمة يف إطار الوسائل املتاحة و ذلك من خالل إدارة الوقت أو 
 .ابألخرى إدارة الذات

فاهلدف املنشود من إدارة الوقت هو أن تكون جمرايت األمور حتت تصرف الشخص و أن ينجز أعمال أكثر يف 
فهي إذن , مما يلزمه إجياد بوصلة يف أفكار للتأكد من االجتاه الصحيح حنو اهلدف, مبجهود أقلوقت أقصر و 

 .تلغي التلقائية الفوضوية و تؤدي إىل العقالنية

لذا و يف السياق نفسه إذا أراد الباحث الغوص يف موضوع إدارة الوقت يواجه بكم هائل من األسئلة اليت هي يف 
و تتفاوت هاته , على مدير يف عمله و يف حياته و اليت يصعب اإلجابة عليها مباشرةواقع األمر مشاكل تفرض 

و طبيعة الشخص و , و لذلك لعدة اعتبارات كنوعية العمل, املشاكل من شخص إىل أخر و من مدير ألخر
 .البيئة اليت يعيش و يعمل فيها

 إدارة الوقت مفهومها وأمهيتها

 مفهوم وخصائص وأنواع الوقت

 .سنحاول التطرق إىل بعض التعاريف اليت تعرضت للوقت و أمهيته و بعض اخلصائص اليت متيزه

 قتمفهوم وأمهية الو 
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 .تعرض له خمتلف املفكرين يف خمتلف امليادين و ابختالف األزمنة,مصطلح الوقت مصطلح قدمي قدم البشرية

 تعريف الوقت

 :ميكن إعطاء التعاريف التالية للوقت

 ".تعداد احلركة:" أن الوقت هو( م.ق433 – 483" ) أرسطو طاليس "فقبل امليالد رأى 

 :على أنه( م 2131- 2433) و اعتربه إسحاق نيوتن 

 "شيء مطلق يتدفق دائما ابلتتابع و االتساق نفسه و بصرف النظر عن أية عوامل خارجية " 

 :عرفه بـأنه(  2883-2133" ) كانت "أما 

 "الزمن ليس شيأ موضوعيا قائما بذاته و أن الزمن يعود يف اإلحساس ألداء العقل " 

 :حيث قال( م2111-2811) ألربت أنشتاين  "و لكن التعريف األكثر داللة هو ما جاء به 

و بدون معرفة النظام املرجعي للجسم و حتديد اإلطار املرجعي , لكل جسم مرجعي ذي عالقة زمنه اخلاص به"
 ".يكون من غري املفيدة ذكر الوقت اخلاص حبدث معني للجسم املشار إليه, هلذا الزمن

 :أمهية الوقت

ففي , حيث كان حمل تقديس يف خمتلف الدايانت و املعتقدات, اليت حتيط ابإلنسانيعترب الوقت من أهم املتغريات 
 أو" الوقت كالسيف إن مل تقطعه قطعك " األثر العريب جند عدة حكم تشري أمهية الوقت مثل 

 ".ال تؤجل عمل اليوم إىل الغد " 

هذا االهتمام خيتلف من جمتمع ألخر و  لكن هذه األمهية أو, وحىت يومنا هذا ال يزال املتغري حيظى بنفس األمهية
 )من بلد إىل بلد و يرتبط هذا االختالف بعدة عناصر

خمتلف التقاليد و األعراف و املعتقدات اليت هلا أتثري مباشر على احلياة و بصفة كبرية على كيفية اليت يتعامل كل 
 .منهم مع الوقت
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سلوك االقتصادي كل هذه العوامل هلا أتثري مباشر على املستوى املعيشي و مستوى الدخل الفردي و القومي و ال
 .طريقة ختمني الفرد و تعامله مع األشياء مبا فيها الوقت

 .يؤثر بصفة كبرية على درجة االهتمام ابلوقت من خالل زايدة الوعي: املستوى التعليمي

فامتالك التكنولوجيا له عدة هلذا العامل أتثري واضح على عنصر الوقت من حيث االهتمام :التطور التكنولوجي
 .انعكاسات تؤدي إىل وجوب االهتمام ابلوقت

 خصائص الوقت

 :ميكن حصرها فيما يلي

 الوقت متاح للجميع يف نفس اللحظة بنفس الكم و احلجم. 
 قابل لالستغالل. 
 غري قابل للتخزين أو االدخار، وغري قابل لالسرتجاع أو التعويض. 
 ال يزيد و ال ينقص متغري منتظم أي له نفس السرعة. 
 ال ميكن تصنيعه أو إنتاجه 
 فال سبيل للنجاح إال بتطبيق أساليب إدارة الوقت سواء يف احلياة اليومية أو أثناء ممارسة العمل 

 أنواع الوقت

بعد التطرق إىل تعريف و أمهية و خصائص الوقت جيب التطرق إىل أنواع الوقت و ذلك لإلملام مبختلف جوانب 
 هذا املوضوع

 :املنظور العام

 :و على هذا األساس ميكن تقسيم الوقت إىل مخسة أقسام رئيسية

, هذا النوع من الوقت خاص بقياس احلركة اليت ختص األجسام املادية" الوقت املادي امليكانيكي : " القسم األول
 .و يف هذا اإلطار ابعتباره الوقت مستمر ميكن تقسيمه

 ".منوها"وهو مرتبط بقياس األشياء " الوقت البيولوجي  : "القسم الثاين
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 .و هو مرتبط ابلشعور ابلذات و اإلدراك اإلنساين" الوقت النفسي :" القسم الثالث

 .و هو مرتبط ابلظواهر االجتماعية اليت مير هبا اجملتمع" الوقت االجتماعي : " القسم الرابع

 .قت املتعلق مبا وراء الطبيعية و ال ميلك اإلنسان سبيل للتفكري فيهالوقت امليتا فيزيقي و هو الو :القسم اخلامس

 :املنظور اخلاص

 :و على هذا األساس يتم تقسيم الوقت إىل عدة أقسام أمهها

 وقت النوم: القسم األول

ي فهو مبثابة مصدر من مصادر جتديد طاقة اإلنسان و يعمل على إعادة التوازن النفس .و هو من أهم أنواع الوقت
 :و العصيب و اجلسماين لإلنسان و ميكن تقسيمه إىل

 (وقت االستيقاظ و اإلفاقة  –وقت االستغراق  –وقت االسرتخاء ) 

 وقت العمل: القسم الثاين

 :و يف هذا الوقت يسعى اإلنسان لكسب رزقه و ملء فراغه و حتقيق ذاته و ينقسم إىل

 (وقت العمل الفعلي  –وقت اللقاءات  –وقت االنتقال ) 

 وقت األسرة و العائلة: القسم الثالث

وقت مشاهدة  –وقت لقاءت الطعام ) و هو الوقت الذي يتبادل فيه الفرد احلوار مع أفراد عائلته و ينقسم إىل 
 ...(.وقت حل املشاكل العائلة –التلفاز 

 وقت الرتفيه: القسم الرابع

 -وقت املمارسة –وقت لقاءت الرتفيه ) إلضطراابت و ينقسم إىل و هو وقت التخلص من القلق و الضغوط و ا
 (.الوقت اخلاص 

مما سبق يتضح أن لكل وقت أمهية خاصة به يف خمتلف امليادين إال أن ما يهمنا هو ما ينعكس على اجلانب 
 ما نتطرق اليه يف املطلب املوايل حبول هللاو اإلداري وه
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 البعد اإلداري للوقت

الوقت يف املنظمة و كيفية توزيعه يف خمتلف املستوايت اإلدارية و كذالك خمتلف النشاطات و نتناول  موضوع 
 .األعمال

 الوقت و املستوايت اإلدارية: الفرع األول

و , إن جوهر االختالف يف توزيع الوقت يف املنظمة يتمثل يف اختالف طبيعة األعمال و األسلوب اإلداري فيها
ها إال أن هناك بعض األنشطة تتشابك فيما بينها مع اختالف الوقت املخصص لكل التقسيمات الوظيفية داخل

 منها و نذكر منها

 .و تنقسم إىل نشاطات داخلية و نشاطات خارجية: مكان النشاط

 .يقصد به كل األعمال اليت يكون اإلداري طرفا فيها: مصدر النشاط

اإلداري و اليت يتفاوت املخصص هلا ابختالف األشخاص القائمني  هي كل األعمال اليت يقوم هبا: نوعية النشاط
 .عليها

نقصد هبا التحكم يف النشاطات عن طريق التخطيط و بذكر هناك أربع تعامالت للفرد : قدرة التحكم يف النشاط
 :مع الوقت و هي

 املنجز –املستخدم للوقت املستفيد من الوقت  –املضيع للوقت 

 و عملية اختاذ القرارالوقت : الفرع الثاين

تعترب عملية اختاذ القرار من النشاطات اهلامة يف اإلدارة إن مل تكن أمهها على إطالق تعتمد هذه العملية على 
املهارة و اخلربة و القدرة اإلبداعية لإلداري يف حتديد املشاكل و تقييم البدائل و اختيار األفضل من أجل حل تلك 

األسلوب العلمي يف اختاذ القرارات و االرتقاء : تشكيل ما يسمى ابإلدارة احلديثة ب مبعىن القدرة على, املشاكل
بنوعيتها إىل األحسن فاملنظمات احلديثة وجدت نفسها ملزمة بتشخيص بيئتها الداخلية و اخلارجية تشخيصا 

اإلشارة إىل هناك  و من هنا جتدر, مستمرا و على تصميم نظام قوي للمعلومات حىت تضمن فاعلية اختاذ القرار
 عدة اختالفات لتوزيع الوقت على أساس جوانب القرار املختلفة
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و ابلتايل فإن اختالف الوقت احملدد الختاذ القرارات تبعا الختالف املستوايت اإلدارية و على هذا األساس ميكن 
 :تقسيم القرارات إىل ثالثة أقسام

 القرارات التشغيلية-(لوظيفية ا) القرارات التكتيكية  -القرارات اإلسرتاتيجية

 إدارة الوقت مفهومها وأمهيتها ومتطلباهتا

لذلك أصبح من اللزوم , كما رأينا سابقا أن الوقت أصبح أحد موارد املؤسسات احلديثة بل أمهها على اإلطالق
 .عليها أن ختصص مكاان له يف إسرتاتيجيتها املستقبلية

 مفهوم إدارة الوقت

حيث أصبح الوقت مبثابة امتالك سالح جوهري ميكن , تعترب إدارة الوقت من املفاهيم احلديثة يف العلوم اإلدارية
املؤسسة من النمو والبقاء و االستقرار و عليه سنقوم من هذا املطلب حبصر جمموعة من الدراسات أو التجارب 

 .اليت أشارت إلدارة الوقت بشكل مباشر أو غري مباشر

 إدارة الوقتتطور 

إن إدارة الوقت قدمية قدم البشرية أو ابألخرى منذ أن بدأ اإلنسان ينظم حياته حيث مرت إدارة الوقت ابملراحل 
 التالية

قام بتنميط العمل للقضاء على كل أشكال الضياع للوقت و اجلهد و املوارد و "فريد يريك اتيلور : "اإلدارة العلمية
 .إدارة الوقتمل يشري إشارة واضحة ملفهوم 

اليت تعترب من أهم الدراسات اليت تعرضت للوقت و اليت مسيت بدراسة " جيلربت " الدراسة اليت قام هبا الزوجان 
 .احلركة و الزمن حيث توصال إىل حتديد جمموعة احلركات الالزمة اليت تتميز ابلسهولة و ابلقصر ألداء عمل معني

حيث تتمثل أهم أعماله يف ما يعرف خبرايطة جاءت لتسجيل " نت هنري جا"و كذلك املسامهة اليت قام هبا 
 .األعمال و اليت متكن من تقسيم العملية اإلنتاجية إىل مراحل تعكس انسياب العمل و تقدير املدة الزمنية

إدارة "بدأت بوادر إدارة الوقت تظهر مبفهومها الشامل من خالل أول كتاب يصدر يف هذا السياق هو كتاب 
إن  : و فيه أعطى مفهوما جديدا إلدارة الوقت و أهم ما جاء فيه هو مقولته 2118جليمس ماكاي سنة  "الوقت
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كنت تشعر بنقص الوقت أثناء عملك فهذا مؤشر أبن مهارتك اإلدارية تتجه حنو العدم فهو يؤكد على مهارة 
 .اإلدارية يف إدارة الوقت

 ...م بعنوان املدير الفعال2141 مث جاء بيتز دريكر من خالل كتابه الذي أصدره سنة

بعنوان مصيدة  2113بعنوان إدارة وقتك أما الكتاب الثاين سنة  2141وبعدها ماكينزي بكتابني األول سنة 
 .الوقت

 :و يف العامل العريب جاءت بعض احملاوالت القليلة أمهها

 .م2141سيد اهلواري بكتابه املدير الفعال سنة  -

دراسة اليت قام هبا إلدارة الوقت يف األجهزة احلكومية ابململكة العربية السعودية دمحم شاكر العصفور يف  -
 .م2183سنة 

 تعريف إدارة الوقت

أي أهنا  ,إن إدارة الوقت من املفاهيم اليت يصعب اإلمجاع على تعريف واحد هلا ألهنا إدارة مرتبطة ابلذات البشرية
 .إبضافة إىل اجلوانب التقنية, متعلقة ابملشاعر و العواطف و السلوك و كذلك تتعلق ابجلوانب املوضوعية

 :حيث ميكن إدراج التعاريف التالية إلدارة الوقت

 :التعريف األول

از األعمال إدارة الوقت تعين تنظيم وقت العمل الرمسي املقرر يف املؤسسة حبيث جيب استغالل هذا الوقت يف إجن
 .على أكمل وجه

 :التعريف الثاين

إدارة الوقت هي الطرق و الوسائل اليت تعني املرء على االستفادة القصوى من وقته يف حتقيق أهدافه و خلق التوازن 
 .يف حياته و الرغبات و األهداف

 :التعريف الثالث
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سواء كان ذلك يف العمل أو املنزل أم يف إدارة الوقت هي قدرة على اختاذ القرار بشأن ما هو مهم يف احلياة 
حياتك الشخصية أو حىت عند وضعك األولوايت يف بعض األعمال حبيث يتاح لنا الوقت الكايف إلمتام األعمال 

 .اليت جيب أن ننجزها و اليت حنتاجها و تلك املهمة أيضا

 :التعريف الشامل

ون يف خمتلف املستوايت اإلدارية الستثمار الوقت املتاح إدارة الوقت هي عبارة عن أسلوب إداري يلجأ إليه املدير 
و يتمثل هذا األسلوب اإلداري يف ختطيط و تنظيم , إليهم يف املنظمة أحسن استغالل يف إجناز املهام املناطة هبم

 أو احلد, الوقت هبدف حتديد السبل الكفيلة ابلقضاء على العوامل و الظروف و املواقف اليت تسبب ضياع الوقت
 .منها بقدر املستطاع

واملقصود ابألسلوب اإلداري جمموعة املعارف و السلوكيات و املراحل اليت تشكل يف جمملها عملية إدارية 
يلجأ املديرون يف خمتلف املستوايت اإلدارية إليها الستثمار و استغالل الوقت املتاح هلم و حتديد مصادر , متكاملة

 .سائل اليت تتكفل ابلقضاء على تلك العوامل املضيعة للوقتو إجياد الو , ضياع الوقت و أسبابه

 ظرايت الوقتن

 فوفة االولوايت لستيفني كويفمص: النظرية االوىل . 
 38\88مبدأ ابريتو قانون : ةالنظرية الثاني . 
 قانون ابركنسون: النظرية الثالثة 

 النظرية األوىل نظرية االولوايت 

 .املهم و العاجل ...أي عمل نقوم به ينحصر يف واحد من املربعات األربعة التالية من مصفوفة االولوايت 

 غري مستعجل مستعجل 

(اجلودة والفعالية) أمور مهمة غري مستعجلة  (الطوارئ واإلنتاج) أمور مهمة مستعجلة  مهم  

(اهلروب) مور غري مهمة غري مستعجلة أ (اخلداع)أمور غري مهمة مستعجلة  مهم غري  
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 .واليت تُقّسم أنشطتنا إىل أربع جمموعات حسب بُعدي األمهية واالستعجال 

... امور مهمة جدا و مستعجلة من الناحية الزمنية... مربع الطوارئ :هو مربع مهم و مستعجل: املربع األول 
 .عندك امتحان غدا:مثال

التخطيط :مثال... مستعجلة ع التخطيط لألمور املهمة لكنها غريو هذا هو مربع الناجحني وهو مرب: املربع الثاين
 .لرحلة

... أمور غري مهمة لكنها مستعجلة وغالبية الناس يظنون أن االمور املستعجلة هي املهمة : املربع الثالث
 .سيارتك حباجة إىل وقود:مثال

 ..دردشة على االنرتنت:مثال. ..أمور غري مهمة وغري مستعجلة.مربع عكس املربع األول: املربع الرابع

 .ال جتعل حياتك طوارئ  -: ال تنس ما يلي

 .البد من الرتكيز على املهم غري العاجل -
 اقض معظم الوقت يف أعمال املربع الثاين فتنظيم املربع الثاين يساعدك على تقليل أعمال املربع األول -
 أي حياتك...من وقتك يف املربع الثاين فقد جنحت يف إدارة وقتك % 48إذا كان أكثر من  -
 لنرتب األولوايت يف حياتنا ولنبتعد عن األمور غري املهمة -

  لباريتو( 01/91) ية نظرية يف تنظيم الوقت تسمى بنظر : النظرية الثانية 

) من املطلوب اجنازه وذلك % 88ط من وقته ان ينجز فق% 38ابن هناك من يستطيع يف : وتقول النظرية 
% 38من وقته يف اجناز % 88وهناك من يضيع ( بعدم التسويف و املماطلة و استغالل اوقات الذروة للنشاط

قانون . رّكز على االنشطة اليت حتقق عائدا كبريا. و هذا ليس استغالال جيدا للوقت..فقط من املطلوب اجنازه 
 .من النتائج % 88من الوقت املنفق ينتج % 38ابريتو إن 

  قانون ابركنسون: النظرية الثالثة

يقوم هذا القانون على مفهوم مؤداه أن العمل يُتوسَّع فيه لكي ميأل الوقت املتاح إلجنازه وهذا : قانون ابركنسون 
 .يدعو إىل عدم ختصيص وقت أطول لتنفيذ عمل ما 
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ألن أي مشروع مييل إىل استغراق الوقت املخصص له، فإذا خصصنا جملموعة من األفراد ساعتني إلجناز مهمة 
ساعات إلجناز نفسا ملهمه، جند أن كال اجملموعتان تنتهي يف حدود  3نه وخصصنا جملموعة أخري من األفراد معي

 .الوقت احملدد هلا

 .يتمدد العمل كي ميأل الوقت املتاح الستكماله: ابختصار تقول النظرية

العمال و التزم هبذا املوعد حّول اعمالك إىل مشاريع، أي حّدد موعدا هنائيا لكل عمل من ا: كيف تطبق النظرية
 .م اوال مث املهم مث االقل امهية،و ابدأ ابأله

 


