
• اإن الوقت هو عمر االإن�سان وحياته كلها ، فالعمر 
حمدد وال ميكن زيادته بحال من االأحوال .

حقائق عن الوقت

املتحدة  الواليات  يف  مت  مو�سع  بحث  نتائج 

االأمريكية

• 20 % فقط من وقت اأي موظف ت�ستغل يف اأعمال 
واأهداف  الوظيفة  مبهام  مبا�سرة  مرتبطة  مهمة 

املوؤ�س�سة.

• يق�سي املوظف يف املتو�سط �ساعتان يف القراءة.
• يق�سي املوظف يف املتو�سط 40 دقيقة للو�سول 

من و اإىل مكان العمل.

• يق�سي املوظف يف املتو�سط 45 دقيقة يف البحث 
عن اأوراق اأو متعلقات خا�سة بالعمل.

يت�سم  مكتب  يف  يعمل  الذي  املوظف  يق�سي   •
اأغرا�ض  عن  البحث  يف  دقيقة   90 بالفو�سى 

مفقودة.

يتعر�ض املوظف العادي كل 10 دقائق ملقاطعة   •
)حمادثة عادية اأو تليفونية...(.

• يق�سي املوظف العادي 40 دقيقة يف حتديد باأي 
املهام يبداأ.

• يق�سي ال�سخ�ض العادي يف املتو�سط 28 �ساعة 
اأ�سبوعيا اأمام التليفزيون.

يوؤدي  دقيقة   15 العمل  ملكان  املتاأخر  الو�سول   •
اإىل ارتباك اليوم و�سياع ماال يقل عن 90 دقيقة 

)اأخري(.

لت�ساعدنا يف فهم  املعلومات  اإ�سافة هذه  وميكن 

عملية اإدارة الوقت

�ساعات   10 توفر  التخطيط  واحدة من  �ساعة   •
من التنفيذ.

الإجناز  الوقت  �سعف  يحتاج  املتوتر  ال�سخ�ض   •
نف�ض املهمة التي يقوم بها ال�سخ�ض العادي.

اكت�ساب عادة جديدة ي�ستغرق يف املتو�سط 15   •
يوما من املواظبة.

• اأي م�سروع مييل اإىل ا�ستغراق الوقت املخ�س�ض 
له، فاإذا خ�س�سنا ملجموعة من االأفراد �ساعتني 

اأخري  ملجموعة  وخ�س�سنا  معينة،  مهمة  الإجناز 

من االأفراد 4 �ساعات الإجناز نف�ض املهمة، جند اأن 

كال املجموعتان تنتهي يف حدود الوقت املحدد 

لها.

• اإدارة الوقت ال تعني اأداء االأعمال ب�سكل اأكرث 
�سرعة، بقدر ما تعني اأداء االأعمال ال�سحيحة 

التي تخدم اأهدافنا وب�سكل فعال.

فوائد االإدارة اجليدة للوقت

• اإجناز اأهدافك واأحالمك ال�سخ�سية.
و  العمل  يف  �سواء  ال�سغوط  من  التخفيف   •

�سغوط احلياة

• حت�سني نوعية العمل.
• حت�سني نوعية احلياة غري العملية.

الرتفيه  يف  اأو  العائلة  مع  اأكرب  وقت  ق�ساء   •
والراحة.

• ق�ساء وقت اأكرب يف التطوير الذاتي.
• حتقيق نتائج اأف�سل يف العمل.

• زيادة �سرعة اإجناز العمل.
• تقليل عدد االأخطاء املمكن ارتكابها.

• تعزيز الراحة يف العمل.
• حت�سني اإنتاجيتك ب�سكل عام.

• زيادة الدخل.

ملاذا ي�سيع النا�ض اأوقاتهم؟

• ال يدركون اأهمية الوقت
• لي�ض لهم اأهداف اأو خطط وا�سحة

• ي�ستمتعون بالعمل حتت �سغط
• �سلوكيات ومعتقدات توؤدي اإيل �سياع الوقت
• عدم املعرفة باأدوات و اأ�ساليب تنظيم الوقت

اأهمية الوقت

17

خريية البلو�صي

ع�صو جمل�س الإدارة

جمعية التمري�س الكويتية


