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يتّص ف ع الم األعم ال حالي ا ً ب التغيّرات الدراماتيكيّ ة الس ـريعة ،والجذريّ ة أحيان اً ،ف ي
ھيكليّة مؤسّس ـات العم ل وط رق إدارتھ ا ،باإلض افة إل ى التط ّور الس ـريع ف ي الط رق
واألسـاليب التي تعتمدھا المؤسّسات التعليميّة إليص ال الط الب والمت دربين إل ى أعل ى
مس تويات األداء؛ وق د بل غ ھ ذا التط ّور ح ّداً كبي راً م ن خ الل القف زة النوعيّ ة ف ي نق ل
المؤسّس ات التعليميّ ة إل ى داخ ل مؤسّس ات العم ل ،وظھ ور م ا يُس مى ب ـ"المنظم ات
المتعلّمة" وھي مؤسّس ات األعم ال الت ي تعتم د التعل يم المس تم ّر كسياس ٍة ثابت ٍة راس خة
تش ّكل الدعامة األساسيّة لبقائھا ضمن مجتمع األعمال ونم ّوھا وتط ّورھا.
أين نحن من ذلك؟!!
ما يزال مجتمع األعمال العرب ّي يسير خطواته العاثرة األول ى عل ى ھ ذا الطري ق ,وق د
أخذت إي الف ت رين للنش ر عل ى عاتقھ ا أن تك ون ف ي مقدم ة المؤسّس ات الت ي تح اول،
وبالتع اون م ع أفض ل ال ُكتّ اب والمب دعين ودور النش ـر والش ـركات العامل ة ف ي ھ ذا
المجال ,أن تضع اللَبِنَة األولى في أساس ھذا المشروع الواعد وأن تحرص على البناء
في االتجاه الصحيح ,وإن كانت ھذه العمليّة ال تستھدف ال ربح الم اد ّ
ي ال ذي تتمن اه أيّ ة
مؤسّسة أخرى فإننا نعلم يقينا ً بأن الفائدة العا ّمة تصب ف ي مص لحة الجمي ع ف ي النھاي ة
ونحن منھم.
نرجو أن تالقي أعمالنا وجھودنا المتواضعة الصدى المناسب ف ي أذن الم تعلّم العرب ّي
والعام ل العرب ّي عل ى ح ّد س واء ،وأن نض ع ي داً بي د لنح اول اللح اق برك ب التط ّور
السريع المتسارع.

َوﷲ ُ ِمن َو َرا ِء القَصْ د
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول

@ @òß‡Ôß
ف ي الس ابق ،ف ي الثالثين ات م ن الق رن الماض ي تحدي داً ،كان ت الكت ب الت ي ُتعْ ن ى
بالوقت تسمى كتب "تنظيم الوقت" ..و بعد تطور دراسة الموضوع بشكل أعمق تبيَّن
أن كلمة "تنظيم الوقت" ال معنى لھا ،ألن الوقت من حيث ھو منظم ج داً ،إن ل م يك ن
ھو أكثر األشياء تنظيما ً ،فالسنة تتألف من  365يوم أو من  12شھر ،والشھر يتألف
من  30يوما ً ،واليوم من  24ساعة ،والساعة من  60دقيقة ،والدقيقة م ن  60ثاني ة،
بل صار الكالم عن أجزاء من الثانية مثل واحد على مليون من الثانية )ب ل وأق ل م ن
ھذا المقياس(.
وعلي ه ت م اس تبدال "تنظ يم الوق ت" بعن وان آخ ر ھ و "إدارة الوق ت" Time
 ،"Managementليتب ين الحق ا ً أن ھ ذه التس مية ال تعب ر ع ن حقيق ة الموض وع ،ألن

كلمة اإلدارة تعني "التحكم في الموارد" ،فمثالً نحن نس تطيع أن ن دير الم ال ،نس تطيع
تقسيمه إلى مجموعات ،ووضع ھذه المجموعات ف ي ع دة أم اكن ،نس تطيع التص رف
ف ي أح د األقس ام :ن وفر بع ض الم ال ....،وھك ذا ،ولك ن ھ ل نس تطيع أن ن دير الوق ت
ب نفس الطريق ة؟ أي إذا كن ت ال تري د العم ل اآلن ،ھ ل تس تطيع تخ زين س اعتين م ثالً
الستخدامھا فيما بعد؟ أو أن تقتطع ساعة من يوم وتضيفھا إلى يوم آخر؟ ھل تستطيع
أن تشتري وقتا ً؟ أن تستأجر وقتا ً؟ م ن المؤك د ال ،فك ل إنس ان يمتل ك أربع ا ً وعش رين
ساعة في اليوم الواحد بال زيادة وال نقص ان ..وعن د المقارن ة نج د تف اوت أداء الن اس
وتباين انتاجھم في اليوم الواحد ،ويتفاوت أداء الش خص الواح د ب ين الي وم والبارح ة؟
فالوقت إذاً غير قابل للتحكم فيه على اإلطالق ،وإنما نستطيع أن نتحكم ف ي خياراتن ا:
ماذا نقرر فعله في ھذه الـ  24س اعة ،فھ ذه ھ ي مس ؤوليتنا ،بمعن ى آخ ر م ا نس تطيع
التحكم فيه ھو خياراتن ا ،وم ن ھن ا نج د أن المفھ وم األساس ي إلدارة الوق ت ھ و إدارة
االختيار ).(14
إدارة االختي ار :كي ف ن دير اختياراتن ا بطريق ة فعّال ة أكث ر م ن الطريق ة الحالي ة؟
الكثير م ّنا يعيش حياة روتينية ،عادية ال إنتاج فيھا ،وال أثر لھا.
لقد كان الحسن البصري واقفا ً م ع ص احب ل ه عن دما م رّ ت بھم ا جن ازة ألح دھم،
فقال لصاحبه" :أترى ھذا الميت؟ لو رجع إلى الدنيا أكان يعمل غير الذي كان يعمل؟
فر َّد زميله :نعم ،فقال له" :إن لم يكن ھو ،فكن أنت".
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ال يس تطيع ال ذين م اتوا أن يع ودوا ليحس نوا اس تثمار أوق اتھم ،فلق د كان ت أوق اتھم
ملكھم فيما مضى ولق د أنفقوھ ا كلھ ا ،نع م أنفقوھ ا ول م يب ق إال الج رد والحس اب ،أم ا
نحن فأحياء ..ولقد أنفقنا من عمرنا الوق ت الكثي ر ..ومازلن ا نع يش إل ى ھ ذه اللحظ ة،
ول دينا أيض ا ً وق ٌ
ت ل م ننفق ه بع د )وإن كن ا ال نع رف مق داره( ،وبالت الي مازال ت ل دينا
فرصة لتشكيل حياتنا ،ھذه الفرصة ضاعت على من مات دون عمل أو أثر!! فلنغت نم
ما بقي لدينا من فرصة.
يُع ُّد علم اإلدارة وعلم الوقت من العلوم اإلنسانية ،وھذه العلوم ھي نت ائج دراس ات
وخبرات وتجارب ونظريات ،ولم يتوصل العل م الح ديث إل ى حق ائق ،مئ ة بالمئ ة م ن
المعلومات الت ي س ترد الحق اً ،يمك ن أن تك ون الدراس ات ق د أثبتتھ ا ولك ن ق د يناس بك
بعضھا وقد ال يناسبك بعضھا اآلخر ،وبالتالي أطلب منك أن تأخذ منھا ما اقتنع ت ب ه
موضوعيا ً.

حول االستشھاد ببعض كالم ﷲ تعالى وك الم رس وله ص لى ﷲ علي ه وس لم ف ي
عدد من المواضع:
ُ
اعتدت أثناء الكتاب ة لل دورات والن دوات الت ي أش ارك فيھ ا أن أبتع د ع ن رب ط أي ة
لقد
مادة بنصوص الدين ،وذلك لعدة أسباب منھا :أنني ال أجد في نفسي القدرة أو الخلفي ة
الكافية للربط بدقة ومسؤولية بين المواضيع التي أتطرق إليھا )وأغلبھا إداري( ،وبين
الشواھد اإلسالمية ،وربما توھَّم أغلب الحاضرين أن الموضوع قد أصبح دينيا ً ،ربما
معظمھم يفضل حضور مجالس الدين بمعزل عن المواضيع اإلدارية...
إال أنه قد تبين لي أن السلف الصالح قد أشبع موضوع الوقت واستثماره واھتم ب ه
اھتماما ً عاليا ً ،وكان حرصھم عليه عاليا ً جداً فقد فھموه بطريقة ل م يص ل إليھ ا علم اء
الغ رب الي وم .وبالت الي وج دت أن الش واھد اإلس المية عل ى ھ ذا الموض وع واض ً
حة
ومض يئة ج داً )بالنس بة ل ي عل ى األق ل( بحي ث أنھ ا تث ري الموض وع وتنقل ه آلف اق
أرحب ..لھذا سمحت لنفسي وللمرة األولى أن أستش ھد ب بعض ك الم ﷲ تع الى وك الم
رسوله صلى ﷲ عليه وسلم في عدة مواضيع...

9

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

@ @é—öb—‚ë@oÓìÛa@òîàçc
الوقت ھو الشيء الوحيد الذي أعطاه ﷲ ع ز وج ل لجمي ع الن اس بالتس اوي ،فك ل
إنسان لديه أربع وعشرين ساعة باليوم يستطيع استثمارھا لينجز ويحق ق أھداف ه .ف إذا
تم سحب  86400دوالر من حس ابك المص رفي يومي ا ً فكي ف س تتعامل م ع رص يدك
المتبق ي؟ بالتأكي د س تحاول اس تثماره بالش كل األفض ل وأن ت ف ي أش د ح االت التنب ه
والحيطة ..فكيف إذا عرفت بأن ﷲ عز وجل يضع  86400ثانية يومي ا ً ف ي حس ابك
وال تدري متى ينتھي ھذا اإلمداد؟
كثيرون ال يرون قيمة للوقت وتستوي عن دھم ق يم األزمن ة طال ت أم قص رت ،وال
ينتبھون ألثرھا في حياتھم.
إذا أردت معرف ة قيم ة الس نة ،اس أل طالب ا ً
رسب في امتحان نھاية الس نة ،س يقول ل ك م ا
قيمتھا.
وإذا أردت معرف ة قيم ة ش ھر ،اس أل ام رأة
ولدت قبل أوانھا.
وإذا أردت معرفة قيمة أسبوع ،اس أل شخص ا ً
يصدر مجلة أسبوعية.
ً
وإذا أردت معرفة قيمة ي وم ،اس أل شخص ا ال
يأخذ يوم إجازة.
وإذا أردت معرفة قيم ة س اعة ،اس أل شخص ا ً
أت اه وق ت االمتح ان النھ ائي ول م يكم ل
استعداده.
وإذا أردت معرف ة قيم ة دقيق ة ،اس أل ال ذي
تأخر عن طائرته أو قطاره.
وإذا أردت معرف ة قيم ة ثاني ة ،اس أل شخص ا ً
نجا من حادث سيارة سيقول لك قيمتھا.
وإذا أردت معرف ة قيم ة "ميل ي ثاني ة" ،اس أل الش خص ال ذي أخ ذ المرتب ة الثاني ة ف ي
األولمبياد سيقول لك مدى كبر ھذا الفرق ).(13
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يقول رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم مُبيِّنا ً عظمة أھمية الوقت ،وعظمة مس ؤولية
ك ِّل إنسان عن وقت ه ،وخط ورة إض اعة العم ر فيم ا ال ينف ع" :ال تَ ُزول ق دما عب د ي وم
القيامة حت ى يس أل ع ن أرب ع :ع ن عم ره فيم ا أفن اه ،وع ن مال ه م ن أي ن اكتس به وف يم
أنفقه ،وعن علمه ماذا عمل به ،وعن شبابه فيم أباله" رواه الترمذي والدارمي .إن الوق ت
أعظم الثروات التي يملكھ ا اإلنس ان ألن ه ال قيم ة ألي ث روة أخ رى ح ين فق دان ث روة
العمر فھي شرط الستثمار الثروات األخرى ،ولألسف فإ َّنه أكثر شيء يھدره اإلنسان
وال يب الي ..إنَّ الوق ت ال يق در ب ثمن ،ألنَّ ك َّل ش يء يمك ن استعاض ته واس تدراكه إال
الوق ت ،إل َّن ه إذا مض ى ال يع ود .إن ال دقائق ثمين ة ومجموعھ ا ھ و اإلنس ان وحيات ه،
وأيّ شيء أغلى من الحياة؟ إن ك َّل دقيقة تمضي من عمر اإلنسان إ َّنما ُت ْنقِصُ الوق ت
المتاح ل ه َو ُتض ِّيقُهُ ،وإنَّ ع دم اس تغالل الوق ت واس تثماره بالش كل الص حيح ق د يف وِّ ت
على اإلنسان فرصا ً عظيمة .قال أحمد شوقي:
وثوان
إن الحياة دقائق
دقات قلب المرء قائلة له
ِ
وإنَّ م ن أدرك ذل ك ُكلَّ ه ع رف عظ يم قيم ة الوق تَ ،و َش َّح بال دقائق ناھي ك ع ن
الساعات واأليام ،وحاول االستفادة من كل ساعة تمر علي ه وتحقي ق م ا يمك ن تحقيق ه
رض أداه،
من أماني .قال حكيم :من أمضى يوما ً من عمره في غير ح ٍّق قض اه ،أو ف ٍ
أو مجْ ٍد أثل ه ،أو حم ٍد حص له ،أو خي ر أسس ه ،أو عل م اقتبس ه ،فق د ع َّق يوم ه وظل م
نفسه .وقال اإلمام مالك :أكره الكالم فيما ليس تحته عمل.
كبوت ه إال بمراع اة
ل ن يك ون لإلنس ان ش أن إال بتنظ يم الوق ت ،ول ن ي نھض م ن َ
الوقت ،ولن ينعم بإنسانيته إال بالتقيُّد بالوقت ،فالوقت ھو الحي اة ،وم ن ھن ا ق ول أمي ر
الشعراء :إنَّ الحياة دقائق وثواني ) .(28إنَّ االستغالل األمثل للوقت يساھم بال ري ب
في تسريع اإلنجازات وفي تحقيق النمو والنجاح بتكلفة أقل وزمن أقل.

‚—HòÈÜÛb×@oÓìÛaI@oÓìÛa@˜öb
للوقت خصائص عديدة ،وال بد من معرفتھا لكي نتمكن من استثماره جيداً ،منھا:
.1
.2
.3
.4
.5

ال يمكن تخزين الوقت الستخدامه فيما بعد.
الوقت يمضي سريعا ً.
الوقت ھو أغلى ما نملكه على اإلطالق.
استثمار الوقت بشكل فعّال يزيد من قيمته ،والعكس يعرضه للتلف.
أولويات الوقت )لكل وقت نشاط خاص به ويجب أن يتم فيه(.

 .1ال يمكن تخزين الوقت الستخدامه فيما بعد:
عوض :من الممكن أن يأمل اإلنس ان اس ترجاع م ا
فإن ما مضى منه ال يعود وال ُي َّ
ً
يفقده ،إال الوقت ،فال أمل في استرجاعه أبدا ،كما قال الشاعر:
َيع ِج ُز أھ ُل األرض عن ر ّده ِ
أمس ِالذي َمرّ على ُقرب ِه
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فالوقت ال ينتظر ،وھذا ما عب ر عن ه رس ول ﷲ ص لى ﷲ علي ه وس لم بقول ه" :م ا
من يوم طلعت شمسه فيه إال يقول :من استطاع أن يُعجّل في خير فليُعجّل ه ،ف إني غي ر
مك ﱠرر عل يكم أب داً" )ش عب اإليم ان للبھيق ي :ج / 3ب اب الص يام /ح .(3840وع ن الحس ن
البصري رحمه ﷲ قال) :ما من يوم ينشق فجره إال ينادي :يا ابن آدم :أنا خل ق جدي د
وعلى عملك شھيد ،فتزود مني فإني ال أعود إل ى ي وم القيام ة( .ولھ ذا ت رى الكثي رين
من الناس بعد بلوغ المشيب ،يتمنون لو يرجع العمر بھم إلى أيام الشباب ،ولكنه تم نٍّ
فقط ،حيث يقول قائلھم:
الشباب يعود يوما ً
أال َ
فأخبره بما ف َعل المشيبُ
ليت
َ
ويصوّ ر شاعر آخر كيف يذھب العمر بأ َّيامه ولياليه بال أمل في رجعتھا ،فيقول:
وما المر ُء إال راكبٌ
عمره
ظھر
َ
ِ
ُ
يوم وليــل ٍة
يبيت ويُضحي ك َّل ٍ

على سـفر ُيفنيه باليوم والشھر
بعيداً عن الدنيا قريبا ً إلى القبر

 .2الوقت يمضي سريعا ً:
بالرغم من أن بعض الدارسين ص نفوا الوق ت
تصنيفين:
الوق ت الس ريع :وذل ك عن دما يك ون اإلنس ان
مستغرقا ً أو مستمتعا ً في أمر ما..
والوقت البطيء :وذلك عندما يمر اإلنسان بحزن
أو اكتئ اب أو ھ ّم ،أو عن دما يم ّل أم راً أو يقض ي
وقتا ً غير محبب ،أو عند الھلع ،إال أن التص نيفين
ال ي دالن عل ى الحقيق ة ،ب ل ي دالن عل ى ش عور
اإلنس ان فق ط ،ومھم ا ط ال عم ر اإلنس ان فھ و
قص ير ومص يره إل ى نھاي ة م ا دام الم وت ف ي
انتظاره ،وال يبقى حينئ ذ إال م ا س لف م ن أعم ال
وإنجازات ،يقول أحد الشعراء:
مرت ســـنينٌ
بالوصال وبال َھنـا
ِ
صرھـا أيـــا ُم ثم انثنـت
فكأ َّنھا من ِق ِ
ُ
فكأ َّنھا من طولھا أعــوام ثم
أيـا ُم ھجـ ٍر بعدھـــا
ُ
َّ
َّ
فكأنھا وكأنھم أحــــال ُم
انقضت تلك السنونُ وأھلھا
ورحم ﷲ الشاعر الذي قال:
وإذا كان آخ ُر العمر موتــا ً
فسواء قصيرُه والطويل!
وقد قال شيخ المرسلين نوح عليه السالم ،وھو أطول األنبياء عمراً ،لم ا أت اه مل ك
الموت" :وجدت الدنيا كدار لھا باب ان ،دخل ت م ن أح دھما وخرج ت م ن اآلخ ر" ،ك ل
ھ ذا ي دل عل ى أن الوق ت يم ر بس رعة ،وأن العم ر ي نكمش ويتض اءل لينتھ ي عن د
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الموت ،ومثل ذلك عند قيام الساعة ،حيث يتبين لإلنسان قصر ما فاته ،حتى يقول ﷲ
تع الى) :ك أنھم ي وم يرونھ ا ل م يلبث وا إال عش ية أو ض حاھا( )النازع ات ،(46 :وف ي آي ٍة
أخرى) :ويوم يحشرھم ك أنھم ل م يلبث وا إال س اعة م ن النھ ار يتع ارفون بي نھم( )ي ونس:
 ،(45وعليه فاألولى القول :نقص من عمرك ك ذا س نة ب دالً م ن بلغ ت م ن العم ر ك ذا
سنة.

 .3الوقت ھو أغلى ما تملكه على اإلطالق:
ما ھو أغلى ما تملكه؟ صحتك؟ شبابك؟ ق درتك عل ى العط اء؟ ق درتك عل ى خدم ة
اآلخرين؟ قدرتك على اإلنتاج؟  ....ما ھو أغلى ما تملكه؟
دعنا نتساءل سوية :ما ھو الوقت؟ قال أحد الحكماء" :ھو الحياة! فما حياة اإلنسان
إال الوقت الذي يقضيه من ساعة الميالد إلى ساعة الوفاة" ،فم ا ھ و الش يء ال ذي يع د
أغلى من الوقت؟ المال؟ الذھب؟ األلماس؟ اللؤلؤ؟......؟ أعتقد جازما ً بأن ه أغل ى م ن
ك ل ج وھر نف يس ،أو حج ر ك ريم ،فأن ت وقت ك ،ووقت ك أن ت ،وف ي ھ ذا ق ال الحس ن
البصري" :يا ابن آدم :أنت أيام مجموعة ،إذا ذھب يوم ك ،ذھ ب بعض ك!" فكي ف إذا
كان الوقت سريع االنقضاء ،وكان ما مضى منه ال يرجع وال ُيعوّ ض بشيء؟
ومن الجدير في ھذا المقام أن نذكر قتلة الوقت :حيث أنك تسأل أحدھم :ماذا تفع ل
ھذا المساء؟ فيجيب ك بأن ه ذاھ ب إل ى مك ان م ا م ثالً ،فتس أله لم اذا؟ م اذا س تفعل في ه؟
فيجيبك" :وﷲ أريد قتل الوقت"!!!
أتراه يقتل الوقت؟ أم يقتل نفسه؟
أتراه مدركا ً لقيمة نفسه كي يقتلھا؟
الوقت ال يمكن قتله! إنما نفسه التي يمكنه قتلھا!!

 .4استثمار الوقت بشكل ف ّعال يزيد من قيمته ،والعكس يعرضه للتلف:
تأمل الجدول التالي:

ما ھي قيمة قضيب من الحديد؟!
قضيب خام من الحديد:
قضيب صنع على شكل نعل حصان:
قضيب صنع على شكل إبر:
قضيب صنع على شكل سكاكين:
قضيب صنع على شكل "زنبركات" ساعات:

يساوي  5دوالرات
يساوي  11دوالر
يساوي  355دوالر
يساوي  2285دوالر
يساوي  250ألف دوالر

"إن المھام العظام يمكن إنجازھا حين يستغل اإلنسان وقته بكفاءة"
إن كيفية تعاملنا وقضائنا لوقتنا تحدد مدى جودة استثمارنا له ،وس واء اتفقن ا عل ى
ھ ذا الج دول أم اختلفن ا ،إال أنن ا ن درك جي داً أن الوق ت يمض ي س ريعا ً وال يمھلن ا
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الس تغالله ،وھك ذا فالوق ت كقض يب الحدي د الم ذكور س ابقا ً ،وبق در م ا تحس ن ف ي
استغالله واستثماره بقدر ما تزداد قيمته.
إن مقياس تقدم األمم وازدھار حضارتھا ونھضتھا ھو في حس ن اس تغاللھا لوق ت
أفرادھا وإدارتھم ل ه ،حي ث أن إنتاجي ة العام ل األمريك ي أو الياب اني تزي د كثي راً ع ن
إنتاجية العامل في الدول النامي ة الت ي تبل غ ف ي آخ ر اإلحص ائيات  36دقيق ة فق ط ف ي
اليوم؟!

 . 5أولويات الوقت )لك ّل وقت نشاط خاص به ويجب أن يتم فيه(:
عندما تدعو شخصا ً ما إلى الغداء ،وتحدد موعداً له في الساعة الثانية ظھراً مثالً،
وقبل الموعد تنشغل عن اإلعداد للوليمة وال تس تثمر الوق ت ليك ون الغ داء ج اھزاً ف ي
وقت ه ،وال تجھ ز الوليم ة إال الس اعة الواح دة ل يالً ،فم اذا تفع ل بالوليم ة؟ وم اذا تفع ل
بالضيف؟
فبعد أن دعوت الضيف للغداء في الثانية ظھراً ،أص بح للوق ت ال ذي يس بق موع د
الثانية ظھراً خاصية معينة ،حيث أنه ال بد من إنھاء إعداد الوليمة فيه ،وھك ذا عن دما
تك ون ُمكلف ا ً )أو عن دك( بمھ ام معين ة يج ب إنجازھ ا ف ي أوق ات معين ة ،فتص بح لھ ذه
األوقات أولويات خاصة ،قد ال يفيد شيئا ً إنج از ھ ذه المھ ام ف ي أوق ات مت أخرة )مث ل
دعوة الغداء( وكذلك األمر بالنسبة لوقت )أو عمر( الشباب ،ووقت النشاط.
نعم يختلف كل يوم من أي ام حيات ك ع ن اآلخ ر ،كم ا يختل ف نش اطك ب ين س اعات
اليوم ،فقد تكون في أحسن حاالتك ف ي أول الص باح ،لك ن ھن اك دائم ا ً س اعات معين ة
تكون أنت فيھا في قمة نشاطك ،وعن دما يك ون اإلنس ان ف ي قم ة نش اطه ،يس تطيع أن
يمارس أنشطة فكرية تحتاج إلى تركيز ،واألنشطة التي تحتاج إلى تركيز تستطيع أن
تقوم بھا في الساعات التي تكون فيھا عادة في قمة نشاطك.
فعندما تكون لديك مھام تحتاج إلى حضور قوي لل ذھن مث ل التخط يط ،أو التفكي ر
بقضايا مھم ة فاألفض ل أن تق وم بھ ذه المھ ام )أو األنش طة( ف ي أوق ات ذروة النش اط،
تخيل معي شخصا ً يحاول أن يضع خطة وھو مرھق ،عل ى األرج ح أنھ ا س تأخذ من ه
وقتا ً مضاعفا ً لوضعھا ،وسيكون أداؤه فيھا ضعيفا ً .وإذا الحظ ت ،يق وم معظ م الن اس
بأنش طة عادي ة ف ي ھ ذه األوق ات )أوق ات قم ة النش اط( أم ا األنش طة الت ي تحت اج إل ى
تركيز فيتركونھا إلى أوقات أخرى )وفي أغلب األحيان يكون فيھا النشاط منخفضا ً(.
ومن ھنا كان ال بد من االنتباه إلى أوقات ذروة نش اطك ف ي الي وم ،وأن تس تثمرھا
في األعمال التي تحتاج إلى تركيز ،وأن تعمل كل شيء ف ي وقت ه ،فتفك ر ف ي أوق ات
التفكير ،وتعمل في أوق ات العم ل ،وتق رأ ف ي أوق ات الق راءة ،حي ث أن ه "يوج د وق ٌ
ت
وموس ٌم لكل شيء في ھذه الدنيا" )1ص.(9

مخطط النشاط
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لنفترض أننا نستطيع قياس نشاطنا الي ومي بمقي اس م ن مئ ة ،وذل ك عل ى المح ور
الش اقولي م ن الرس م ،أم ا المح ور األفق ي فيعب ر ع ن س اعات يومن ا ،فيمكنن ا رس م
مخطط نشاطنا اليومي المعتاد ،فعندما نكون نياما ً يكون نش اطنا ف ي المس توى ص فر،
وعندما نستيقظ يبدأ نشاطنا ف ي االزدي اد حت ى يص ل إل ى ذروت ه ف ي منتص ف النھ ار
مثالً ،ويبدأ في النزول تدريجيا ً بعد وجبة الغداء مثالً ،وھكذاُ ،يالحظ من المنحن ى أن
اإلنسان يمر في اليوم الواحد بعدة مستويات م ن اليقظ ة والق درة عل ى التفكي ر وك ذلك
النش اط والحيوي ة والق درة عل ى العم ل وم ا عل ى اإلنس ان إال حس ن توظي ف ذل ك.
ويختلف مخطط نشاط كل منا عن اآلخرين ،فلكل منا مخطط نشاطه الخاص به ،وق د
تتشابه مخططات نشاطنا ولكنھا ال تتطابق.
تمرين :حاول أن ترسم خطا ً ف ي المخط ط الت الي يوض ح لحظ ات ذروة نش اطك
اليومي بين بداية ونھاية يومك.

بع د التم رين :إذا كن ت ق د أتمم ت رس م مخط ط نش اطك ،فأن ت تس تطيع معرف ة
الساعات التي تكون فيھا في قمة نشاطك ،وأرجو منك اإلجابة على ھذه األسئلة:
 ھل تنظم مھامك اليومية بحيث تستفيد من ذروات النشاط لديك؟
 فكر! ماذا تفعل لكي تستفيد من فترة ذروة نشاطك بالطريقة المثلى؟
 اكتب األعمال التي يجب أن تق وم بھ ا ف ي أوق ات ال ذروة )النش اط ف وق (%50
)أعمال ھامة جداً تحتاج إلى تركيز ذھني شديد(:
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..................................................
 اكتب األعمال التي يمكنك تأجيلھا إلى الوقت األقل نشاطا ً )األعمال الروتينية(:
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..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..................................................

وھنا ثالثة مفاھيم ھامة ذات اتصال مشترك:
األول :لكل عمل ونشاط وقته الخاص الذي يجب أن يتم فيه ،والذي ربما لو تأخر
أو تقدم فقد قيمته ونجاحه ،فلكل صالة وقتھا المحدد ،وللصيام وقت ه المح دد ف ي ش ھر
رمض ان ،ولالمتح ان وق ت مح دد ب اليوم والس اعة ،وللس فر بالط ائرة س اعة مح ددة،
ولتناول الدواء وقت محدد ....وھكذا.
الث اني :يتقل ب الف رد الواح د ف ي يوم ه وليل ه ب ين ح االت نفس ية ومزاجي ة وذھني ة
مختلف ة ومتفاوت ة ت ؤثر عل ى قدرت ه ف ي تنفي ذ أنش طة معين ة ،فھن اك ش خص يفض ل
القراءة والمطالعة في المس اء ،وآخ ر ف ي أول النھ ار ،وھن اك ش خص يك ون ف ي قم ة
نشاطه بعد العصر ،وآخر قبل الظھ ر ...وھك ذا .ورح م ﷲ اب ن عط اء ﷲ الس كندري
فلون لك الطاعات".
القائل" :علم منك وجود الملل َّ
الثال ث :وق ت ال ذروة ھ و أفض ل وأنس ب األوق ات الت ي يمك ن فيھ ا تنفي ذ النش اط
بالنسبة لطبيعة النشاط وحالة الفرد نفسه.
وھذا مما يحتاج إلى عملية مواءمة وتنسيق جيد لضمان بلوغ النجاح ،وفي بع ض
األحيان يجب تنفيذ بعض األعمال في وقت محدد بغض النظر عن حالة الفرد حيث:
 ال يصلح تنفيذ ھذا النشاط إال في ھذا الوقت.
 لم يعد يصلح أو يفيد تنفيذ ھذا النشاط بعد مرور ھذا الوقت ) 22ص .(149

جدول تحليل النشاط
عناصر تحليل الوقت :ولكي نستطيع تحليل الوقت بدقة ،البد م ن معرف ة عناص ر
التحليل:

من حيث األھمية

ھام جداً وعاجل ــ ھام جداً ــ ھام ــ غير ھام

من حيث الخصوصية

خاص بي ــ ال يخصني ــ يمكن تفويضه

من حيث المناسبة والتوقيت

مناسب ــ قبل ــ بعد

من حيث األولوية

أولى ــ ثانية ــ ثالثة ــ رابعة ــ خامسة
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اآلن حلّل النشاط الخاص ب ك م ن أنش طة البارح ة مس تخدما ً ج دول تحلي ل النش اط
التالي:
جدول تحليل النشاط

الفترة

الوقت بالساعة

ھام

غير ھام

خاص

غير خاص

مناسب

غير مناسب

النشاط

أھميتھا

خصوصيتھ
ا

مناسبتھا

مالحظات

الفترة الصباحية
الفترة المسائية

7-6
8-7
9-8
10-9
11-10
12-11
1-12
2-1
3-2
4-3
5-4
6-5
7-6
8-7
9-8
10-9
11-10
12-11
1-12
2-1
3-2
4-3
5-4

إذاً فأن ت وقت ك ،ووقت ك أن ت ،والوق ت ھ و أغل ى م ا تملك ه عل ى اإلط الق ،وھ و
يمض ي س ريعا ً وال ينتظ ر أح داً ،وال يمك ن تخزين ه الس تخدامه فيم ا بع د ،واس تثماره
بش كل ف ّع ال يزي د م ن قيمت ه والعك س يعرض ه للتل ف ولك ل وق ت نش اطه الخ اص ب ه
والذي يجب أن يتم فيه ..وھذا يدفعنا وبق وة إل ى التفكي ر أكث ر بماھي ة الوق ت ،وكيفي ة
إدراكنا له ،وكيفية نظرنا إليه وبالتالي تعاملنا معه...
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