
  

  

  
  

 وزارة التعلیم العالي

  وحدة إدارة مشروعات تطویر التعلیم العالي
  مشروع تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات

  

  برنامج اإلدارة الفعالة

  للوقت وضــــغــــوط العمل

  )المادة العلمیة(
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  لماذا ھـذا البرنامج ؟.. عزیزى المشارك 
  

سات الجامعیة المصریة عبر تاریخھ ا الطوی ل مثلم ا تواجھ ھ ف ى      ربما لم تواجھ اإلدارة فى المؤس   

فقد فرضت علیھا تح دیات العولم ة والتط ور التكنول وجى الھائ ل س واء ف ى مج ال               . السنوات األخیرة 

البحث العلمى أو تطبیقاتھ المتع ددة، إض افة إل ى اعتن اق التخصی صیة كفل سفة لتوجی ھ ب رامج التنمی ة                

ن تعید النظر فى السیاسات والبرامج واالستراتیجیات الت ى تنتجھ ا لتحقی ق        االقتصادیة واالجتماعیة أ  

وف ى ظ ل   . وفى ظل المنافسة الشدیدة الت ى ال مك ان فیھ ا لتحقی ق أھ دافھا المن شودة      . أھدافھا المنشودة 

المنافسة الشدیدة التى ال مكان فیھا سوى للتمیی ز ت دو أھمی ة تحقی ق الج ودة ال شاملة لعناص ر العملی ة              

  .علیمیة والتى یأتى فى مقدمتھا عنصر ھیئة تدریس متمیزالت
  

وھذا البرنامج موجھ بصفة أساسیة إلى شاغلى الوظائف اإلداریة ف ى الجامع ات الم صریة وذل ك          

ویتمثل الھدف العام للبرنامج فى . ضمن برامج الخطة المتكاملة لتنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس        

ارات األساس  یة الالزم ة لتحقی ق اإلدارة الفعال  ة للوق ت وض  غوط    تزوی د الم شاركین بالمع  ارف والمھ    

  :وعلى وجھ التحدید فإن ھذا البرنامج یھـدف إلـــى. العمل

تنمیة إدراكات المشاركین بأھمی ة الوق ت باعتب اره أح د الم وارد الن ادرة لتحقی ق أھ داف                  •

  .اإلدارة الجامعیة

 .ر الناتجة عنھاتوضیح أسباب فقدان السیطرة على الوقت وبیان اآلثا •

تنمیة مھ ارات اإلدارة الفعال ة للوق ت م ن خ الل وض ع خط ة عملی ة تح سین إدارة وق ت              •

  .ممارس العمل اإلدارى الجامعى

  .تعریف المشاركین بمصادر ضغوط العمل والنتائج المترتبة علیھا •

تنمیة مھارات المشاركین فى مج ال التعام ل م ع ض غوط العم ل وتحقی ق اإلدارة الفعال ة           •

  .لھا
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  الوحدة األولـــــــــى

  

  مفھــوم وأھمیة
  فى حیاتنا الخاصة والوظیفیة  إدارة الوقت 
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  مفھــوم وأھمیة 
   إدارة الوقت فى حیاتنا الخاصة والوظیفیة

  ماذا یعنى الوقت بالنسبة لنـا ؟

. ی ق الغای ات  یستمد الوقت أھمیتھ فى حیاة البشر عمومًا لكونھ السبیل الوحید لبلوغ األھداف وتحق        

والوقت ھو أحد الموارد الطبیعیة النادرة التى یجب أن یحسن استغاللھا إذا ما أراد اإلنسان أن تكون   

  .لھ بصمة فى مسیرة حیاتھ الشخصیة

قد یكون من الصعب للغایة تحدید مفھوم معین للوقت ، إذ قد یختل ف إدراك ات الن اس ل ھ م ن فئ ة            

ھ وم الوق ت ب صفة عام ة ف ى وج ود عالق ة منطقی ة الرتب اط          ویتمث ل مف . ألخرى أو من مجتم ع آلخ ر     

ومن ث م یعتب ر   . األحداث أو األنشطة والتى قد یعبر عنھا فى صیغة الماضى أو الحاضر أو المستقبل   

  .الوقت وحدة قیاس اإلنجازات على مستوى األفراد أو الجماعات أو المؤسسات أو الشعوب

  السمات الممیزة للوقـت

زة للوقت ، تمثل فى الواقع تحدیات للمسئول فىأى مؤسسة ، وتستلزم     یوجد عدة سمات ممی    •

  :منـھ الحرص الشدید على استغالل كل دقیقة بل كل ثانیة متاحة لھ، ومن أبرز ھذه السمات

فأنت تستطیع أن تطلب الموافقة على زیادة المخصصات المالیة للكلیة     : الوقت مورد محدود   •

طیع أن تطلب زیادة فى الوقت الخ اص بالف صل الدراس ى أو    أو القسم العلمى، إال أنك ال تست  

 .السنة الدراسیة مثًال

فق  د یمكن  ك تع  ویض األش  خاص ال  ذین یترك  ون العم  ل بالكلی  ة أو   : الوق  ت ال یمك  ن تعوی  ضھ •

الق  سم، كم  ا یمكن  ك اس  تبدال حاس  بك الشخ  صى الق  دیم ب  آخر ح  دیث ، إال أن  ھ ی  ستحیل علی  ك   

  .قة من كل ساعة تذھب لن تعود أبدًاتعویض ما فاتك من وقت ، فكل دقی

فالوق ت ال ذى یمتلك ھ رئ یس الجامع ة ھ ـو ذات       : یمتلك ك ل الن اس ق درًا مت ساویًا م ن الوق ت              •

. الوق  ت ال  ذى یمتلك  ھ عمی  د الكلی  ة أو رئ  یس الق  سم أو حت  ى ع  ضو ھیئ  ة الت  دریس الع  ادى      

 س اعة ف ى   ٨٧٦٠ س اعة ف ى األس بوع و   ١٦٨ ساعة ف ى الی وم و   ٢٤فالجمیع ال یمتلك سوى     

  .الفارق الوحید ھو كیف یستغل كل فرد الوقت المتاح لھ. السنة

. إن الوقت الذى یمر یصعب بل یستحیل اس ترجاعھ أو تعوی ضھ  : الوقت غیر قابل للتعویض    •

فھو ال ینتظر اإلنسان حتى یستخدمھ ، وبالتالى ف إن ب دائل التعام ل م ع الوق ت ھ ى أن تدع ھ            

  .دام كل دقیقة منھیمر دون استخدام، أو تحاول استخ
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م ن تح دیات الوق ت ك ذلك أن اإلن سان ال یمكن ھ تخ زین        : الوقت ال یمك ن تجمیع ھ أو تخزین ھ         •

الوقت الذى ال یستخدمھ على مستوى الیوم أو األسبوع أو الشھر إلى یوم أو أسبوع أو شھر     

  .وھو ما یعنى أن الوقت ال یدخر بل یستنفذ أوًال بأول. آخر

حقیق  ة أخ  رى ولی  ست أخی  رة ، تعك  س تح  دیات تعاملن  ا م  ع   : ی  شترى الوق  ت ال ی  ستأجر وال  •

الوق  ت وھ  ـى أن اإلن  سان أو المنظم  ات ال ت  ستطیع أن ت  شترى أوق  ات اآلخ  رین ، فم  ن من  ا    

  !.یستطیع أن یمد فى عمره على حساب النقص فى أعمار اآلخرین؟

  

  الوقت مشكلة اإلدارة الجامعیة

ة فى الجامعة ب دء م ن رئ یس الجامع ة وم رورًا ب النواب       ینظر الكثیر من شاغلى الوظائف اإلداری 

والعمداء وال وكالء ورؤس اء األق سام ، وم سئولى الوح دات المدعم ة ورؤس اء الوح دات ذات الط ابع              

الخاص واللجان وغیرھم إلى الوقت باعتباره مشكلة أو عقبة كبیرة تحول دون تحقیق األھداف الت ى          

عھد إلیھم أو تحقیق الت وازن ب ین م سئولیاتھم الوظیفی ة وواجب اتھم      یسعون إلیھا أو إنجاز المھام التى ت     

  .االجتماعیة 

  :ومن الظواھر التى تدل على مشكلة الوقت فى حیاة المسئول الجامعى

 . ساعة یومیًا١٢رئیس الجامعة الذى یعمل ما یزید عن  §

أو ربما أكثر عمید الكلیة الذى یحتفظ بغرفة نوم ملحقة بمكتبھ الستخدامھا مرة أو مرتین  §

 .أسبوعیًا

 .نائب رئیس الجامعة الذى یود متابعة ترتیبات زواج أحد أبنائھ إال أنھ ال یتمكن من ذلك §

وكیل الكلیة الذى یمكث فى مكتبھ حتى منتصف اللیل لإلعداد النتخابات ،اتح اد الط الب         §

 .الخ..أو امتحانات نھایة الفصل الدراسى، أو متابعة الكنتروالت وإعالن النتائج 

رئیس القسم الذى یلغ ى أو یؤج ل إح دى المحاض رات نظ رًا الس تدعائھ ف ى مھم ة داخ ل                 §

  .الجامعة أو الكلیة متعلقة بالقسم

  تحديات الوقت

مورد 
  محدود

مكن ال ي  ال يمكن تخزينه
  تعويضه

يتساوى فيه 
  الناس

  ال يمكن شراؤه
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ومن العبارات الشائعة التى تعكس مشكلة الوقت ف ى حی اة الم دیرین عموم ًا، ومم ارس الوظ ائف           

  :اإلداریة الجامعیة على وجـھ الخصوص
  

  !!"اعة س٤٨أتمنى أن یكون الیوم " 

  "أتمنى أن أذھب مع األوالد إلى اإلسكندریة نھایة ھذا األسبـوع" 

  "منـذ أسبوع وأنا لم أر أبنى الصغیر" 

  "لم أعد فى یوم ما إلى منزلى قبل التاسعة مساء منـذ أن شغلت ھذا المنصب" 

ل  ف إن مث ل ھ  ذه العب  ارات أو غیرھ  ا والت  ى تت  ردد عل  ى ال  سنة الم  سئولین ف  ى الجامع  ة عل  ى مخت  

مستویاتھم ، إنما تعكس حقیقیة أنھم ال یتمكنون من إنجاز كـل ما یتوقعھ اآلخرون منھم أو یتوقعون ھ          

ھـم ألنفسھم بسھولة أو یسر ، وھـو تعبی ر آخ ر ع ن ع دم كفای ة الوق ت المت اح أو ف ى كلم ات أخ رى                

  .عدم القدرة على التعامل الفعال مع الوقت

  كیف ینفق اإلنسان وقتھ فى العادة؟

شیر نتائج الدراسات إلى أن اإلنسان العادى ینفق یومھ العادى ما ب ین س بعة نوعی ات م ن        ت

األنشطة ، ویؤدى عدم القیام ببعضھا أو تكثیف القیام بالبعض على حساب ال بعض اآلخرإل ى        

فقدان الفرد للتوازن المطلوب والتضحیة باألھداف أو المنافع فى أحد الجوانب لحساب بعض      

إن ع  دم الت  وازن أو الت  ضحیة ب  بعض األھ  داف إنم  ا یرج  ع غالب  ًا إل  ى م  ا   . ىالجوان  ب األخ  ر

  ."أو عدم القدرة على استغالل الوقت.. سوء إدارة الوقت" یسمى بظاھرة 

  تـوزیع الوقت الیومــى للشخص العــادى
  

  النسبة  عدد الساعات  النشــاط
  ٪ ٣٣,٠ ٨  مزاولة العمل الرسمى

 ٪ ٤,٢ ١  رعاية أمـور العائلة

 ٪ ٨,٤ ٢  التنــقل

 ٪ ٨,٤  ٢  تناول الوجبات

 ٪ ٨,٤  ٢  تطوير ذاتى وترويحى

 ٪ ٢٩,٢  ٧  النوم والراحة

 ٪ ٨,٤  ٢  العبادة وأنشطة أخرى

 ٪ ١٠٠  ٢٤  المجمــوع
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  كم تتكلف المنظمة بسبب الفاقد من وقت العمـل ؟

لت  ى تتحملھ  ا یمك  ن التع  رف عل  ى أھمی  ة الوق  ت ب  شكل غی  ر مباش  ر ع  ن طری  ق معرف  ة التكلف  ة ا    

والس تخدام ھ ذه الطریق ة یج ب الم رور ب الخطوات       . المؤسسة نتیجة إلھدار أو ع دم اس تغالل الوق ت         

  :التالیة

 ف  ى ت  صـورك ك  م تتكل  ف الجامع  ة نتیج  ة فق  دان  ن  صف س  اعة فق  ط م  ن وق  ت عمل  ك        -١

 ).١(الیومى؟ اكتب ھذا التقریر فى المربع رقم 

ث م اض رب الن اتج    .. ل ى راتب ك ال سنوى     لك ى تح صل ع   ١٢×  اضرب راتب ك ال شھرى       -٢

واكت ب الن اتج ف ى     ). بحیث یتضمن التأمینات والمعاشات والمزای ا الوظیفی ة األخ رى          ( ٢×

  ).٢(المربع رقم 

ع  دد أس ابیع العم  ل ف ى ال  سنة حت ى تح  صل    ×  اض رب ع  دد س اعات العم  ل األس بوعى    -٣

  .)٣(ثم اكتب ذلك فى المربع رقم . على عدد الساعات فى السنة 

 اقسم الناتج فى الخطوة الثانیة على الناتج فى الخط وة الثالث ة بحی ث تح صل عل ى تكلف ة          -٤

واكت ب الن اتج ف ى    .  بحی ث تح صل عل ى تكلف ة الدقیق ة     ٦٠÷ الساعة، ثم أع د ق سمة الن اتج          

  ).٤(المربع رقم 

تكلف  ة × ) ع دد أی  ام العم ل  × ن صف س  اعة  (  اض رب ع  دد ال دقائق المفق  ودة ف ى العم  ل    -٥

واكت ب ذل ك ف ى المرب ع     . لدقیقة الواحدة تحصل على تكلف ة الفاق د ف ى الوق ت للف رد الواح د          ا

  ).٥(رقم 

 قارن بین النتیجة التى حصلت علیھا فى الخطوة األخی رة وب ین وجھ ة تق دیراتك لتكلف ة              -٦

ھ  ل التق  اریر . فق  دان ن  صف س  اعة م  ن عمل  ك الی  ومى والت  ى ح  ددتھا ف  ى الخط  وة األول  ـى  

  . لب الظن أنك أدركت اآلن قیمة الفاقد فى وقت العملمتقاربة؟ أغ

  !!ما خفـى كان أعظم 

إذا كان  ت التق  دیرات ال  سابقة لفق  دان ن  صف س  اعة فق  ط م  ن وق  ت العم  ل الی  ومى فم  ا ھ  ى التكلف  ة     

  :الحقیقیة التى تتحملھا المؤسسة إذا ما علمت أن نتائج الدراسات تشیر إلى ما یلى

 :مـل ھــى كالتالــىأن نسبة الفاقـد فى وقت الع •

   فى القطـــاع الحكومــى٪٤٨

   فى قطـــاع األعمــــال العام٪٣٠

   فى القطــــاع الخــاص٪١٥
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تتفاوت ھذه النسبة ب ین مؤس سة وأخـ ـرى وب ین فـ ـرد وآخ ر ف ى ذات المؤس سة وأنھ ا ق د                  •

  . بالنسبة لبعض فئات العاملین فى القطاع الحكومى٪٩٠ترتفع لتصل إلى ما یزید عن 

ھل تذكر الدراسة المشھورة التى أعدھا الجھاز المرك زى للتنظ یم واإلدارة ع ن فاق د الوق ت        

ل  ـدى الع  املین ف  ى الجھ  از الحك  ومى والت  ى توص  ل فیھ  ا إل  ى نتیج  ة غی  ر متوقع  ة وھ  ـى أن   

 أى أقـل م ن ن صف   !! دقیقة٢٧متوسط وقت العمل المنتج للعامل فى الجھـاز الحكومى ھـو  

  .ساعة یومیًا

 رأی   ك م  ا ھ   و متوس   ط تكلف  ة الوق   ت الفاق  د لع   ضو ھیئ   ـة الت  دریس ف   ى الجامع   ات      ف  ـى  •

  المصریة؟

  العـوامل المؤثــرة فى توزیـع واستغــالل الوقت

  :یتفـاوت الناس فى نظرتھم واستغاللھم للوقت بتفاوت عدة اعتبارات أھمھـــا

q  اس  تغاللھ وفق  ًا  حی  ث تختل  ف أولوی  ات توزی  ع الوق  ت وأس  الیب   :الع  ـوامل الدیموجرافی  ة

 .للنوع أو السن أو الحالة االجتماعیة

q  بصفة عامة كلما زاد الدخل زاد الوقت المنفق على الترفیھ ، وكلم ا     :العـوامل االقتصادیة 

 . انخفض الدخل زاد الوقت المنفق على العمل

q  كلم   ا زاد الم   ستوى التعلیم   ى للف   رد كلم   ا زادت الح   ساسیة للوق   ت   :الع   ـوامل الثقافی   ة 

 .رص على استغاللھ والعكس صحیحوالح

q    بوجھ عام كلما زاد حجم األسرة والمیل لتنمیة الروابط االجتماعیة  :العـوامل االجتماعیة 

كلم  ا زادت م  ساحة الوق  ت المخ  صص لھ  ذه النوعی  ة م  ن األن  شطة وال  ذى ق  د یك  ون عل  ى   

 .حساب الوقت المخصص للعمل أو نوعیة الجھد المبذول فیھ

q   ی  ث ی  ؤثر المن  اخ ووس  ائل االت  صال وج  ودة البنی  ة األساس  یة عل  ى        ح:الع  ـوامل البیئی  ة

 .بین األنشطة الیومیة المختلفة+ معدالت تخصیص الوقت 

  ماذا یعنــى إدارة الوقت ؟

ق  درة ال  شخص عل  ى اس  تخدام وق  ت الوظیف  ة النج  از المھ  ام ف  ى       " تع  رف إدارة الوق  ت بأنھ  ا   

  ".التوقیت المحدد لھا

یة المستمرة لتحلیل وتقی یم المھ ام الت ى یق وم بھ ا الف رد خ الل فت رة            العمل" كما قد تعرف بأنھا     

  ."زمنیة معینة، بھدف تعظیم الوقت المتاح للوصول إلى األھداف المحددة
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  مزایــا اإلدارة الجیدة للوقت

 .إنجاز األهداف والمهـام فى األوقـات المحددة •

   .يفيةتحقيق التوازن بين المتطلبات االجتماعية والمتطلبات الوظ •

  .إرساء القدوة لآلخرين •

 .تجنب الضغوط الناتجة عن ضيق الوقت أو تأجيل االلتزامات أو ضعف مستوى األداء •

 .رفـع المستوى الحضـارى لمجتمعك الخاص والعام •

  
  

                    
  
  
  
  

  
  

ليس الهدف من اإلدارة الجيدة للوقت هـو أن نعمل أكثر، ولكـن الهـدف               §
  .هـو أن نجعل من حياتنا الوظيفية والخاصة أكثر متعة وإثارة

  

  تذكر
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  التمرین األول

  مـا ھـى اتجاھاتك نحـو الوقت ؟

وضیح وجھات نظركم عن بعض المفاھیم إن الغرض من ھذا التطبیق ھـو أن یعطیكم فرصة لت
  .األساسیة فى إدارة الوقت

  الخطـــوة األولــــى

تجدون فى التمرين التالى بعض العبارات عن اإلدارة الفعالة للوقت، وعلى كل واحـد مـنكم            

بمفرده أن يقرأ كل عبارة وأن يقرر ما إذا كانت صواباً أم خطأ ويـضع عالمـة فـى الخانـة                     

  .المطلوبة

  ـوة الثانیــةالخطــ

عندما يستكمل كل عضو منكم اختياره الفردى عليكم أن تتجمعوا فى مجموعـات صـغيرة ،             

وفى مجموعتكم الصغيرة عليكم أن ترجعوا مرة ثانية إلى كل كلمة ، وتصلون إلـى رأى متفـق      

  :عليه جماعياً عما إذا كانت كل عبارة صواباً أم خطأ ، وفى أثناء هذه العملية

  .قة التصويتال تتبع طري -

  .أيد فقط اآلراء التى تقتنع بصحتها -

  .استمع إلى آراء ووجهات نظر اآلخرين -

  الخطـــوة الثالثـة

حدد فى تسعة نقاط أوجھ االستفادة من التطبیق بالنسبة لك وللمرءوسین فى مجال االبتكار 

  والتجدید؟
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  العبــــــارة  م  االختيار الجماعى  االختيار الفردى
  خطأ  وابص  خطأ  صواب

١ 
لكى نكون فعالين كمديرين ينبغـى أن ننجـز مهامنـا           

  .وخاصة مهام الغد بيسر وبدون إرهاق ، وبأقل طاقة
        

٢ 
 فالـشخص   –العمل ليس هدفاً فى حد ذاته، إنه عـادة          

  .الفعال يستخدم الحقائق ، المهارات ، األفكـار
        

 على عكس الطاقة والمال والمهارة ال يعود الوقت وال          ٣
  .يمكن إيجاده ثانية

        

          .يجب استخدام واستغالل الوقت ال مجرد تمضيته  ٤

ينبغى أن تكون مسيطر على حياتك إذا أردت أن تدير            ٥
  .وقتك بفعالية

        

يجب أن يحظى الوقت بنفس الرقابة الشديدة التى توليها           ٦
  .للممتلكات األخرى

        

 فرد بغـض    الوقت سلعة فريدة أعطيت بالتساوى لكل       ٧
  .النظر عن العمر أو الموقع

        

٨  
كل المؤسسات تسجل موجوداتها المالية فـى كـشوف         

 إن أهم الممتلكات    -ولكن هذه الكشوف المالية ال تذكر     
  .التى ال تعوض الوقت

        

اإلدارة الجيدة تزيد اإلنتاجية واألداء العـام ويمكنهـا            ٩
  .أيضاً أن تحسن من المعنويات

        

 من المديرين يقاومون التفويض الكامـل ولهـذا         الكثير  ١٠
  .يفشلون فى استغالل وقتهم بفاعلية

        

إن أهم هدف فى إدارة الوقت يتمثل فى إيجـاد وقـت              ١١
  .أكبر تحت تصرف اإلدارى

        

الوقت الخاص ضرورى للتفكيـر والتخطـيط وحـل           ١٢
  .المشكالت بأسلوب جيد

        

          .ه بل استخدامه بحكمهالوقت مورد فريد ال يمكن ادخار  ١٣

١٤  
الطريقة التى تمضى بها الوقت تحـدد كيـف تعـيش          

 هذه شخصيتك فالغد متصل باليوم مثلما يتصل    –حياتك  
  .اليوم باألمس

        

١٥  
إن تعلم كيف تتحكم فى وقتك يعنى أن تغير بعضاً من           
عاداتك فى تمضيته ولكنك لن تستطيع تغييـر عـادات      

  .ما هى هذه العاداتحتى تعرف أوالً . وقتك
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  العبــــــارة  م  االختيار الجماعى  االختيار الفردى
  خطأ  وابص  خطأ  صواب

١٦  
إذا أرت أن تسيطر على وقتك وحياتك عليك أن تقـرر      
ما هى أهدافك وال يستطيع أحد أن يفعل ذلـك نيابـة            

  .عنك

        

إلدارة وقتك بفاعلية يجب أن تقسم أهدافك إلى طويلـة            ١٧
  .وقصيرة األجل

        

١٨  

إذا رتبـت   "والذى يقول   " باريتو"هـل توافق على مبدأ     
 من القيمة سوف تـأتى      ٪٨٠ياء حسب قيمتها فإن     األش
 من القيمة ستأتى مـن  ٪٢٠ من األشياء بينما   ٪٢٠من  
 من األشياء لكى تكون أكثر فاعلية ورضا علـى          ٪٨٠

  ".طريقة استخدام وقتك

        

لكى يصبح التخطيط لألهداف اليوميـة فعـاالً ينبغـى            ١٩
  .تحديد األولويات

        

قلل من مدى فاعليتـك السـتخدام   إن زيادة االلتزام ال ي   ٢٠
  .فعال للوقت

        

المديرون الفاعلون يقفلون األبواب من وقت آلخر حتى          ٢١
  .يجدوا ألنفسهم فترة تركيز بدون انقطاع

        

٢٢  
ليس من الضرورى أن تـستخدم الوقـت المميـز أو           
المفضل لك فى القيام بالمهام ذات األهمية ، وكذلك فى          

  .التفكير والتخطيط

        

تضييع الساعات الكثيرة كل يوم بسبب سـوء التنظـيم         ٢٣
  .الواضح فى معظم المكاتب

        

٢٤  
يجب أن تكون طاولة المكتب أداة للشخص الذى يحتاج         
إليها النجاز عمله بدالً من أن تكون خزانة ألى أوراق          

  .ومخلفات

        

الطاولة التى تتراكم فوقها األوراق يمكن أن تقلل مـن            ٢٥
  .فى العملتركيزنا 

        

يجب التخلص من األشياء المتواجدة بالمكتب والتـى ال      ٢٦
  نعرف ماذا نفعل بها؟

        

ينبغى تنظيم الملفات بالمكتب بحيث يمكـن اسـترجاع           ٢٧
  .المعلومات بدالً من أن يصبح سباقاً مليئاً بالحواجز

        

يجب أال تضع جانباً أى شئ يحتاج إلى اتخاذ إجـراء             ٢٨
  . يتخذ اإلجراءبشأنه حتى
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  العبــــــارة  م  االختيار الجماعى  االختيار الفردى
  خطأ  وابص  خطأ  صواب

ليس من الضرورى وجود شبكة اتصال فعالـه حتـى            ٢٩
  .يكون هناك استخدام أفضل للوقت

        

معظم الوقت الذى نضيعه يضيع بسببنا وليس بـسبب           ٣٠
  .اآلخرين

        

يعتبر التأجيل عثرة أمام كل شـخص يحـاول كيفيـة             ٣١
  .استخدامه للوقت

        

ال قد تتمثـل فـى عـدم        إن أسباب تأجيل تنفيذ األعم      ٣٢
  .السرور، صعوبة العمل، التردد

        

٣٣  
يجب أال يصرف الوقت فى الندم أو العيش على تـذكر     
ما حدث فى الماضى أو تفسير أسباب عدم القيام بعمل          

  .كان ينبغى القيام به
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  الوحدة الثانیــــــة

  العوامــل المؤثرة

   فى عدم االستغالل الفعال للوقت
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 عوامل المؤثرة فى عدم االستغالل الفعال للوقتال

  عادات سلبیة فى استخدام الوقت

تمث  ل الخط  وة األول  ى ف  ى اإلدارة الفعال  ة للوق  ت ف  ى إع  ادة النظ  ر ف  ى الطریق  ة الت  ى یتعام  ل بھ  ا    

وم  ن الن  ادر أن یفك  روا " الع  ادة"فغالبی  ة الن  اس یتع  املون م  ع الوق  ت بحك  م . اإلن  سان حالی  ًا م  ع وقت  ھ

ولك ن م ا ھ ى الع ادات ال سلبیة الت ى ت ؤثر ف ى اس تغالل الوق ت           . یف یمكنھم تغییر تل ك الع ادة    بوعى ك 

  .المتاح للمسئول الجامعى فى أى موقع؟

على الرغم من أن بعض ھذه العادات یت سم بالطبیع ة الفردی ة ، إال أن ال بعض اآلخ ر یك اد یك ون             

  :ت ما یلىعامًا ومشتركًا بین كافة المسئولین ومن أبرز ھذه العادا

 !!..  ال یوجد لدى وقت للتخطیط-١

كثیر من المسئولین یتج اھلون اس تخدام التخط یط بحج ة أن ھ ی ستغرق وقت ًا ط ویًال أو أن ھ م ضیعة            

والحقیق ة بخ الف ذل ك تمام ًا، فالوق ت الم ستغرق ف ى التخط یط ی وفر الكثی ر م ن الوق ت ألن ھ                   . للوقت

  .ھ واالستعداد لھ، وتقلیل دائرة عدم الیقینیرتبط بالمستقبل وینطوى على عملیات التنبؤ ب

فاالس  تعداد للتعام  ل م  ع األح  داث الم  ستقبلیة ی  وفر الكثی  ر م  ن الوق  ت ال  ذى یمك  ن أن ی  ضیع عن  د    

ح  دوث م  شاكل أو أزم  ات أو إح  داث مفاج  آت ع  الوة عل  ى ذل  ك ، ف  إن غی  اب التخط  یط ی  ؤدى إل  ى       

  .تضارب وإزدواجیة الجھود ومن ثم ضیاع المزید من الوقت

 !!.. سوف أتفرغ تمامًا لھذا الموضوع-٢

فعندما یتأخر موضوع ما مثل إعداد دراس ة  . اعتاد بعض المسئولین على إدارة أوقاتھم باألزمات     

لعرضھا على مجلس الكلیة أو مجلس الجامعة بغرض اتخاذ قرار معین فإن المسئول غالبًا ما ینفع ل      

  . الموضوع الھامویلقى ما یقوم بھ من عمل جانبًا حتى یتفرغ لھذا

والحقیقة أن مثل ھذا التصرف قد یكون س لبیًا حی ث ی ؤثر عل ى أولوی ات اس تغالل وق ت الم سئول          

والقاع دة ھ ـى لی ست ك ل األم ور أو األح داث       . ویجعلھ یقوم بعمل من المفترض أن یق وم ب ھ آخ رون        

العاجل ة واألم ور   العاجلة تكون بالضرورة مھمة ، وھو م ا ی ستوجب التفرق ة ب ین األم ور الملح ة أو               

  .الھامة



 - ١٦ -

  !!.. بابـى مفتوح للجمیع-٣

على الرغم من أن سیاسة الباب المفتوح تعتبر إح دى مظ اھر اإلدارة الفعال ة، إال أن المغ االة ف ى           

إن ممارس ة سیاس ة الب اب المفت وح یج ب أن      . ھذه السیاسة قد تجعل المسئول یفقد السیطرة على وقتھ      

خ صص لھ ا فت رات زمنی ة مح ددة كم ا یج ب أن ی درك الم رءوس           تكون وفق ًا ل ضوابط مح ددة وأن ی        

أھمیة وقت الرئیس والحاجة إلى الحد من المقاطعات المستمرة لعمل ھ حت ى ی تكمن م ن إنج از مھام ھ         

  .الرئیسیة فى األوقات المناسبة

  !!.. أحب أن أقوم بكل شئ بنفسى-٤

 ف ى ال سیطرة عل ى الموق ف أو     ھذه عادة سلبیة أخ رى ف ى التعام ل م ع الوق ت، إذ یرغ ب غالبیتن ا        

 ساعة یومی ًا،  ١٢اإلمساك بزمام األمور مھما كلفھ ذلك ، وتكون الضریبة مواصلة العمل ألكثر من       

. ربما یخصص جزء ملموس منھا للقیام بمھام  روتینی ة ك ان م ن الممك ن األف ضل إس نادھا لآلخ رین        

ق ت ل دى الم سئولین ، وبالت الى فق دان      إن عدم المیل للتفویض یمث ل أح د العوام ل الم سببة إلھ دار الو             

  .التركیز على األمور أو المھام ذات األھمیة المرتفعة

  !!.. دعنــــى أقـم بھـا-٥

أحیانًا یتوغل المسئول فى القیام ب بعض أعم ال معاونی ھ أو أن یح اول االس تیالء عل ى ص الحیات             

والحقیق ة أن ھ   . ام ب الجودة المطلوب ة  مرءوسیھ إدراكًا منھم لعدم مقدرة المرءوس على القیام بھذه المھ      

بدًال من إھدار وق ت الم سئول الثم ین ف ى القی ام بمھ ام غی ره ، ك ان م ن األف ضل ل ھ ت دریب وتط ویر               

  .قدرات ھذا المرءوس حتى یمكنھ استغالل وقت العمل المتاح لھ وللمرءوس على نحو أفضل

  

  
                    

  
  
  
  
  

اولة تغییر بع ض الع ادات   إن أحد المداخل الرئیسیة لتحقیق الفعالیة فى التعامل مع الوقت ھو مح        §

  .السلبیة فى استخدامھ

إن العمل لساعات طویلة غالبًا ما یؤدى إلى انخف اض الكف اءة اإلنتاجی ة ، كم ا أن ط رق اس تخدام         §

الوقت تتحول إلى عادات، لذلك اس تثمر الوق ت مب دئیًا م ن خ الل إع ادة التفكی ر ف ى تل ك الع ادات             

  .كیز على المھام الوظیفیة الرئیسیةوستكون النتیجة إتاحة مزید من الوقت للتر

أب دأ بواح دة ك ل أس بوع م ثًال وح اول ال تخلص منھ ا          . حاول تغییر عادات الوقت السلبیة ت دریجیاً       §

شیئًا فشیئًا، حیث أن محاولة التخلص من جمیع العادات السلبیة مرة واحدة قد ی ؤدى إل ى ت سرب      

  .مشاعر اإلحباط أو الشعور بالفشل

  

  تذكر
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  قول نتائج الدراسات ؟ماذا ت: أسباب فقدان السیطرة على الوقت 

باإلضافة إلى محاولة المسئول التخلص من بعض العادات السلبیة فى استخدام الوق ت بوج ھ ع ام         

  .، فإنھ من الضرورى لتحقیق الفعالیة للوقت أن یتعرف على مسببات فقدان السیطرة على الوقت

 م ن الوق ت وبالت الى    إن تحلیل ھذه األسباب والتعرف علیھا تمثل خطوة منطقیة نحو كسب المزید 

  .تحقیق الفاعلیة فى إنجاز المھام ذات األولویة المرتفعة

 مف  ردة م  ن  ٥٠٠٠لق  د توص  لت إح  دى الدراس  ات الم  شھورة والت  ى أجری  ت عل  ى عین  ة قوامھ  ا      

 Time عامًال رئیسیًا أطلق علیھا مضیعات الوقت ٥٠ دولة إلى وجود ما یزید عن ١٤المدیرین فى 

Wastersنیفھا فى أربع مجموعات رئیسیة ھـــى والتى یمكن تص  

  األسباب التنظیمیة/ العــوامل •

  األسباب االجتماعیة/ العــوامل •

  األسباب الشخصیة/ العــوامل •

  األسباب البیئیة/ العــوامل •

  .وتتضمن القائمة التالیة أھم المكونات الفرعیة للمجموعات السابقة لمضیعات الوقت

  األسباب التنظیمیة: أوًال

 .تخطیط وتحدید األولویاتسوء ال •

  .عدم التحدید الدقیق لألھداف أو المھام •

 .المركزیة وعدم التفویض •

 .قصور االتصاالت التنظیمیة •

 .تعدد االجتماعات واللجان •

 .تداخل السلطات وعدم تحدید األولویات •

 .كثرة األعمال الورقیة •

 .التوثیق/ سوء نظام الحفظ  •

 .تخلف تكنولوجیا العمل وأنظمة االتصال •

 .صعوبة الحصول على المعلومات •

    .ضعف كفاءة وخبرات المرءوسین •

 .الخالفات الشخصیة فى بیئة العمل •

 .كثرة االنتقاالت داخل مكان العمل •



 - ١٨ -

 .عدم مالئمة البیئة المادیة للعمل •

 .ضعف عملیات التنسیق •

 .تعدد المشرفین أو الرؤساء •

 .تعدد الجھات الرقابیة الداخلیة •

 .جئةالمشكالت واألزمات المفا •

  .تعدد األعمال التى یجب القیام بھا فى وقت واحد/ كثرة •

 .الزیارات والمقابالت الخارجیة •

 .تفصیلیة/ االنخراط فى أعمال روتینیة •

  .المكالمات الداخلیة غیر المخططة/ الزیارات  •

  األسباب االجتماعیة: ثانیًا

  .العادات والتقالید •

  .الخالفات األسریة •

  .االتصاالت الھاتفیة •

  .ات االجتماعیة والمھنیةالعالق •

  .الزیارات غیر المخططة •

  األسباب الشخصیة: ثالثًا

 .ضعف الدافعیة للعمل •

 .النفسیة/ الحالة المزاجیــة  •

 .الحالة الصحیة •

  .ضعف االلتزام/ الالمباالة  •

  .االفتقار إلى االنضباط الذاتى •

  .لآلخرین" ال"عدم القدرة على قول كلمة  •

 .الشعور بالملل/ اإلحباط  •

  .نفاذ الصبر/ ستعجالاال •

  األسباب البیئیة: رابعًا

 .أجھزة الرقابة •
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 .جماعات الضغط •

 .ازدحام الطرق والمواصالت •

 .ضعف كفاءة البنیة األساسیة •

 .الظروف المناخیة •

 .المشاركات المؤسسیة والمھنیة •

 .الضغوط السیاسیة •

  
  

تتغیر مواقفنا إزاء الوقت بشكل مستمر ، وتعزى ھذه التغیرات ف ى المق ام األول      §

  .إلى التغییر الثقافى والتكنولوجى

إن التقدم الثقافى والتكنولوجى قد ساھما قد إیجاد المزید م ن الف رص والتح دیات        §

  .ر وفعالفیما یتعلق بإدارة الوقت مما یدعم من أھمیة استغالل الوقت بشكل مثم

تؤثر ثقافة المؤسسة فى كیفیة استغالل العاملین فیھ ا للوق ت ، مم ا یتطل ب تنمی ة             §

  .الوعى واإلدراك بأھمیة الوقت فى إنجاز المھام وتحقیق األھداف

  

  تذكر
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  التمرین الثانى

أسفل الدرجة الت ى تعك س م دى ت وافر الظ واھر      ) √(إلى أى مدى تتعرض لضغوط الوقتضع عالمة   
  :التالیة فى محیط عملك

  الظــواھـــــر
  كبیر
  جدًا

)٥( 

  كبیر
  

)٤( 

  متوسط
  

)٣( 

  محدود
  

)٢( 

  محدود
  جدًا

)١( 

            .  ضخامة عبء العمل الذى أقوم بھ- ١

            . كثرة االجتماعات وأعمال اللجان- ٢

            . كثرة المكالمات الھاتفیة العارضة- ٣

            . النزاع المستمر بین المرءوسین- ٤

 صعوبة الحصول على المعلومات المطلوبة التخاذ - ٥
            .القرارات

            .الوحدات األخرى/ دم تعاون الزمالء  ع- ٦

            .السكرتاریة/  ضعف مھارة الجھاز المعاون - ٧

            . سرعة المھام التى تطلبھا الجھات العلیا- ٨

            . كثرة زیارات العمل الخارجیة- ٩

            . التكلیف المستمر بأعمال إضافیة-١٠

            . الزیارات الشخصیة المفاجئة-١١

            .كثرة االلتزامات االجتماعیة واألسریة -١٢

            . تعدد مجاالت اإلشراف المباشر-١٣

            . تعدد جھات الرقابة الداخلیة والخارجیة-١٤

            . عدم وضوح المھام المطلوبة منى-١٥

            . تعارض بعض المھام المطلوبة منى-١٦

            . انخفاض كفاءة المرءوسین-١٧

            .مھام والتكلیفات الخارجیة تعدد ال-١٨

            . كثرة األحداث الطارئة فى العمل-١٩

            . ضعف كفاءة أنظمة االتصاالت الحالیة-٢٠
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  إرشادات التمــرین

 
ت التى تعكس استجاباتك للجوانب التى شملھا التمرین ثم ض عھا ف ى        قم بجمع الدرجا   -١

 :المربع التالى 
  

  

  :استخدم المقیاس التالى للتعرف على مدى تعرضك لضغوط الوقت  -٢
  أنت ال تتعرض لضغوط الوقت  ٤٠ــ ٢٠
  تتعرض إلى حد ما لضغوط الوقت  ٦٠ــ ٢١
  تتعرض بشكل كبیر لضغوط الوقت  ٨٠ــ ٦١
  د أزمة فى إدارة الوقتتوج  ١٠٠ــ ٨١

 

ارجع إلى االستقصاء وتعرف على العوامل التى تسبب ل ك ض غط الوق ت وفك ر ف ى          - ٣

العوام ل الت ى   ( : كیفیة التعامل معھا من خالل متابعتك للبرنامج فى المراح ل التالی ة         

  )٤أو ٥أعطیتھا درجات 

  مقتــرحات التصــرف  مصادر ضغوط الوقت

  

  

  

  

  

 

  :يةالدرجة اإلجمال
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  الثالثــــــــةالوحدة 

  استراتیجیات اإلدارة 

  الفعـــــــــــالة للـــــــــوقت
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  الفعـــــــــــالة للـــــــــوقت استراتیجیات اإلدارة

  إدارة الوقت ال تعنى توفیر المزید بل كیفیة االستغالل األمثل لھ

ث ل ف ى إنج از المھ ام أو     الوقت من الموارد النادرة التى یجب إدارتھ ا بفاعلی ة لتحقی ق النج اح األم         

إنھ لیس من الممكن إیجاد المزید من الوقت، بل أن التحدى ال ذى یواج ھ الم سئول          . األھداف المحددة 

وتن  شأ ظ  اھرة س  وء إدارة الوق  ت  . أو الم  دیر ھ  و كی  ف یمك  ن تحقی  ق اس  تغالل أف  ضل للوق  ت المت  اح  

م  ة ال صعبة الت  ى تواج  ھ مم  ارس  إن المھ. عن دما ی  تم اس  تغاللھ ف ى أداء أش  یاء أق  ل أھمی  ة مم ا ینبغ  ى   

العم  ل اإلدارى الج  امعى أو غی  ره ال تتمث  ل ف  ى إیج  اد الوق  ت ألداء مھم  ة م  ا، ب  ل ف  ى ع  دم إدراك         

إن بع ض المھ ام أو األن شطة لی ست م ن      . استغالل الوقت المناس ب ألداء المھم ة أو الن شاط المناس ب        

 وق  ت "ت سرق " ه األم  وراألھمی ة بمك ان بحی  ث یج ب تخ صیص بع  ض الوق ت ألدائھ  ا، إن مث ل ھ ذ       

. إن مفت اح اإلدارة الفعال ة للوق ت ھ ـو معرف ة م ا ال ذى یج ب علی ك القی ام ب ھ               . األنشطة األكث ر أھمی ة    

فالشخص الذى یملك أھدافًا وأولویات واضحة ی ستطیع أن یح دد األن شطة أم المھ ام ال ضروریة وأن           

  . یستخدم أفضل الوسائل الستغالل الوقت للنھوض بھا

  مشكلة اإلدارة الفعالة للوقت: سانیة المیول اإلن

. انعدام وضوح األھداف واألولویات ال تمثل سوى أحد المصادر لمشكالت اإلدارة الفعالة للوق ت      

 والت ى تجع ل م ن    Human Tendenciesالمی ول اإلن سانیة   "إضافة إلى ذلك یوجد مجموعة من 

أولوی ات واض حة، وم ن أب رز ھ ذه      عملیة إدارة الوقت عملیة شاقة للغای ة، حت ى م ع وج ود أھ داف و        

  :المیول

 والمفضلة لدیھم قبل األش یاء أو المھ ام ال شاقة وغی ر       المرغوبةتفضیل األفراد القیام باألشیاء      •

  . المرغوبة

یمیل األفراد إلى إنجاز المھام الروتینیة المتكررة فى وقت أقل مقارنة بالوقت الم ستغرق ف ى          •

  .فةأداء المھام غیر الروتینیة أو المألو

  . قبل التفكیر فى القیام باألشیاء الصعبةالسھلةیمیل الناس إلى عمل األشیاء  •

 ، قیاسًا عل ى األن شطة أو األعم ال الت ى     االنتھاء منھا یفضل الناس القیام باألعمال التى یمكن        •

  .یصعب االنتھاء منھا

  .عمال غیر العاجلةقبل محاولة القیام بالمھام أو األالعاجلة یمیل الناس إلى القیام باألعمال  •
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 فى التنفیذ إلى ما قبل انتھاء المدة المحددة إلنجاز المھام أو األنشطة  االنتظاریمیل الناس إلى     •

  ."التأجیــل" 

  . قبل المھام التى یبادرون بھااآلخرونیمیل األفراد إلى إعطاء األولویة للمھام التى یطلبھا  •

" فقدان ال وعى ". یفیة التى یتم بھا استخدام الوقتال یملك األفراد عمومًا إدراكًا جیدًا حول الك   •

  .بأسالیب استخدام الوقت

  . بین مفھومى مزاولة العمل وإنجاز العملالمساواةیمیل األفراد إلى  •

  !!وھناك معتقدات خاطئة كذلك

والتى تحول دون االستخدام الفع ال للوق ت، فإن ھ توج د     " المیول اإلنسانیة"باإلضافة إلى مشكلة    

تق  دات أو المف  اھیم الخاطئ  ة الت  ى تزی  د األم  ر تعقی  دًا ، وتجع  ل م  ن اإلدارة الفعال  ة للوق  ت    بع  ض المع

  :تحدى ھائل للمدیرین فى كل المواقع، ومن أمثلة ھذه المعتقدات الخاطئة

 !!التخطیط الستخدام الوقت یستغرق وقتًا أكثر من الذى یوفره •

  !الوقت فى كیفیة مواجھتھا؟فلماذا إنفاق .. األحداث الطارئة ال تتكرر مستقبًال •

  متابعة التفویض للمرءوسین تستغرق وقتًا أكثر من الذى یوفرنھ عند القیام بالتفویض لھم •

من األفضل استغالل الوقت فى إنجاز مھامك الوظیفیة بدًال من تعرف اآلخ رین كیفی ة إنج از      •

 . ھذه المھام بدًال منك

 !!تخدام األمثل للوقت المتاح لكالخبرة وحدھا كفیلة بتعریفك كیفیة تحقیق االس •

   واإلدارة الجیدة للوقتParetoقاعدة 

  :  إلى ما یلى Paretoتشیر قاعدة

   من األنشطة٪٢٠ من اإلنجاز أو الفاعلیة یستند إلى ٪٨٠  

   من األنشطة٪٨٠ من اإلنجاز أو الفاعلیة یستند إلى ٪٢٠  

رس ة األن شطة أو المھ ام الت ى     یعنى ذل ك أن اإلدارة الجی دة للوق ت تعن ى التركی ز عل ى مما       

 م ن اإلنج از أو األداء ، وع دم توجی ھ الوق ت لممارس ة أن شطة تك ون         ٪٨٠تساھم ف ى تحقی ق      

  .مساھماتھا محدودة فى معدالت اإلنجاز أو مستویات الفاعلیة
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  مــا ھــو نمطك فى التعامل مع الوقت ؟

رتھم للوقت وإدارتھم لھ وھـم یوجد أربعة أنماط من المدیرین أو المسئولین استنادًا إلى نظ       

:  

 Time Waster      المضیع للوقت •

 Time User         المستخدم للوقت •

 Time Exploiter            المستفید من الوقت •

  Time Investor          المستثمر للوقت •

  سـؤاالن مھمان

   ما ھى نواحى االختالف بین األنماط األربعة ؟-١س

• ..................................................................................................... 

• ..................................................................................................... 

• ..................................................................................................... 

• .....................................................................................................  

  ولماذا؟..  من وجھة نظرك، إلى أى نمط تنتمى -٢س
 : النمــط

.....................................................................................................  

.....................................................................................................  
  :األسباب 

• ..................................................................................................... 

• ..................................................................................................... 

  
  
  
  

  جاح واالستمتاع الوظیفىاإلدارة الجیدة للوقت تدعم فرص الن
  

اإلدارة الجیدة للوقت تعنى فى حدھا األعلى أنك مستثمر للوقت وفى ح دھا األدن ى أن ك            
  .مستفید من الوقت

  تذكر
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مرة ثانی ة ، م ا ال ذى یع ود عل ى مم ارس العم ل اإلدارى عموم ًا والعم ل اإلدارى الج امعى عل ى                  

  وجھ الخصوص من محاولة تنمیة مھاراتھ فى مجال إدارة الوقت؟

ت  شیر نت  ائج الدراس  ات إل  ى أن اإلدارة الفعال  ة للوق  ت ت  ساعد ف  ى تحقی  ق جمی  ع أو معظ  م المزای  ا     

  :التالیة

 .التركیز على األنشطة ذات األھمیة ومن ثم زیادة الفعالیة  •

 .تؤدى زیادة الفعالیة إلى تدعیم فرص النجاح فى تحقیق األھداف المؤسسیة والشخصیة •

 .یساعد تحقیق األھداف فى تدعیم الرضاء الوظیفى •

 .یساھم الرضاء الوظیفى فى تدعیم فرص التطویر المھنى والوظیفى  •

وقت تؤدى إلى الحد من ضغوط العمل وبالتالى الحفاظ عل ى اللیاق ة ال صحیة       اإلدارة الجیدة لل   •

  .والذھنیة ومن ثم االستمتاع الوظیفى واالجتماعى

  

  

  

  

  

  

  

  

  
م ن ال ضرورى معرف ة أن اإلدارة الجی دة للوق ت ال تعن ى بال ضرورة إنج از المھ ام بمع دالت           

ولكنھ ا تعن ى إنج از    . أعلى من السرعة والجودة والذى قد یقود إلى الشعور بال ضغوط واإلجھ اد          

  .مھام محدودة ولكن ذات قیمة مضافة مرتفعة للغایة

  

ملحوظة 
  هامة
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  االستراتیجیات الفعالة للوقت

  

قدم خب راء إدارة الوق ت ع ددًا م ن االس تراتیجیات أو األس الیب الت ى یمك ن اس تخدامھا ف ى الواق ع             

  :رات التعامل مع الوقت ، ویمكن استعراض أھم ھذه االستراتیجیات فیما یلىالعملى لتنمیة مھا

  تخطیط وجدولة األنشطة الیومیة وتحدید األولویات: أوًال 

یتف  ق خب  راء إدارة الوق  ت عل  ى أن الخط  وة األولـ  ـى واألكث  ر أھمی  ة لتحقی  ق اإلدارة الفعال  ة ھ  ى     

على األولویات أو األھمیة الخاصة التى یج ب  ممارسة عملیة التخطیط وجدولة األنشطة مع التركیز   

  ".بسجالت الوقت"وتسمى اإلدارة المستخدمة فى ذلك . أن تحیلھا النشاط

  ماذا یعنى سجــل الوقت ؟ وما ھى أھمیتھ ؟

ھـ  ـو بی  ان باألن  شطة الت  ى م  ن المتوق  ع القی  ام بھ  ا خ  الل فت  رة زمنی  ة مح  ددة والوق  ت المطل  وب        

األولوی  ة الت  ى تحیلھ  ا الن  شاط بع  ض المالحظ  ات األخ  رى مث  ل   تخصی  صھ لك  ل ن  شاط، إض  افة إل  ى  

  .التسھیالت أو الموارد المطلوبة أو األشخاص ذوى العالقة

  :یحقق استخدام سجل الوقت المزایا التالیة

 .عدم االعتماد على التخمین فى تحدید الوقت المطلوب إلنجاز المھام  •

 .وقت وتوجیھھا الستخدامات أخرىبیان مجاالت التوفیر الممكنة أو المتوقعة فى ال •

  بیان االختناقات المحتملة ومن ثم التفكیر فى بدائل التصرف  •

 .التركیز على القیام بالمھام واألنشطة وفقًا ألولویاتھا وأھمیتھا النسبیة •

 .معرفة أین وكیف یستخدم الوقت •

 .ممارسة الرقابة على كل من األنشطة واألوقات المتعلقة بتنفیذھا •

  جل الوقت خطـوة بخطـوةإعـداد س

  حدد واجباتك الوظیفیة: الخطـوة األولـى

•       

•                  

•                
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  حدد أولویات عملك: الخطـوة الثانیة

  و درج ة  Importanceاألھمی ة : یمكن النظر إلى أى نشاط تق وم ب ھ م ن منظ ورین ھم ـا            •

 .Urgencyاالستعجال 

ء الوق ت المطل وب لإلنج از أو أداء المھ ام، ف إن كلم ة       ف ى ض و  " عاجل" بینما تفسر كلمة     •

 .تفسر فى ضوء الوزن النسبى للنشاط أو جودة األداء المطلوبة" ھام"

 :فى ضوء المعیاریین السابقین یمكن تصنیف األنشطة إلى أربعة أنواع ھــى •

   ھــام وعاجــل-أ 

   ھام وغیر عاجــل-ب

   غیر ھام وعاجل-ج

   غیر ھام وغیر عاجل-د

  :مكن تحدید األولویات كالتالى ی

 Must Do   أشیاء یجب القیام بھــا) : أ(األلویــة 

q               تشمل هذه األشياء تلك األعمال القليلة الحرجة التى يجب إنجازهـا وإال تـأثرت
 :القدرة على تحقيق األهداف سلباً ومن أمثلتها

 .حضور جلسة مجلس الجامعة أو الكلية أو القسم •

 .ت العلياإعداد تقرير للسلطا •

 .إلقاء محاضرة على طالب مرحلة البكالوريوس •

  Do Shouldأشیاء یجب عملھا  إذا سمح الوقت ) : ب(األلویــة 

q               تضم تلك األعمال أو المهام شبه الضرورية والتى يمكن القيام بها إذا سمح الوقت
د بذلك، وال يؤدى عدم القيام بها إلى التأثير السلبى على تحقيق األهداف أو وجـو              

 :مشكالت تعترض األداء ومن أمثلتها
  خطورة جلسات اللجان الفرعية •
  مراجعة البريد الروتينى •
  المشاركة فى أحد األنشطة المجتمعة •
 .الخ..األقسام/ الوحدات/ المرور على بعض الكليات •
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  Do Nice To أشیاء قد یكون من المفید القیام بھــا) : ج(األلویــة 

q     طة أو المهام التى قد يكون من المفيد القيام بها فى     تضم تلك النوعية من األنش
حالة توافر الوقت ، وهى أنشطة غير مؤثرة بشكل ملموس عند عدم القيـام              

 :بها، ومن أمثلتها
  قراءة تقرير عن اإلدارة الجامعية •
  افتتاح ورشة عمل تم توجيه الدعوة لها •
  اللقاء بالمرءوسين لالستماع أو توجيه بعض اإلرشادات إليهم •
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  Not To Do أشیاء ال ینبغى القیام بھــا) : د(األلویــة 

q           وتضم تلك النوعية من المهام أو األنشطة التى ينبغى عدم القيام بها، حيـث أنهـا
التعد جزءاً من الوظيفة ولكننا أحياناً نؤديها على حساب ما كان ينبغى علينا أدائه،        

 :ومن أمثلتها
  متابعة الغياب والحضور •
  العاملين التابعين لمسئولين آخرينتقييم أداء  •
  إعداد المذكرات والخطابات الموجهة لجهات خارجية •
إعداد المواد اإلعالمية أو بعضها بالنسبة لألحداث أو المؤتمرات التى تنظمها            •

 .الخ..الجامعة أو الكلية

  ماذا یحدث لو تكدست األنشطة فى المنطقة الحرجة ؟

q اإلجابــة: 
  جودة منخفضة فى األداء •
  فقدان القدرة على االلتزام •
  حدوث الضغوط واألزمـات •

  
  كیف یمكن الحد من المھام التى تقع ضمـن ھذه المنطقــة ؟

 
q اإلجابــة: 

 ) شخصية– تنظيمية –خارجية ( التعرف على األسباب  •

  التخطيط أو التعامل المنظم مع األسباب •
  المتابعة للمهام الروتينية حتى ال تصبح عاجلة •
   للمهام وعدم تكرار إنجازهااألداء الصحيح •
  )الخ.. سرعة – تدريب –تكنولوجيا ( تنمية مهارات األداء  •
  التفويض إذا كان ممكناً •
تأجيل بعض االجتماعات   ( إعادة جدولة األنشطة وفقاً ألهميتها النسبية        •

  )إذا كان ذلك ممكناً
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  معلومات تھمـك
 
q         ى المنـاطق األربـع وفقـاً لطبيعـة         يتم تحديد مدى أهمية وعجلة النشاط وبالتالى تصنيفه ف

  .وخصائص كل نشاط ومدى مساهمته فى تحقيق األهداف الوظيفية بوجه عام
q    على األقل من الوقت المتاح للوظيفة فـى إنجـاز األنـشطة             ٪٦٥يجب قضاء 

 من الوقت المتاح للوظيفة فى إنجاز األنـشطة فـى           ٪٢٥) أ(المتعلقة بالمنطقة   
ت المتاح للوظيفة فى إنجـاز األنـشطة فـى           فقط من الوق   ٪١٠و) ب(المنطقة  
، بينما ال ينبغى توجيه وقت على اإلطالق لممارسة األنشطة فـى            ) ج(المنطقة  
  ).د(المنطقة 

 
 

  إعــداد سجل الوقــت: الخطـوة الثالثة
على الرغم من أنه ال يوجد نموذج نمطى لسجل الوقت يلقى القبول عند غالبية الناس،               

  :ام النموذج المبسط التالىإال أننا نقترح استخد
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  )عمید كلیة( نموذج سجل الوقت 

  :اليــوم

  :التاريخ 

    األولويات
  الوقت

  
  د  ج  ب  أ  النشاط

  
  مالحظات

  ٨ر٣٠
  ٩ر٠٠

  
  مراجعة البريد الوارد والصادر

    

  ٩ر٣٠
  ١٠ر٠٠

  
  اتصاالت داخلية للتنسيق

    

  ١٠ر٣٠
  ١١ر٠٠
  ١١ر٣٠

  
  حضور اجتماعات مجلس الكلية

    

  ١٢ر٠٠
  ١٢ر٣٠
  ١ر٠٠

إلقاء محاضرة لطالب الفرقة 
  الرابعة

    

مقابلة بعض الطالب وأولياء   ١٢ر٣٠
  األمور

    

      غذاء وراحة  ٢ر٠٠

      مقابلة مراقب الكلية للمتابعة  ٢ر٣٠

      مراجعة تقرير أعمال االمتحانات  ٣ر٠٠

      المرور على القاعات الدراسية  ٣ر٣٠

  ٤ر٠٠
  ٤ر٣٠

إلقاء محاضرة لطالب الدراسات 
  العليا

    

      العـــودة للمنــزل  ٥ر٠٠

  التسهيالت •
  الموارد •
  األشخاص •
  االتصاالت •
  الخ..العقبات •
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  مالحظـات على إعداد سجل الوقت

 
یج  ب ت  ضمین ال  سجل كاف  ة األن  شطة الت  ى ینبغ  ى القی  ام بھ  ا مھم  ا كان  ت نوعیتھ  ا أو م  ستوى    §

 .أھمیتھا

  .سجل لمدة یوم أو أسبوع أو شھر أو ربما أكثرقد یتم إعداد ال §

دقیقة حتى یتم ممارسة قدر أكبر من ال سیطرة  ) ٣٠(تم تقسیم الوقت لوحدات زمنیة متساویة    §

 .وتوفیر المرونة فى ذات الوقت

 .تعتمد الخطة المخصصة لكل نشاط على طبیعة النشاط والخبرة الشخصیة والعرف السائد §

 الوق  ت المخ  صص والوق  ت الفعل  ى بم  ا ی  ساعد عل  ى وض  ع      یج  ب متابع  ة االنحراف  ات ب  ین   §

  .سجالت تتسم بالدقة واالعتمادیة

لیس بالضرورة أن ی تم القی ام بالن شاط ف ى الوق ت المح دد تمام ًا أو بالدقیق ة ، ولك ن یمك ن أن                §

 .یكون ھناك انحرافات محدودة بالزیادة أو النقص ، والتى یجب امتصاصھا مع نھایة الیوم

أفضل على الوقت وإدارتھ ب شكل جی د م ن خ الل س جل الوق ت ح اول مراجع ة         لتحقیق رقابة    §

  :توزیع المھام خالل یوم العمل عن طریق إثارة التساؤالت التالیة

o   عل  ى ح  ساب ) ب(أو ) ج(ھ  ل ی  تم ق  ضاء أوق  ات أط  ول م  ن ال  الزم ف  ى المجموع  ة

  ؟)أ(مھام المجموعة 

o یھا الفرد من الفراغ؟ھـل ھناك أوقات یزداد فیھا ضغط العمل وأخرى یعانى ف  

، حاول أن تبحث عن الوسائل التى تعید بھا تنظ یم ی وم عمل ك بحی ث      " نعم"إذا كانت اإلجابة    

 .تستطیع أن تنجز أكثر

طور جدولك الزمنى كلما أمكن ذلك، حیث یصعب االعتماد على ال ذاكرة ف ى تحقی ق اإلدارة       §

 .الفعالة للوقت

ستخدامك للوقت المت اح وح اول أن تعی د التفكی ر فیھ ا      حدد نماذج العمل التى تؤثر سلبًا على ا    §

  .لتحسین إدارتك للوقت

من المھم وجود وق ت لالس ترخاء أو الراح ة حت ى ی ستطیع الم سئول تجدی د ن شاطھ ، ك م أن ھ               §

یمث  ل عن  د الحاج  ة وقت  ًا اس  تراتیجیًا ی  تم اس  تخدامھ إلع  ادة الت  وازن لخط  ط اس  تخدام الوق  ت        

 .وإنجاز المھام
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  سجالت الوقتأنظمة فرعیة ل

باإلض  افة إل  ى اس  تخدام س  جالت الوق  ت بال  شكل ال  سابق، فإن  ھ یوج  د بع  ض األنظم  ة الفرعی  ة            

  :لسجالت الوقت ومن أبرزھا

  Pocket Note     مفكرة الجیب-١

. یتم من خاللھا تسجیل المھام واألنشطة ومواعیدھا أثناء العمل الیومى أو األسبوعى أو ال شھرى       

  .جمھا وسھولة حملھا والتنقل بھا فى كل األماكن وكل األوقاتوتتمیز ھذه المفكرة بصغر ح

 ontrol BoardsC   اللوحــات الرقابیة-٢

، وھ  ى عب  ارة ع  ن س  بورة أو ل  وح خ  شبى ی  سجل علی  ھ     ) خ  رائط جان  ت ( یطل  ق علیھ  ا ال  بعض  

األنشطة أو األعم ال الیومی ة أو األس بوعیة أو ال شھریة ، بحی ث ی ستطیع الم سئول م ن خ الل النظ ر              

ویمكن للم دیر م ن خ الل النظ رة     . لیھ التعرف على نوعیة النشاط وأھمیتھ والتاریخ المتوقع إلنجازه  إ

التحلیلی  ة لھ  ذه اللوح  ات اتخ  اذ اإلج  راءات الالزم  ة ل  ضمان تنفی  ذ األن  شطة وفق  ًا ألھمیتھ  ا والفت  رات    

  .المتوقعة إلنجازھا

ی  رون ع  ن األش  كال التقلیدی  ة   ونظ  رًا للتط  ورات التكنولوجی  ة ف  ى مج  ال الحاس  ب فق  د تخل  ى الكث    

للوح ات الرقابی ة ، حی  ث أمك ن برمج  ة الن شاطات المختلف  ة ومواعی دھا بم  ا یفی د ف  ى متابع ة اإلنج  از        

  .وإدخال التعدیالت الالزمة على األنشطة واألوقات لضمان األداء فى المواعید المحددة

   To Do       قوائم األولویات-٣

ضع مھام أو أھداف یومیة ل ألداء والت ى ق د تختل ف م ن      یحتاج كل فرد ناضج فى أى مجال إلى و    

ویستند نظام األولویات على مصادر أھمیة العمل أو . حیث األھمیة أو الوقت المطلوب لالنتھاء منھا     

الن  شاط ، حی  ث ی  تم ت  صنیف وترتی  ب ھ  ذه األن  شطة وفق  ًا ألھمیتھ  ا، وم  ن ث  م یمك  ن تحدی  د أولوی  ات      

 یستطیع المدیر أن یقوم بتصنیف المكالمات التلیفونیة إلى ث الث  على سبیل المثال ، . استغالل الوقت   

  :مجموعات وفقًا ألھمیتھا ، ثم یتبع اإلرشادات التالیة

 )أ(الرد على المكالمات التى تقع فى الفئة  •

  إلى حین وجود وقت مناسب) ب(تأجیل الرد على المكالمات التى تقع فى الفئة  •

  )ج(لرد على المكالمات التى تنتمى إلى الفئة تفویض مدیر المكتب أو السكرتیرة با •

  Stickersویفضل البعض ب دًال م ن ت دوین األن شطة أو المھ ام ال ضروریة عل ى أوراق الص قة         

وم  ن ث  م التع  رض لفق  دانھا، أن ی  دون ذل  ك ف  ى مفك  رة متوس  طة الحج  م وی  ضعھا أم  اه حت  ى ی  ستطیع    
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كن استخدام األجندات أو مخططات الوقت فى كذلك یم. متابعة المھام أو األنشطة الھامة المسجلة بھا  

  .القیام بھذه المھمة

  Know How To Delegate تعلم كیف تفـوض: ثانیًا 

  ماذا یعنى التفویض ؟

تتمثل االستراتیجیة الثانیة ف ى اإلدارة الجی دة للوق ت ف ى إتق ان ف ن التف ویض ، فم اذا یعن ى           

  التفویض؟

شخص فى مستوى إدارى معین إلى شخص یعنى التفویض النقل المؤقت للصالحیات من     

  .آخر فى مستوى إدارى أدنى

  :ویرتبط بمفھوم تفویض السلطة ثالثة اعتبارات رئیسیة ھــى

عندما یقبل الطرف الثانى التفویض فإن ھ یلت زم ب أداء الواجب ات الت ى یكلفھ ـا ب ھ رئی سھ ،                  §

 یق  وم ب  ھ م  ن ویم  ارس ال  صالحیات الالزم  ة ألدائھ  ا، وی  صبح م  سئوًال أم  ام رئی  سھ عم  ا  

 .أعمال

أن تخلى الطرف األول ع ن ص الحیات القی ام ب بعض المھ ام أو األن شطة ال یعن ى تخلی ھ                §

  .عن المسئولیة عنھا، ومن ثم فإن تفویض السلطة ال یعنى تفویض المسئولیة

أن لصاحب السلطة األصلى الحق فى استردادھا فى أى وقت ، وذلك إم ا لف شل الط رف           §

ھام التى استندت إلیھ على الوجھ المرغوب، وإما النتفاء الغرض من الثانى فى القیام بالم  

عملی  ة التف  ویض، فتف  ویض ال  سلطة ف  ى نھای  ة األم  ر یعن  ى التخل  ى المؤق  ت ع  ن بع  ض       

  .الصالحیات

  
  خمسة أسئلة رئیسیة لضمان التفویض الفعال

  لماذا التفویض؟:  الســـؤال األول

q اإلجابــة: 
  تفرغ المسئول للقضایا الھامة •

  دخار الوقت ألنشطة التخطیطا •

  التوزیع العادل لعبء العمل •

  سرعة اتخاذ القرارات وحل المشكالت •
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  زیادة جودة اتخاذ القرارات •

  توفیر فرص تنمیة مھارات المرءوسین •

  رفع الروح المعنویة للمرءوسین •

  تنمیة روح المشاركة والعمل الجماعى •

  ما الذى یجب تفویضھ ؟:  الســـؤال الثانى

q اإلجابــة: 
  )ج ، ب(المھام ذات األولویة المحدودة  •

  المھام الروتینیة التى تستغرق وقتًا طویًال نسبیًا •

  المھام التى تساعد على تنمیة المرءوسین •

  المھام التى یمكن للمرءوسین القیام بھا بشكل أفضل •

  المھام ذات العالقة بالمسار الوظیفى للمرءوسین •

  لمـــن یجب التفویض ؟: الســـؤال الثالث 

q اإلجابــة: 
  الفرد الذى یمتلك القدرة على أداء المھام موضع التفویض •

  الفرد الذى یتوافر لدیھ الرغبة فى أداء المھام موضع التفویض •

  الفرد الذى یمتلك السمات الشخصیة لتحقیق النتائج المتوقعة من وراء التفویض •

عیة فى اختیار األشخاص ال ذین ت سند إل یھم المھ ام        یجب توخى الحذر والموضو    •

  والصالحیات موضع التفویض

  من المھم معرفة نقاط القوة والضعف لدى المرءوسین •

  كیف یمكن التفویض ؟: الســـؤال الرابع 

q اإلجابــة: 
  التحدید الدقیق للمھام المراد تفویضھا •

 تعریف المرءوسین بكیفیة األداء الفعال لھذه المھام  •

  ید المرءوس بالسلطات الالزمة ألداء المھام المفوضةتزو •

 .وضع معاییر أو توقعات لمستویات األداء المرغوبة •

  ماھى ضمانات التفویض الفعال ؟: الســـؤال الخامس 
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q اإلجابــة: 
  التعرف على نقاط القوة والضعف فى المرءوسین •

  إظھار الثقة فى المرءوس وقدرتھ على إنجاز المھام الجیدة •

  ة الشعور بأنك ستحصل على أفضل النتائج بالتفویضمقاوم •

  ممارسة مزید من الضغط عند الحاجة •

المتابع  ة الم  ستمرة الس  تخدام الم  رءوس لل  صالحیات والتع  رف عل  ى م  ستویات     •

  األداء

  إظھار االستعداد لتقدیم المساعدة للمرءوس عند الحاجة •

  المكافأة عن االستخدام الممیز للتفویض •

  سترجاع الصالحیات عند الحاجةإظھار القدرة على ا •

  تعرف على مھاراتك التفویضیة

للتعرف على مھاراتك فى ممارسة التفویض راجع التمرین الذى یحمل ھذا العنوان فى نھایة ھذه   

  لتط  ویر ق  دراتك ف  ى ھ  ذا المج  ال    Action Planeالوح  دة، واس  تخلص من  ھ خط  ة عم  ل تنفیذی  ة    

  .تغالل وقت عملكالحیوى حتى ترفع من قدرتك على إدارة واس

  تعلم كیف تستخدم التلیفون بفاعلیة: ثالثًا 

تكم  ن االس  تراتیجیة الثالث  ة م  ن اس  تراتیجیات اإلدارة الفعال  ة للوق  ت ف  ى إتق  ان مھ  ارات اس  تخدام     

ف  ى الحقیق  ة، ال یوج  د عم  ل ال یعتم  د عل  ى الھ  اتف، إال أن  ھ ق  د یك  ون م  صدرًا للفاعلی  ة أو     . التلیف  ون

ومن ثم تحدد الطریقة التى تستخدم بھا التلیفون مدى قدرتك على التعامل مع  مصدرًا إلھدار الوقت،    

  .وقت وظیفتك

  :بعض اإلرشادات العامة للتعامل مع المكالمات الھاتفیة 

 .اسند عملیة الرد على التلیفون لمدیر مكتبك كلما أمكن ذلك •

  .طور أسلوب للتمییز بین نوعیات المكالمات •

 .ة التى یجب علیك القیام بھا یومیًاضع قائمة بالمكالمات الھام •

 .حدد الھدف من كل مكالمة والنقاط الرئیسیة التى تود التحدث فیھا  •

 .أعد نفسك للمكالمات كما تعد نفسك لالجتماعات •
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 .حاول إجراء المكالمات فى األوقات المرنة من الیوم •

  .یات االتصالاستخدم مدیر مكتبك فى تنفیذ أولو.. حاول أن تنفذ اتصاالتك كلھا معًا •

اس  تخدم مكب  ر ص  وت الھ  اتف حت  ى یمكن  ك إنج  از بع  ض األش  یاء األخ  رى ف  ى وق  ت       •

 .االتصال نفسھ

 .تعرف على قواعد االستخدام الفعال للھاتف •

 :حاول السیطرة على الحوار من خالل استخدام بعض الجمل مثل •

  "ھـل ھناك شئ ترغب فى مناقشتھ قبل الذھاب لالجتماع؟" 

  "سوف أعاود االتصال بك فى وقت الحق..  الخط األخرتوجد مكالمة على" 

  "یمكن مناقشة ذلك بالتفصیل فى مكالمة أخرى إن شاء اهللا" 

  "الخ..سأحاول االتصال بك بعد االنتھاء من مقابلة أحد الضیوف .. معذرة" 

حاول تسجیل نقاط المتحدث خاصة إذا ك ان شخ صیة ھام ة، حت ى یمكن ك التركی ز ف ى          •

  .الرد علیھا

   ساعة زمنیة أمامك لمتابعة أوقات المكالماتضع •

  تعلم كیف تدیر االجتماعات بفاعلیة: رابعًا 

االجتماع  ات س  الح ذو ح  دین ، حی  ث ت  ساعد اإلدارة الفعال  ة لالجتماع  ات ف  ى تحقی  ق العدی  د م  ن    

المزای  ا مث  ل تب  ادل الخب  رات وت  وفیر الرؤی  ة الم  شتركة وتنمی  ة العالق  ات الشخ  صیة وس  رعة تنفی  ذ        

ف  ى المقاب  ل ، ت  ؤدى اإلدارة غی  ر الفعال  ة لالجتماع  ات إل  ى إھ  دار الوق  ت وض  عف ج  ودة    . راتالق  را

  .القرارات وبطء التنفیذ، باإلضافة إلى ارتفاع التكلفة

  مظاھــر االجتماعات الفعالة

  وجود حاجة إلى االجتماع من حیث المبدأ •

  اإلعداد والتحضیر المسبق لالجتماع •

  وضوح الھدف من االجتماع •

   جدول أعمال وإطار زمنى للموضوعاتوجود •

  بدأ االجتماع فى الوقت المحدد •
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  عدم االنحراف عن موضوع االجتماع •

  القیادة الفعالة للجلسة •

  المشاركة اإلیجابیة لألعضاء •

  التعامل مع األنماط السلبیة من السلوك •

  التوصل إلى نتائج محددة •

  التقید بجدول االجتماع •

  إنھاء االجتماع فى الوقت المحدد •

  تعامل بإیجابیة مع الزائرین دون سابق موعد: خامسًا 

ربم  ـا تمث  ل الزی  ارات العارض  ة أكب  ر م  صادر إھ  دار الوق  ت بالن  سبة للم  دیر الم  صرى عموم  ًا        

ویكمن التحدى فى أن العم ل اإلدارى  . وشاغلى الوظائف اإلداریة فى الجامعة على وجھ الخصوص   

اد ت شمل الزم ـالء والرؤس ـاء والط ـالب وأع ضاء      الجامعى یتطلب االتصال بشبكة واسعة م ن األف ر      

إال أن . ال خ ..الجھاز اإلدارى وأولیاء األمور والمسئولین ف ى الم صالح المختلف ة ف ى مجتم ع الجامع ة           

الحاجة لالتصال مع ھذه األطراف ال یعنى أن المسئول ال یجب أن یكون متاحًا فى أى وق ت م ع أى         

ى وض  ع سیاس  ات منظم  ة للتعام  ل م  ع ھ  ذا الموق  ف،   ورغ  م أن ال  بعض یف  شل ف   . زائ  ر وألى س  بب

والبعض اآلخر یواجھ بانتقادات حادة ومواقف عند محاولتھ وضع ضوابط لھذه الظاھرة االجتماعی ة   

، إال أن ذلك ال یعنى التوقف عن المحاولة على األقل للح د م ن الت أثیرات ال سلبیة لھ ذه الظ اھرة ف ى              

  .مجتمعاتنا

  عامل مع الزائرین دون سابق موعدبعض اإلرشادات العامة للت

 .ضع سیاسة مكتوبة للتعامل مع الزیارات العارضة •

تنمی  ة مھ  ارات م  دیر المكت  ب ف  ى مج  ال ت  صنیف الزائ  رین وتحدی  د أولوی  ات مقابل  ة          •

  .المسئول

 .حدد أوقات معینة للزیارات للفئات التى یمكنھا التردد علیك •

 .علم مرءوسیك كیف یحترمون وقتك ووقت أنفسھم •

رض الزی ارة عل ى م ن تتوق ع أن یطی ل الجل وس عن دك حت ى ت تحكم أن ت ف ى وق ت                 أع •

 .الزیارة
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  .استخدم بعض العبارات المھذبة التى تشجع اآلخرین على اختصار وقت الزیارة •

  " دقائق؟٥لدى محاضرة بعد " 
  "!سوف أضطر لالستئذان بعد دقائق لمقابلة رئيس الجامعة" 
  "!! وسأكون معك حاالً استأذنك فى استكمال هذا التقرير"

 
حدد وقتًا معینًا لمرة واحدة فى األسبوع ألولئك الذین یرغبون ف ى مقابلت ك دون س ابق           •

 .مع تحدید وقت المقابلة لكل فرد أو مجموعة من األفراد.. موعد

 :استخدم اإلرشادات غیر اللفظیة التى تعكس انشغالك وضیق الوقت المتاح لدیك مثل  •

ك كثيراً إلى الشخص الذى يحضر دون سـابق موعـد حتـى         تجاهل النظر بعيني  " 
  "تشعره بضيق الوقت المتاح لديك؟

استمر فى الوقوف حتى ال يجلس الطرف اآلخر أو ال يضطر إلى االسترخاء فى              " 
  ".جلسته

ارفع سماعة التليفون وكأنك تخطط إلجراء مكالمة هامة، وفـى انتظـار انتهـاء              "
  ".الزائر إلجراء هذه المكالمة 

انظر لساعتك بين الحين واآلخر إلظهار مدى حاجتك للوقت أو تـأثير اآلخـرين              "
  ".على وقتك 

  تخلص من المھام غیر الضروریة: سادسًا

ق  د یفق  د الم  دیر ال  سیطرة عل  ى الوق  ت ب  سبب قیام  ھ ب  أداء مھ  ام غی  ر ض  روریة أو یمك  ن تأدیتھ  ا      

 الم دیرین ب أداء العدی د م ن المھ ام      ویوجد العدید من األسباب التى تف سر قی ام بع ض      . بواسطة آخرین 

  :غیر الضروریة من أبرزھا

  عدم وجود أھداف أو أولویات واضحة للعمل •

  الفشل فى تفویض بعض المھام للمساعدین •

 لآلخرین"  ال"عدم القدرة على قول  •

  اإلرشادات العامة للتخلص من المھام غیر الضروریة

 .عند الضرورة"  ال"ال تتردد فى قول كلمة  •

 . أشخاص آخرین للقیام بھذه المھمةاقترح •
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 .اظھر لآلخرین أن إنجاز ھذه المھام سوف یكون على حساب مھام أخرى أكثر أھمیة •

 .إذا كانت ھذه المھام مسندة بواسطة الرئیس أسألھ أى المھام أكثر أھمیة من وجھة نظره •

  .حدد المھام غیر الضروریة وحاول التخلص منھا إذا كان ذلك ممكنًا •

لیل على مدى ارتفاع التكلفة فى حالة القیام بھا أو مقدار الوفر فى التكلفة فى حالة  قدم الد  •

 .التخلص منھا

 .قم بتفویض المھام األقل أھمیة لمرءوسیك أو مدیر مكتبك إذا كان ذلك ممكنًا •

إذا ك  ان م  ن ال  صعب أو م  ن غی  ر المناس  ب تف  ویض تل  ك المھ  ام ، فح  اول القی  ام بھ  ا ف  ى    •

  . عندما تكون مجھدًااألوقات المرنة أو

استخدم صالحیات الوظیفة ف ى تحوی ل المھ ام غی ر ال ضروریة إل ى أش خاص آخ رین أو           •

 .وحدات تنظیمیة أخرى

 .اعتذر عن عدم مالئمة الوقت إلنجاز ھذه المھام عندما یكون ذلك ممكنًا •

  قلص حجم األعمال الورقیة: سابعًا

مذكرات والتقاریر مما یؤدى إل ى إھ دار ج زء    كثیر من األشخاص یقضون وقتًا كبیرًا فى إعداد ال 

  :ویستلزم تقلیص حجم األعمال الورقیة القیام بما یلى. ملموس من وقت العمل

  معاملة المكاتبة مرة أخرى •

  تدوین المالحظات على المستند األصلى مع قیام السكرتیر بالرد •

  استخدام البرید اإللكترونى كلما كان ذلك ممكنًا •

   المكتب فى عرض البریدتنمیة مھارات مدیر •

  االختصار فى الكتابة •

  بعض اإلرشادات اإلضافیة فى اإلدارة الجیدة للوقت: ثامنًا

إضافة إلى االستراتیجیات السبع الرئیسیة التى ت م تناولھ ا عل ى ال صفحات ال سابقة ، توج د بع ض         

لوق ت ، ویمك ن   اإلرشادات األخرى أو الن صائح الت ى یمك ن أن ت ساھم ف ى التق دم نح و إدارة أف ضل ل                

  :تلخیص ھذه اإلرشادات فیما یلى
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 .صمم قوائم باألشیاء الضروریة المطلوبة إنجازھا وفقًا ألساس یومى •

  استخدم األوقات الصباحیة فى إنجاز المھام الرئیسیة •

 حدد األھداف بوضوح وبین تاریخ إنجاز كل ھدف  •

 To Doاستخدم قائمة األولویات   •

العاجل ة أوًال ث م ح اول تف ویض النوعی ات األخ رى م ن المھ ام         قم بتنفیذ المھام الرئیسیة و    •

  .لآلخرین

 .تجنب التأجیل أو تأخیر عمل الیوم إلى الغد •

 .قم بإنجاز المھام الھامة غیر المحببة إلیك أوًال •

 .حدد مضیعات وقتك وحاول التخلص منھا •

 .ركز على مھمة واحدة ولیس أكثر من مھمة فى وقت واحد  •

 .ت القیمة المضافة المرتفعةركز على المھام ذا •

 .استخدم المكاتبات اإللكترونیة كلما أمكنك ذلك •

 .حدد مواعید واقعیة إلنجاز المھام •

أجم  ع مع  ًا األعم   ال المت  شابھة حت   ى تح  افظ عل   ى اس  تمراریة وات   ساق الفك  ر والحال   ة        •

 .المزاجیة

 .تحكم فى مقاطعات الزائرین فى الفترات الحرجة •

 .متوقعةخصص وقتًا لألزمات غیر ال •
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  التمرین الثالث

  تحدید أولویات استخدام الوقت

بافتراض أنك تعمل وكیًال لشئون التعلیم والطالب بإحدى الكلیات النظریة ، وأنك تخطط لعمل قائمة 

  :بأولویاتك خالل األسبوع القادم والذى من المتوقع أن یتضمن القیام بالمھام التالیة

  .ل األسبوع لرفعھ إلى عمید الكلیة فى نھایة األسبـوعإعداد تقریر عن سیر الدراسة خال - ١

 .مقابلة أحد المتخصصین فى إعداد برنامج ألعمال االمتحانات وإعالن النتائج - ٢

أداء محاضرین إحداھما لطالب الشعبة العامة یوم السبت من التاس عة إل ى الثانی ة ع شرة ص باحًا،            - ٣

لك یوم األربعاء من الثانی ة ع شرة إل ى الثالث ة     واألخرى لطالب شعبة الدراسة باللغة اإلنجلیزیة وذ  

 .ظھرًا

 .حضور اجتماع مجلس الكلیة والذى سوف یعقد یوم الثالثاء الساعة الحادیة عشرة صباحًا - ٤

 .استدعاء مسئول شئون الطالب لمناقشة بعض المالحظات بشأن أسلوب العمل فى اإلدارة - ٥

 .یم المتمیزین وتوزیع الجوائزحضـور ختام دورة األنشطة الطالبیة للمساھمة فى تكر - ٦

مراجعة نتائج الدراسة التى أعدتھا الجامعة عن جودة الخدم ة التعلیمی ة بالكلی ة وإب داء مالحظ اتھم           - ٧

 .علیھا

تع   دیل الخط   ة الدراس   یة ألح   د ال   زمالء ال   ذین اض   طروا ل   دخول المست   شفى وع   دم تمكن   ھ م   ن     - ٨

 .فصل الدراسىاالستمرار فى أداء محاضراتھ خالل الفترة المتبقیة من ال

مراجع ة التقری  ر ال  ذى أع  ده م سئول جھ  از توزی  ع الكت  اب الج امعى ع  ن إنج  ازات الجھ  از خ  الل      - ٩

  .الفترة السابقة

  .المرور على القاعات الدراسیة للتأكد من توافر التسھیالت الضروریة ألداء الخدمة التعلیمیة -١٠

نیة التورید لجمی ع المراج ع ف ى    االتصال بمصدر تورید كتب شعبة اللغة اإلنجلیزیة للتأكد من إمكا      -١١

  .الوقت المتفق علیھ

مقابلة مجموعة من أولیاء األمور الس تعراض ش كاواھم ب شأن نت ائج أبن ائھم ف ى الف صل الدراس ى                  -١٢

  .األول

البدء فى إعداد موازنة القسم للع ام الج امعى الق ادم واحتیاجات ھ م ن العن صر الب شرى والت سھیالت                -١٣

  .المادیة المختلفة
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  وبوالمطــل

  

 استخدم مصفوفة األولویات التى تم استعراضھا سابقًا لتصنیف المھام أو األنشطة المتوقعة -١

  :لوكیل الكلیة خالل األسبوع القادم إلى أربع مجموعات ھـى

  )منطقة أ(أنشطة ھامة للغایة  -١

 )منطقة ب( أنشطة ھامة نسبیًا  -٢

 )منطقة ج( أنشطة محدودة األھمیة  -٣

  ) دمنطقة( أنشطة غیر ھامة  -٤

   ما ھى المبررات التى تم االستناد إلیھا فى تصنیف ھذه األنشطة؟-٢

• ...................................................................................................   

• ...................................................................................................   

• ...................................................................................................   

• ...................................................................................................   

  تدعیم قرارك بتصنیف أولویات األنشطة السابقة؟ ماھى المعلومات اإلضافیة التى تحتاجھا ل-٣

• ...................................................................................................   

• ...................................................................................................   

• ...................................................................................................   

• ...................................................................................................   

ویات استخدام الوقت  قارن بین إجابتك مع أعضاء فریقك للتوصل إلى رؤیة مشتركة حول أول-٤

  .تمھیدًا لعرضھا على المجموعات األخرى

• ...................................................................................................   

• ...................................................................................................   

• ...................................................................................................   

• ...................................................................................................   
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  التمرین الرابع

  قیم مھارتك التفاوضیة

  

أسفل الخانة التى تعكس سلوكك الفعلى فیما یتعلق بمضمون كل عبارة من العبارات ) √(ضع عالمة 
  :التالیة

  
  

  العبـــــارات
  نعم

)٣( 

  إلى حد ما
)٢( 

  ال
)١( 

    . اضع ضوابط الختيار الشخص الذى أقوم بالتفويض له-١

 أمد المرءوس بالتعليمات الكاملة وتوقعاتى ألدائه قبـل اسـناد           -٢
 .المهمة إليه

   

 أحدد بدقة حدود مسئولية المرءوس وأتأكد مـن فهمـه لهـذه             -٣
 .الحدود

   

 أزود المرءوس بالصالحيات الكافية إلنجاز المهام المسندة إليه         -٤
  .علىأكمل وجه

   

 أتأكد من رغبة المرءوس فى تقبل المهام اإلضـافية وقدرتـه            -٥
  .على القيام بها

   

تفويضها للتأكد من األداء الجيد لها       أقوم بمتابعة المهام التى تم       -٦
  .وعدم وجود مشكالت تعوق تنفيذها

   

 أقوم بإخبار اآلخرين الذين يتأثرون بالتفويض لـضمان الـدعم       -٧
  .والتعاون المطلوب مع الشخص الذى تم التفويض له

   

 أوفر للمرءوس الدعم المناسـب مـن معلومـات وتـسهيالت            -٨
  .المفوضة إليهلضمان اإلنجاز الفعال للمهام 

   

 أحاول تنمية روح المبادأة فى المـرءوس حتـى يـتمكن مـن      -٩
  .مواجهة المواقف غير الروتينية عند مباشرة مهامه اإلضافية

   

 انظر إلى أخطاء المرءوس على أنها رصيد إضافى للخبرة ،           -١٠
  .وال أتردد فى مكافأته عندما يتحسن تنفيذ المهمة
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  :تفسير النتائج
 قم بجمع الدرجات التى حصلت عليها من إجابتك على جميع العبارات وضعها فى              -١

 :هذا المربع

  
  : تعرف على مستوى مهارتك فى التفويض وفقاً للمقياس التالى-٢

 !!متميز أو متحيز  ٣٠ــ ٢٦
  جيـــد  ٢٥ــ ٢١
  متــوســـط  ٢٠ــ ١٦
  ضعيــف  ١٥ــ ١٠

  
  .ارتك التفويضية استخدم الجدول التالى فى تدعيم مه-٣

  خطط التحسين  مجاالت الضعف  مجاالت القـــوة
§  §  §  

§  §  §  

§  §  §  

§  §  §  

§  §  §  

 

  :الدرجة اإلجمالية
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  التمرین الخامس

  كیف تدیر وقتك بطریقة جیدة ؟

  
أجب .  عبارات والتى تعكس بصفة عامة مبادئ إدارة الوقت بطريقة فعالة ١٠فيما يلى   

البديلة التى تـصف كيـف      على األسئلة الموضحة أدناه وذلك بوضع دائرة على اإلجابة          
  .تؤدى وظيفتك

  
 : أستقطع كل يوم جزء من الوقت للتفكير فى وظيفتى والتخطيط لها-١

  غالباً §  دائماً §
  مطلقاً §  أحياناً §
  : أضع أهداف مكتوبة ومحددة وأحدد مواعيد االنتهاء-٢

  غالباً §  دائماً §
  مطلقاً §  أحياناً §
 األعمال حسب أهميتها وأعطى أولوية ألداء األعمـال   أقوم بإعداد قائمة عمل يومياً وأرتب  -٣

 :الهامة أوالً

  غالباً §  دائماً §
  مطلقاً §  أحياناً §
 : أحتفظ بجدول زمنى فيه وقت احتياطى يسمح بمواجهة أى أزمات أو مواقف غير متوقعة-٤

  غالباً §  دائماً §
  مطلقاً §  أحياناً §
 : أقوم بتفويض كل شئ أقدر عليه لآلخرين-٥

  غالباً §  ائماًد §
  مطلقاً §  أحياناً §
 : أحاول معالجة أى مكاتبة مرة واحدة فقط-٦

  غالباً §  دائماً §
  مطلقاً §  أحياناً §
  : أبذل مجهود خاص ألتجنب أى زيارات أو تليفونات عارضة مزعجة-٧

  غالباً §  دائماً §
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  مطلقاً §  أحياناً §
 :منعنى من أداء األعمال العامةلطلبات اآلخرين التى قد ت) ال( عندى القدرة ألقول -٨

  غالباً §  دائماً §
  مطلقاً §  أحياناً §
 : أحاول االختصار فى المكالمات التليفونية أثناء العمل-٩

  غالباً §  دائماً §
  مطلقاً §  أحياناً §
 : أستخدم أجندة بالموضوعات التى سيتم مناقشتها فى االجتماعات والزمن الممكن لذلك-١٠

  غالباً §  دائماً §
  مطلقاً §  أحياناً §

  
  إرشادات التمرین

  

 :حتى يمكنك أن تقدر الدرجات التى يمكن أن تحصل عليها اتبع ما يلى -١
ونقطـة  ) غالبـا (  نقطة لالسـتجابة     ٢،  ) دائما(  نقط لالستجابة    ٣خصص  : أوالً

  ).مطلقا( ، وصفر لالستجابة األخيرة )أحياناً(واحدة لالستجابة 
حصلت عليها فى العبارات لكـى تحـصل علـى إجمـال            أجمع النقط التى    : ثانياً

  .الدرجة
  :قارن الدرجة اإلجمالى التى حصلت عليها بما يلى : ثالثاً
 .يفضل أن تعطى اهتماماً أكثر إلدارة وقتك  ١٥صفرــ 

  أنت تدير وقتك إلى حد ما بشكل جيد ولكن هناك فرصه لتحسينه  ٢٠ــ ١٦
  جيد جداً  ٢٥ــ ٢١
  ممتاز  ٢٨ــ ٦
  !أنت مبالغ  ٣٠ــ ٩

  
  خطة عملية لتحسين مهارات إدارة الوقت: رابعاً

  
  خطط التحسين  مجاالت الضعف  مجاالت القـــوة
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§  §  §  

§  §  §  

§  §  §  

§  §  §  

§  §  §  
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  الوحدة الرابـعـــــة

  إدارة ضغـــــــوط العمــــل
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  إدارة ضغـــــــوط العمــــل

  ترغب فى تحقیقھ؟ھل یتوافر لدیك الوقت الكافــى إلنجاز كل ما 

 فأنت من المحظوظین  أو من األفراد القالقل فى عالمنا المعاص ر ال ذین       "نعم" إذا كانت اإلجابة    

إن غالبیة األفراد یواجھون مشكالت عدم الق درة عل ى إنج از ك ل م ا یرغب ون           . ینعمون بوفرة الوقت  

ھ ام وظیفی ة متع ددة یج ب     فھن اك م . فى تحقیقھ سواء على المستوى الوظیفى أو المستوى االجتم اعى   

وھن  اك أم  اكن كثی  رة ن  ود الت  ردد علیھ  ا، وھن  اك أش  خاص  !! القی  ام بھ  ا بع  ضھا ھ  ام وأكثرھ  ا عاج  ل 

كثیرون نود زیارتھم أو نرغب فى استقبالھم، فمن أین نأتى بالوقت الالزم للقیام بھذه األعباء أو أداء    

  .ھذه الواجبات

 ح ضور االحتف ال ال سنوى ال ذى تقیم ھ المدری ة أو       كم منا واجھ مثل ھذا الموقف فأنت ترغب ف ى   

الجامعة لخریجیھا ومن بی نھم إبن ك أو ابنت ك ، وأن ھ ذا الح دث ق د ت زامن م ع اجتم اع ھ ام یج ب أن                 

یحضره أو مقابلة ھامة مع أح د الم سئولین الكب ار ، أو ربم ا یك ون ھن اك تقری ر یج ب أن تنتھ ى م ن               

 لھا أو موعد سبق تحدیده مع طبیب األسنان ویصعب إعداده أو مشكلة بین مرءوسیك یجب التصدى   

ان  ك ب  الطبع ف  ى مث  ل ھ  ذه المواق  ف أو غیرھ  ا تتع  رض لم  ا ی  سمى بال  ضغوط ، فم  اذا یق  صد  . تغیی ره 

  بالضغــوط ؟

  Defining Stress  معنى الضغط

أى خاص  یة أو ح  دث أو موق  ف ف  ى البیئ  ة     "Stimulusیع  رف ال  بعض ال  ضغط باعتب  اره مثی  ر   

  "رد والذى قد یتولد عنھ نتائج سلبیة أو غیر مرغوبة بالنسبة لـھالمحیطة بالف

، بمعن ى أن ھ نتیج ة ول یس     Responseأما التعریف الثانى فینظ ر إل ى ال ضغط باعتب اره اس تجابة              

  .سببًا

ومن الناحیة العملیة فإنھ م ن المفی د النظ ر إل ى ال ضغوط باعتبارھ ا اس تجابة یق وم بھ ا الف رد عن د               

و ظروف أو أحداث معینة وأن ھذه الظروف أو األحداث تعتب ر م سببات لل ضغط        مواجھتھ لمواقف أ  

“Stressors” .من ھذا المنطلق یمكن تعرف الضغط بأنھ:  

ھو اس تجابة تكیفی ة ذاتی ة ناتج ة ع ن تفاع ل الف رد م ع الق وى الخارجی ة ف ى البیئ ة المحیط ة                      : الضغط

  .والذى قد یترتب علیھ آثارا مادیة أو نفسیة أو سلوكیة
  



 - ٥٢ -

ویشیر التعریف السابق إلى ان الضغوط ھى ناتج التعامل مع شئ أو حدث م ا وال ذى یثق ل كاھ ل          

 م ادى أو نف سى أو غی ر    " تھدی د " ھنا تعنى وج ود  " خاصة" وكلمة  . الفرد بمطالب أو أعباء خاصة    

  .عادى أو خارج نطاق تصرفات الفرد العادیة

  متى یعتبر الحدث الخارجى مصدرًا للضغوط؟

  :ربعة شروط یجب توافرھا كى یعتبر الحدث الخارجى مصدرًا للضغوط وھىیوجد أ

 Potential Threat  التھدید المحتمل -١

على سبیل المثال فإن تعیین مدیر جدید ق د ی صیب ال بعض ب القلق وبینم ا یرح ب ب ھ ال بعض             

  .األخر، ومن ثم فھو یعتبر مصدرًا للضغط للفرد األول بعكس الفرد الثانى

   portanceIm    األھمیــة -٢

فكلم ا أدرك الف رد أھمی  ة أو خط ورة الح دث كلم  ا زادت احتم االت إدراك ال ضغط والتم  اس       

  .مظاھرة ، كما ھو الحال بإدراكات الفرد الحتماالت التسریح من الخدمة أو ترك العمل

 Uncertainty    عدم التأكــد -٣

. ر م  ا یح  دثی  شیر إل  ى احتم  االت نق  ص المعلوم  ات أو ع  دم الوض  وح أو الق  درة عل  ى تف  سی 

فاإلش اعات ح ول احتم االت ال  تخلص م ن بع ض الع املین تعتب  ر م صدرًا قوی ًا لل ضغوط مقارن  ة          

  .بمجاالت المعرفة التامة

  Duration            الفترة الزمنیة -٤

وبوجھ عام كلما طالت فترة األعبــاء أو المطال ب غی ر   . وتشیر إلى مدى استمراریة الحـدث  

( ف   رد كلم   ا زادت ال   ضغوط الناتج   ة ع   ن الحـ   ـدث أو الت   صرف  العادی   ة الت   ى ق   د یواجھھ   ـا ال

  ).االستغناء المؤقت مقابل االستغناء النھائى

  طأعراض الضغو/ مظاھر 

: یمك  ن تق  سیم المظ  اھر الناتج  ة ع  ن ال  ضغوط إل  ى ثالث  ة أن  واع م  ن المظ  اھر أو األع  راض ھ  ـى  

  . السلوكیةاألعراض الفسیولوجیة ، األعراض النفسیة ، باإلضافة إلى األعراض
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  قد یكون للضغط نتائج إیجابیة

من الخطأ االفتراض بأن الضغوط یتولد عنھ ا دائم ًا نت ائج س لبیة ، حی ث تعك س نت ائج الدراس ات             

المتخص  صة أن ممارس  ة ق  درًا مالئم  ًا م  ن ال  ضغوط یعتب  ر ض  روریًا لتحقی  ق م  ستویات متمی  زة م  ن   
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وم ن ب ین   . لف رق الریاض یة عل ى وج ھ الخ صوص     األداء كما ھو الحال فى فرق العمل عمومًا وفى ا        

  :اآلثار اإلیجابیة للضغوط

 السرعة فى اإلنجاز  •

  تشجیع التفكیر االبتكارى •

  تنمیة االتجاھات اإلیجابیة نحو تفویض السلطة •

  خلق التنافس اإلیجابى بین العاملین •

  خلق اإلحساس بأھمیة الوقت والعمل على اإلدارة الجیدة لھ •

  زیادة اإلنتاجیة •

  حل تطور ضغوط العملمرا

  :توجد ثالث مراحل لتطور مواجهة الفرد للضغوط وهــى

 Alarm  مرحلة التنبیھ بالخطر أو اإلنذار: المرحلة األولى 
تمث  ل مرحل  ة رد الفع  ل األول  ى تج  اه ض  غوط العم  ل والت  ى تتمث  ل ف  ى التف  اعالت الج  سمانیة      •

ع ض غط ال دم وزی ادة مع دالت     والنفسیة الداخلیة والت ى یترت ب علیھ ا ت وتر األع صاب وارتف ا        

  .التنفس، وغیر ذلك من األعراض

 Resistance  مرحلة المقاومـة: المرحلة الثانیة 
وع ادة م ا یترت ب    . تبدأ ھذه المرحلة مع تزاید ضغوط العم ل وارتف اع م ستوى القل ق والت وتر            •

غی ر  على ھذه المقاومة العدید من المظاھر السلبیة لل سلوك مث ل إص دار ق رارات مت ضاربة و        

  .الخ..جیدة والمصادمات مع اآلخرین ومقاومة بعض القرارات العلیا

 Exhaustion  اإلجھاد أو االستنزاف: المرحلة الثالثة 
تظھ  ر ھ  ذه المرحل  ة م  ع انھی  ار المقاوم  ة وظھ  ور العدی  د م  ن األم  راض المرتبط  ة بال  ضغط     •

ا م ن المخ اطر   النفسى مثل ارتف اع ض غط ال دم أو ال صداع الم ستمر أو قرح ة المع دة وغیرھ                 

  .التى تمثل تھدیدات مباشرة وغیر مباشرة لكل من الفرد والمنظمة

  العالقة بین مستوى الضغوط واألداء
بمعن ى أن  . توصلت الدراسات إلى أن العالقة بین م ستویات ال ضغوط واألداء تأخ ذ ش كل منحن ى      

ثالن طرف ى المنحن ى   أولئك الذین یضطلعون بمھام محدودة وأولئك الذین یضطلعون بمھام كثی رة یم      
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أما المستوى المتوسط  أو المالئم من الضغوط فیؤدى . وتتسم إنتاجیتھم بالتدنى وإن اختلفت األسباب   

إلى تحقیق أقصى مستویات األداء وھو ذلك المستوى الذى یحقق أفضل توازن ممكن بین اعتب ارات      

  :ثالثة ھــى

o التحدى       Challenge             

o  المسئولیة  Responsibility  

o  المكافأة                   Reward  

  .ويعرض الشكل التالى منحنى الضغوط وعالقته باألداء والحالة الصحية لألفراد
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  :یستدل من النموذج ما یلى 

  .توجد مصادر متعددة للضغوط والتى قد تكون بیئیة أو تنظیمیة أو فردیة •

  .د تكون فردیة وقد تكون تنظیمیة أیضًاأن التعرض للضغوط یترتب علیھ أثار أو نتائج ق •

إن العالق  ة ب  ین م  صادر ال  ضغوط ومواجھ  ة ال  ضغوط ونت  ائج ال  ضغوط لی  ست مباش  رة ف  ى      •

ال سمات الشخ صیة ، نم ط ال سلوك     : جمیع األحوال، حیث تتأثر بوجود عوامل وس یطة أھمھ ا     

 .والدعم االجتماعى ) أ(

ط فى األصل أو استمراریتھا عند تؤثر أنشطة منع وإدارة الضغوط على مدى حدوث الضغو   •

ففى حین تساعد أسالیب المنع على الوقایة من ال ضغوط ف إن أس الیب اإلدارة ت ساعد           . تحقیقھا

  .على العالج
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  مصادر الضغوط: أوًال

تتمث  ل الخط  وة األول  ى ف  ى اإلدارة الجی  دة لل  ضغوط ف  ى التع  رف عل  ى م  صادر أو م  سببات         

ادر الضغوط إل ى ث الث مجموع ات م ن الم صادر      وبصفة عامة ، یمكن تقسیم  مص . الضغوط

  .ھـى البیئة والفرد والتنظیم

  المصادر البیئیة للضغوط

  الظروف االقتصادیة •

  االتجاھات السیاسیة •

  المشاركة االجتماعیة •

  التطور التكنولوجى •

  أجھزة الرقابة الخارجیة •

  تعدد األدوار خارج العمل •

  التلوث البیئى •

  الطقس والمناخ •

  .الخ..الزحام •

 صادر الفردیة للضغوطالم

  تعدد الحاجات والرغبات •

  الرغبة فى اإلنجاز •

  ) الخالفات الزوجیة- المرض-  الطالق- الوفاة( األحداث االجتماعیة  •

  )متطلبات األسرة مقابل متطلبات الوظیفة( المسئولیات االجتماعیة  •

  المثالیات وفجوة الواقع •

  )توجیھ األبناء مثًال( فقدان السیطرة على األمور  •

  ھدیدات الطموحاتت •

  الخوف من فقدان الوظیفة •

  اإلحالة للتقاعد أو المعاش •
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 المصادر التنظیمیة للضغوط

   المغاالة فى المركزیة واتخاذ القرارات •

 سوء التخطیط •

 تعدد تضارب األھداف •

 عدم وجود نظام لتحدید األولویات •

 تعدد المسئولیات التنظیمیة ومحدودیة نطاق اإلشراف •

 )ات اإلدارة مقابل رغبات جماعة العملرغب( صـراع الدور  •

  )عدم اإللمام بتوقعات األداء وأنظمة المكافأة ( غموض الدور  •

  تعدد المھام العاجلة •

  تقادم المھارات المصاحب لتطور تكنولوجیا العمل •

 خطط تقلیل الوظائف •

  تطبیق الفلسفات الجدیدة مثل الجودة الشاملة وھندسة العملیات  •

  لتفویضغیاب أو عدم ممارسة ا •

  ) النوعى–الكمى ( زیادة عبء العمل  •

  غیاب المعاییر الرقابیة الموضوعیة •

  وجود أنماط قیادیة سلبیة •

  ضعف المشاركة فى عملیة اتخذا القرارات •

  عدم االتساق فى سیاسات وأنظمة وبرامج العمل •

  ضعف فعالیة أنظمة االتصاالت وبرامج العمل •

  سوء بیئة العمل المادیة •

  لنزاعات التنظیمیةتفشى الصراعات وا •

  النتائج المترتبة على الضغوط: ثانیًا

تتسم النتائج المترتبة على ضغوط العم ل بالتع دد والتن وع ف ى ذات الوق ت، م ن أن بع ضھا یك ون          

إیجابی  ًا ف  ى ح  ین ال  بعض األخ  ر س  لبیًا وب  صفة عام  ة یمك  ن التمیی  ز ب  ین ن  وعین م  ن آث  ار مواجھ  ة        

  .دیة واآلثار والنتائج التنظیمیةاآلثار والنتائج الفر: الضغوط ھمـا 
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  اآلثار الفردیة للضغوط

   اآلثار اإلیجابیة-أ

  زیادة الدافعیة للعمل •

  ارتفاع مستویات األداء •

  االستقرار الوظیفى •

  السرعة فى إنجاز األعمال •

  تطویر العمل •

   اآلثار السلبیة-ب

  ضعف التركیز •

  القلق •

  التوتر •

  اإلحباط •

  الالمباالة •

  النزعة العدوانیة •

  الخ..ئاباالكت •

  اآلثار التنظیمیة للضغوط

   اآلثار اإلیجابیة-أ

  جودة اتخاذ القرارات •

  التفكیر االبتكارى •

  تشجیع العمل الجماعى •

  المناخ التنافسى الصحى •
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  زیادة االنتاجیة •

  تخفیض التكلفة •

   اآلثار السلبیة-ب

  ارتفاع التكلفة •

  دوران العمل •

  ضعف القدرة على االبتكار والتطویر •

  یةانخفاض اإلنتاج •

  ضعف الوالء واالنتماء •

  انخفاض جودة اتخاذ القرارات •

  العوامل الوسیطة للضغوط: ثالثًا
لماذا تختلف استجابات األفراد للضغوط أو تختلف قدراتھم ف ى التعام ل معھ ا؟ تكم ن اإلجاب ة ف ى          

وجود بعض العوامل الوسیطة التى قد تقوم بإضعاف أو تأكید العالق ة ب ین م صادر ال ضغط والق درة              

  .ى مواجھتھا والنتائج المترتبة علیھاعل

بصفة عامة یوجد ثالثة نوعیات م ن العوام ل الوس یطة والت ى ت تحكم ف ى ش كل وم ستوى العالق ة               

السمات الشخصیة ، نمط الشخصیة : بین متغیرات المصادر والمواجھة والنتائج، وھذه العوامل ھـى        

  .والدعم االجتماعى) أ(

  Personality Facets   معالم الشخصیة-
یشیر مفھوم معالم الشخصیة إلى مجموعة من السمات أو المیول أو الحالة المزاجیة وغیرھا  •

  .من الخصائص التى تشكل نواحى التشابھ أو االختالف فى سلوك األفراد

بصفة عامة یوجد عدد كبیر من المعالم الشخصیة التى یمكن أن تمارس دور الوسیط عند  •

القدرة على تحمل المواقف :  یكمن فى ثالثة معالم ھـىالتعرض للضغوط ، إال أن أھمھا

  .الغامضة ، مراكز التحكم ، باإلضافة إلى احترام وتأكید الذات

كقاعدة عامة ، فإن األفراد الذین یمتلكون مقدرة أعل ى  :  القدرة على تحمل المـواقف الغامضــة -١/١

 مقارنة بزمالئھم الذین ال على تحمل الغموض من المحتمل أن یشعروا بقدر أقل من الضغوط

  .یمتلكون مقدرة مرتفعة على تحمل تلك المواقف
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یقصد بمراكز التحكم نوعیة التوجھ الشخ صى وھ ل ھ ى م صادر ذاتی ة داخلی ة       :  مراكز التحكم -١/٢

وكقاعدة عامة فإنھ كلم ا ش عر الف رد بأن ھ یمتل ك ق درًا م ن ال سیطرة عل ى            . أو مصادر خارجیة  

فى حیات ھ ، فإن ھ أق ل احتم اًال إلدراك المواق ف بأنھ ا م صادر لل ضغوط             األحداث التى تواجھھ    

  .ومن ثم أقل احتماًال بأن یظھر نماذج سلوكیة سلبیة والعكس صحیح

بصفة عامة فإن األفراد ال ذین یت سمون بوج ود م ستویات مرتقع ة لتأكی د          :  احترام وتأكید الذات   -١/٣

ماَال للشعور بالتھدید أو الضغوط مقارن ة بأولئ ك   الذات یثقون فى قدراتھم وبالتالى فھم أقل احت      

  .الذین ال یتسمون بوجود مستوى مرتفع من تأكید الذات

  Type (A) Behavior  )أ( نمط السلوك -
  السمات الممیزة

  محاولة إنجاز أكبر قد من المھام •

  اإلقدام والطمــوح •

  التنافس والجرأة •

  الحماس واالنفعال •

  نفاذ الصبر والحرص على الوقت •

  توجھ كبیر بالعمل •

  صراع دائم مع اآلخرین والمواقف واألحداث •

 Type (A) Behavior   )ب(نمط السلوك 

  إیقاع منتظم فى التعامل مع المواقف واألحداث •

  یعمل بنشاط ولكن دون مغاالة •

  یتسم بالثقة التى تؤدى إلى االستقرار النفسى •

  یجمع بین التوجیھ بالعمل والناس •

  ف أو اتخاذ القراریدرس األشیاء قبل التصر •

أق  ل احتم  اًال لل  شعور بالتھدی  د أو   ) ب(ب  صفة عام  ة ، األف  راد ال  ذین یت  سمون ب  نمط ال  سلوك    
  ).أ(الضغوط قیاسًا على األفراد الذین یتسمون بنمط السلوك 

  القاعدة
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  Social Supportٍ   الدعم االجتماعى-

 الدعم االجتماعى بأنه كافة أشكال المساعدة وسبل التأييد وقنوات االتصال التى            يعرف
وتشير نتائج الدراسات الميدانية إلـى وجـود عالقـة          . تشكل عالقات الفرد مع اآلخرين    

  . مواجهة ضغوط العملإيجابية بين مستويات الدعم االجتماعى والقدرة على

  مداخل منع وإدارة الضغوط: رابعًا

يجب أن يعترف المدير الماهر بحقيقة وجود الضغوط، ومن ثم يبـذل كافـة الجهـود      
ويكمن الفارق بين المفهومين فى أن      . للبحث عن مداخل لمنعها أو الحد من آثارها السلبية        

ن مسببات الـضغوط، أمـا       يركز على أحكام السيطرة أو التخلص م       Preventionالمنع  
 فيقصد بها اتخاذ اإلجراءات أو الوسائل التى تساعد فى التعامـل            Managementاإلدارة  

  .مع الضغوط أو الحد من أثارها السلبية
الم داخل التنظیمی ة والم داخل    :یمكن ت صنیف م داخل التعام ل م ع ال ضغوط ف ى مجم وعتین ھ ـى               

  .الفردیة
  

  ضغوطالمداخل التنظیمیة للتعامل مع ال

 Environment Fit   تعظیم التوافق بین الفرد وبیئة العمل-١
  فعالیة برامج التوظف •

  األمان الوظیفى •

  المكافآت والعائد المادى •

  فعالیة برامج التوظف •

  وجود إرشادات واضحة للعمل •

  اإلثراء الوظیفى •

  توسیع مھام الوظیفة •

 Socialization    برامج التأقلم االجتماعى •

  لوظیفىالتدریب والتطویر ا •

  تبسیط مھام الوظیفة •

   برامج منع وإدارة الضغوط-٢
  )الخ.. الدعم – المساعدة –االتصاالت ( برامج الدعم المعنوى  •

  المساعدة فى حل المشكالت •

  إعادة تعدیل المسار المھنى •
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 برامج اللیاقة الصحیة  •

  برامج المشكالت السلوكیة والعاطفیة  •

 )الخ.. إصابات–  أشعة–كیماویات ( برامج األمان الوظیفى  •

    المداخل الفردیة للتعامل مع الضغوط
  ممارسة الریاضة •

  المشاركة فى أنشطة جمعیات النفع العام •

  الفحص الطبى المنتظم •

  التأمل •

  االسترخاء •

  المحافظة على الصالة وقراءة القرآن •

  تغییر نوعیة العمل •

  تغییر المنظمة •

 )راتمراحل اتخاذ القرا( الحد من مصادر الضغط أو تعدیلھا  •

  )جماعة صداقة ( بناء شبكة دعم اجتماعى  •

  دلیلك فى عالج ضغوط العمــل
فى نھایة ھذه الوحدة قد یكون م ن المفی د تق دیم ھ ذه الوص فة العالجی ة ل ضغوط العم ل ، ربم ا ق د                

  .نعثر على ضالتنا فى بعض ما اشتملت علیھ

أال ب ذكر اهللا  " الس تجابة  وك ن واثق ًا م ن ا   .. واس تعن ب اهللا ف ى ك ل أم ورك       .. إلجأ إلى ال صالة      •

  ".تطمئن القــلوب

ف  اهللا یجع  ل م ن بع  د ك  ل  .. أع ط األم  ور الجدی ة الواجب  ة دون ت  ضخیم أو ی أس م  ن رحم ة اهللا     •

  .ضیق فرج

خذ إجازة أو فسحة صغیرة ومارس فیھا عمًال عضلیًا مث ل الج رى أو ال سیر عل ى األق دام أو         •

  إعادة تنظیم المكتب

  .ر وال تجعل طموحك تفوق ما یمكنك تحقیقھكن واقعیًا عند نظرتك لألمو •
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  .أعد ترتیب أھدافك إذا وجدت أن بعضھا صعب التحقیق •

  .ورتب مواعیدك.. حدد أولویاتك .. ضع جدوًال ألعمالك •

  .ركز على إنجاز مھمة واحدة فى الوقت الواحد ، وال تحاول تنفیذ كل شئ یطلبھ اآلخرون •

ـ   ٥(ء ال تعمل فیھا أو تتحدث فیھـ ـا م ع اآلخ رین    خطط ألن یكون لدیك یومیًا فترة لالسترخا     •

  ). دقائق مثًال١٠

  .تخیر صدیق تبوح إلیھ بأسرارك ومشاكلك عند الحاجة •

  .حاول أن تحصل على إغفاءة بسیطة عندما تواجھ ضغوطًا حادة •

  .فإن لم تجدھا فاصنعھا.. أبحث عن مصادر االبتسامة  •

  .األفالم أو قراءة إحدى الروایات ركز انتباھك على مشاھدة إحدى المباریات أو  •

تجنب التركیز على مصادر الضغط التى ال تمل ك ال سیطرة علیھ ا، أدع و اهللا أن یخف ف عن ك          •

  .مضارھا

  .وحدث نفسك بقدرتك على التعامل مع مصادر األرق بین كل شھیق وزفیر.. تنفس بعمق •

 واس تبدلھا بالع صائر أو   توقف ولو مؤقتًا عن التدخین أو شرب القھوة أو المشروبات الغازی ة      •

  .حتى الماء

  .جرب اللعب مع الصغار أو محاورتھم ولو لدقائق محدودة •

حاول االتصال تلیفونیًا بأحد األصدقاء أو المعارف الذین تھوى نفسك إلى الحدیث معھم ول و           •

  .لمرة واحدة یومیًا

وت ذكر أن ھ ل یس    .. وحاول إص الح م ا یمكن ك إص الحھ     .. ال تنقد كثیراً  .. تقبل أخطاء اآلخرین   •

  . منا من یخلو من العیوب

  .وتذكر أن لبدنك علیك حق.. خذ قسطًا وافیًا من النوم  •

  .فالحیاة عبارة عن اكتشاف مستمر للنفس. أعد اكتشاف شخصیتك •

 .إنھ نعم المولى ونعم النصیر.. العون من اهللا ... واستمد..أكثر من أعمال الخیر •
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 التمرین السادس

  كى الذى یمیزك؟ما ھو النمط السلو

للتعرف على نمطك السلوكى ومن ثم قدرتك على التعامل مع الضغوط ، ضع دائرة حول الرقم الذى یصف 

  :سلوكك الفعلى فى التعامل مع األحداث والمواقف التالیة

  التزام دائمًا بمواعید المقابالت ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ال التزام مطلقًا بمواعید المقابالت

  أشعر بالتنافس الشدید مع اآلخرین ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  بالتنافس مع اآلخرینال أشعر مطلقًا 

  أشعر بالعمل دائمًا تحت الضغوط ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ال أعمل مطلقًا تحت الضغوط

  أحاول إنجاز أكثر من عمل فى وقت واحد ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  ال یمكننى عمل أكثر من شئ فى وقت واحد

  أحب السرعة فى أداء المھام ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  امأحب الترتیب فى أداء المھ

  أتحفظ فى إظھار مشاعرى لآلخرین ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  أظھر مشاعرى لآلخرین

  لدى اھتمامات محدودة خارج العمل ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١  لدى اھتمامات كثیرة خارج العمل

  اإلرشــادات

  ق وضعھا فى ھذا المربع قم بجمع الدرجات التى تعكس استجابتك لالستقصاء الساب-١

  
    

  

   وضعھا فى ھذا المربع٣×  اضرب النقاط -٢

  

  

  

   استخدم المقیاس التالى فى التعرف على نمط شخصیتك-٣

  

  
    

  : B   درجة فأقل٨٩

 +B:   ٩٩ـ ٩٠
 -A:   ١٠٥ـ ١٠٠

 A:    ١١٩ ـ١٠٦

  +A:    فأكثر١٢٠

      

  :إجمـالى النقـاط

  :النقاط المرجحة

  عدد النقاط  نمط الشخصية



 - ٦٦ -

  التمرین السابع
  ضغوط العمل بسبب اآلخرین

لقد .  غانم وسالم ونادر مع رئیسھم المباشر فى أى اجتماع غالبًا ما تحدث مشكلةعندما یجتمع

اعتاد ھؤالء الموظفون على إثارة المشاكل والمیل إلى االعتراضات فى االجتماعات وأكثر من ذلك 

فإنھم أحیانًا یقومون بتنظیم تكتالت ضد رئیسھم لتحدى ما یصدره من قرارات ، إن ھذا الوضع 

یر فى وضع سیئ ، وأصبح یعانى من اآلثار السلبیة للضغوط فى إداراتھ بسبب ھؤالء جعل المد

بعد ) سالم( األفراد ، ومع تزاید الضغوط التى تعرض لھا المدیر قرر أن یتخلص من أحـدھم 

  .اقتناعھ بأنھ الرأس المدبرة لما یحدث من المشاكل ومتاعب الحیاة فى اإلدارة وفى االجتماعات

كانت ھناك ) غانم ونادر( من اإلدارة وتوجیھ إنذار لكل من ) سالم( ر المدیر نقل وعندما قر 

مفاجأة غیر متوقعة ، والتى تمثلت فى التذمر والمعارضة من جانب عدد كبیر فى اإلدارة لتصرف 

یتمتعون بتأثیر ) خاصة سالم(المدیر، ومن خالل المعلومات التى توفرت للمدیر فإن الفرسان الثالثة 

یر على باقى الزمالء فى اإلدارة ، ومن ثم فإنھم تمكنوا من إثارة معظم الموظفین ضد تصرفھم ، كب

وبعد مرور أیام قلیلة كانت المفاجأة األخرى للمدیر التى تسببت فى ارتفاع ضغط الدم لدیھ، وھى 

ارة العلیا قیام الفرسان الثالثة ومعھم بعض الموظفین اآلخرین من نفس اإلدارة بتقدیم شكوى لإلد

  !. المستبد     بنقل المدیر العام لعدم صالحیتھ وبسبب نمط إدارتھ

  المطلـوب
  

  :ناقش ھذا الموقف مع المجموعة مع اإلجابة على األسئلة التالیة

  ماھى طبیعة وأبعاد المشكلة التى تعرض لھا المدیر فى ھذا الموقف ؟ .١

  ماھى أسباب تعرض المدیر للضغوط وأثارھا السلبیة؟ .٢

   كنت فى وضع المدیر ، كیف كان تصرفك لتجنب ما حدث؟لو .٣

  ھل توافق على قرار المدیر بالنسبة للفرسان الثالثة؟ .٤
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  التمرین الثامن

  تعرف على قدرتك الذاتیة فى التعامل مع الضغوط

 درجات إذا كانـت العبـارة       ٣فيما يلى مجموعة من العبارات أقرأ كل عبارة جيداً ثم أعطها            
أما إذا كنت تمارسها أحياناً فأعطهـا درجتـين   " أتمارس المشى بعض الوقت     " اً  تتفق معك تمام  

  . فقط، أما إذا كنت ال تمارس رياضة المشى مطلقاً فأعطها درجة واحدة

 (     ) . أتناول الكمیات الصحیحة من الطعام-١

 (     )   مرات على األقل أسبوعیًا٣ أمارس الریاضة البدنیة -٢

 (     )  یر من األصدقاء والمعارف لدى عدد كب-٣

 (     )   لى ھوایة أمارسھا بانتظام-٤

 (     )   ال أعمل مطلقًا یوم الجمعة-٥

 (     )   أمارس فریضة الصالة بانتظام -٦

 (     )   أتناول عدد معین من أكواب القھوة والشاى یومیًا-٧

  )(       أبذل طاقة جسمانیة متوسطة فى حیاتى الیومیة-٨

 (     )   أحب الغیر وأعتبر نفسى محببًا لدیھم-٩

 (     )   أخصص بعض الوقت لالسترخاء یومیًا-١٠

 (     )   ال أسمح لنفسى بالعمل الزائد-١١

 (     )   أجد عادة حلوًال لمشاكلى-١٢

   أحافظ على وزنى لیتناسب مع طولى-١٣
(     ) 

  صعد أفضل طلوع الساللم وعدم استخدام الم-١٤
(     ) 

   أفرغ ما فى صدرى من ھموم وال أجعلھا تتراكم-١٥
(     ) 

   أیام على األقل أسبوعیًا٤ ساعات ٨ إلى ٧ أنام ما بین -١٦
(     ) 

   ال أسمح بأن تسیطر وظیفتى على حیاتى-١٧
(     ) 

   أعتد وأؤمن بنفسى-١٨
(     ) 
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 (     )  مىأكثر من الالزم فى طعا) ملح (  أتجنب وضع -١٩

 (     )   أمارس برنامج منتظم لأللعاب الریاضیة-٢٠

  (     )   أجد أصدقاء وقت الحاجة ویمكن مناقشة مشكالتى الخاصة معھم-٢١

  (     )   أروح عن نفسى على األقل مرة كل أسبوع-٢٢

  (     )   أتجنب التحدث عن عملى فى حیاتى االجتماعیة-٢٣

  (     )  ھدوء وأننى ھادئ أشعر بأننى أتمتع بال-٢٤

  (     )   أتناول الطعام فى مواعید منتظمة یومیًا-٢٥

  (     )   أشترك فى ألعاب ریاضیة كل أسبوع-٢٦

  (     )   لى زمالء من العمل تربطنى بھم صداقات-٢٧

  (     )   أنا قادر على االستمتاع بوقتى-٢٨

  (     )   ال أعمل مطلقًا لیًال-٢٩

  (     )  الخ....مى إلى جماعة ، نادى  أنا منت-٣٠

  (     )   أتناول الماء بإنتظام-٣١

  (     )   أقضى جزءًا من وقتى فى السیر یومیًا-٣٢

  (     )   أحصل على نصائح من أصدقائى عندما أحتاج لذلك-٣٣

  (     )   أستطیع أن أقضى جزءًا من وقتى فى أداء ال شئ-٣٤

  (     )  یة وحیاتى المھنیة نفس القدر من االھتمام تأخذ منى حیاتى المنزل-٣٥

  (     )   تعلمت أن أسمو فوق المواقف التى تسبب ضغوطًا لى-٣٦

  
  اإلرشادات

  قم بتجميع نتائج االستقصاء وضع المجموع فى هذه الخانة -١
   :فسر قدرتك على التعامل مع الضغوط وفقاً للمقياس التالى -٢
 
q امل مع الضغوطقدرة ممتازة فى التع  ١٠٨ ـ ٩٦  

q قدرة جیدة فى التعامل مع الضغوط  ٩٥ـ ٨١  

q قدرة متوسطة فى التعامل مع الضغوط  ٨٠ـ ٦٦  

q قدرة ضعیفة فى التعامل مع الضغوط  ٦٥ ـ٥١  

q فقدان القدرة فى التعامل مع الضغوط  ٥٠ ـ٣٦  

  


