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ﺗﺧطﯾط ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل
أوﻻ :أھﻣﯾﺗﮫ:
أ ـ دوره ﻓﻲ ل] اﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠوﻗت)وﻓق اﻷوﻟوﯾﺎت ـ اﻷوﻟوﯾﺎت أوﻻ( ـ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻗت
ـ ﻋﻠم إدارة اﻟوﻗت ـ اﻟﺗﺧطﯾط(:
 1ـ اﻷﺳﺎس
 2ـ ﺷرط ﻟﻠﻧﺟﺎح
ب ـ دوره ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻷﻋﻣﺎل:
 1ـ ﺷرط ـ ﻓرﺻﺔ
 2ـ زﯾﺎدة اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻧﻔﯾذه
 3ـ ﯾﻣﻧﻊ ﻧﺳﯾﺎﻧﮭﺎ
 4ـ ﯾﺣﻘق ﻧﺟﺎح اﻟﻣﺟﮭودات
 5ـ ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺧطﺎء ﻓور وﻗوﻋﮭﺎ ) ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ(
 6ـ ﺗرﺗﯾب اﻷوﻟوﯾﺎت
ﺟـ ـ دوره ﻓﻲ ﺣﻔظ اﻟوﻗت:
 1ـ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺳرق وﻗﺗك :اﻻﻟﺗزام ﺑﮫ ﯾﻛﺷﻔﮭﺎ وﯾﺑﯾن ﻛﯾف ﺗﺗﺟﻧﺑﮭﺎ
 2ـ ﺗوﻓﯾر اﻟوﻗت)ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت ﻣن وﻗت اﻟﺗﻧﻔﯾذ( واﻟﺟﮭد ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد
 3ـ ﻣﻧﻊ اﻟﺗﺧﺑط )ﻣﺷﻛﻼت ﺛﺎﻧوﯾﺔ ـ ﻣﻘﺎطﻌﺎت ـ إﺧﻔﺎﻗﺎت ( اﻟذي ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻋدﻣﮫ
 4ـ ﯾﻣﻧﺣك زﯾﺎدة وﻗت ﺗﻘﺿﯾﮫ ﻓﻲ اﻟراﺣﺔ أو ﻣﺎ ﺗرﯾد
ھـ ـ دوره ﻓﻲ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ :ﺣﺎﺟﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻗدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺗﺧطﯾط
و ـ ﺗﻧﺷﯾط اﻟذھن

ﺛﺎﻧﯾﺎ :إﻋداد ه ) اﻟﺧطوات(
ﻣﻘدﻣﺔ)ﻣﺑﺎديء أﺳﺎﺳﯾﺔ(:
 1ـ اﺳﺄل ﻧﻔﺳك ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻣﺎ أﻓﺿل اﺳﺗﺧدام ﻟوﻗﺗك
 2ـ اﻷﻣور اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة :ﺳﯾطر ﻋﻠﯾﮭﺎ ـ طور طرﻗﺎ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ
أوﻻ :ﻗﺑل إدراج اﻟﻣﮭﺎم ﻓﻲ اﻟﺟدول) ﻛل ﻣﮭﻣﺔ ﺗرﯾد إﻧﺟﺎزھﺎ ﺗرد ﻋﻠﻰ ذھﻧك ﻓﻲ أي
وﻗت(:
اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ :اﻟﺗﻌود ﻋﻠﻰ ﺗﺧﺻﯾص وﻗت ﯾوﻣﻲ )ﺳﺎﻋﺔ( ﻹﻋداده وﺗﺧطﯾطﮫ وﻛﺗﺎﺑﺗﮭﺎ
ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ واﺿﺣﺔ ﻣﺣددة
اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ)اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ( :ﺗﺻﻧﯾف إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻛل ﺻﺑﺎح:
 1ـ ﺗﺗرك ﺗﻠﻐﻰ ﺗﺣذف ﺗﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ)ﻧوﻋﮭﺎ(:
أ ـ ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف أو ﻻ ﺗرﺗﺑط ﺑﮭﺎ
ب ـ ﻻ ﻓﺎﺋدة ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ(
ﺟـ ـ ﺗوﺟدھﺎ ﻟﻧﻔﺳك ﻻ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﮭﺎ
د ـ ﻏﯾر ﺿرورﯾﺔ ھرﺑﺎ ﻣن ﺿرورﯾﺔ ﺻﻌﺑﺔ
 2ـ ﺗؤﺟل إﻟﻰ أﺟل ﻣﺳﻣﻰ
 3ـ ﺗﻔوض:
أ ـ ﻧوﻋﮭﺎ :ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ـ ﺗﻘل ﻋن ﻣﺳﺗوى ﻣﮭﺎراﺗك ـ ﻣﻣﻠﺔ ﻟك ـ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ
ﻏﯾرك ﺗﻧﻔﯾذه ﻟﺗﺳﺗﻐل اﻟوﻗت ﻓﯾﻣﺎ ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌﮫ إﻻ أﻧت وﻟو ﺑﻣﺎل ﻛﺗﮭذﯾب
اﻟﺣدﯾﻘﺔ ـ ﻓوض ﻣﺎ أﻣﻛن
ب ـ ﺗﺣدﯾد ﻣن ﯾﻧﻔذھﺎ
 4ـ ﺗﻧﻔذھﺎ أﻧت ـ ﺗرﻛز ﻋﻠﯾﮭﺎ :
أ ـ ﻧوع اﻷﻋﻣﺎل
 1ـ اﻷﻛﺛر ﻧﻔﻌﺎ ﻟك وأھﻣﯾﺔ)ﯾﺗﺄﻛد ﻣن أھﻣﯾﺗﮭﺎ وﻓﺎﺋدﺗﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ(
 2ـ ﺗوﺻل إﻟﻰ أﻛﺛر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
 3ـ ﺗﻣﻧﺣك اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟرﺿﺎ
 4ـ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻔوﯾﺿﮭﺎ)ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻌﮭﺎ إﻻ أﻧت(
ب ـ ﻣﺎ ﯾﺻﻧﻊ ﺑﮭﺎ:
 1ـ ﺗدرج ﻓﻲ اﻟﺟدول
 2ـ ﯾﻛﺛر ﻣن أداﺋﮭﺎ
 3ـ ﯾﺧﺻص ﻟﮭﺎ ﻣزﯾد ﻣن اﻟوﻗت
 4ـ ﯾﺑﺣث ﻟﮭﺎ ﻋن ]وﺳﺎﺋل أﻓﺿل ـ طرق أﺳرع ـ إﺟراءات أﻓﺿل[
 5ـ ﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ إﻧﺟﺎز ﻛل ﻋﻣل ﺑﺄﻛﺛر اﻟوﺳﺎﺋل ﻛﻔﺎءة
 7ـ وﺿﻊ ﻗواﺋم ﻣﻔﺻﻠﺔ ﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ واﻻﻟﺗزام ﺑﮭﺎ:
 1ـ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔذھﺎ ﯾوﻣﯾﺎ
 2ـ اﻷوﻟوﯾﺎت

 3ـ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻌرك ﺑﺎﻟرﺿﺎ )وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم طرﯾﻘﺔ ﻗﺿﺎﺋك
وﻗﺗك(
 8ـ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺿﺧﻣﺔ:
 1ـ ﻣﺎ ﯾﻌﻣل ﺑﮭﺎ :ﺗﺟزأ إﻟﻰ ﻣﮭﺎم ﺻﻐﯾرة
 2ـ ﻣﺛﺎل:
 1ـ اﻟﻌﻣل اﻟﺿﺧم :ﻛﺗﺎﺑﺔ رﺳﺎﻟﺔ
 2ـ اﻷﺟزاء اﻟﺗﻲ ﯾﺟزأ إﻟﯾﮭﺎ وﯾﺧﺻص ﻟﻛل ﺟزء وﻗﺗﺎ:
اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ـ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ـ اﻹرﺳﺎل
ﺛﺎﻧﯾﺎ :إدراج اﻟﻣﮭﺎم ﻓﻲ اﻟﺟدول)اﻟﻣﮭﺎم اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول(:
اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ :ﺗرﺗﯾﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول ﻣﻊ اﺳﺗﻣرار اﻟﺗﻧﻘﯾﺢ واﻟﻣراﺟﻌﺔ :
 1ـ وﻗت اﻟﺗرﺗﯾب :ﻛل ﺻﺑﺎح ـ ﻛل وﻗت
 2ـ ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗرﺗﯾب:
أ ـ اﻟﻣطﻠوب:
 1ـ اﻷوﻟوﯾﺔ)أﺳﺎس إدارة اﻟوﻗت( :اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﻧﻔﯾذھﺎ أوﻻ ﺛم
اﻟﺗﻲ ﺗﻠﯾﮭﺎ
 2ـ اﻷھﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣل اﻟﻣﺷﻛﻼت وﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف
 3ـ ارﺗﺑﺎطﮭﺎ ﺑﺑﻌﺿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن وﻏﯾره
 4ـ اﻟﺗﻧوﯾﻊ ﺑﯾن] اﻟﺳﮭل واﻟﺻﻌب ـ اﻟطول واﻟﻘﺻر ـ اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ وﻣﺎ
ﺗﺗطﻠب ﺗﻔﻛﯾرا ﻣﺑدﻋﺎ[
 5ـ ﺗﻐﯾر)اﻷھداف ـ اﻷوﻟوﯾﺎت ـ اﻟظروف( ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت
 6ـ اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟﻘﺻوى ) أﻛﺛر اﻷﻣور أھﻣﯾﺔ ﻟك( :اﻟﺑدء ﺑﮭﺎ ـ
ﺗﺧﺻﯾص وﻗت ذروة طﺎﻗﺗك ﻟﮭﺎ
 7ـ اﻟﻣروﻧﺔ وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌدﯾل )اﺳﺗﺧدام ﻗﻠم اﻟرﺻﺎص(
 8ـ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﮭﺎم اﻟﺗﻲ ﺗدرج ﻓﻲ اﻟﺟدول
ب ـ اﻟﻣرﻓوض 1 :ـ اﻟﺳﮭوﻟﺔ  2ـ اﻟﺗﻔﺿﯾل
اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺧﺻص ﻟﻛل ﻣﮭﻣﺔ:
أ ـ ﺗﺣدﯾد ﻣﻘداره)اﻟﻣﻌﯾﺎر(:
أ ـ أھﻣﯾﺗﮫ)ﺗﺧﺻﯾص أﻛﺛر اﻟوﻗت ﻷﻛﺛر اﻷﻋﻣﺎل) أھﻣﯾﺔ ـ أوﻟوﯾﺔ ـ دورا ﻓﻲ
ﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف( ـ ﻻ ﯾﺧﺻص اﻟﻧﺎس ﻟﻸوﻟوﯾﺎت ﻣن وﻗﺗﮭم إﻻ %15
ب ـ ﻗطﻊ أو ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﮭدر ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻔﺎﺋدة
ﺟـ ـ زﯾﺎدﺗﮫ ﻻﺳﺗﻐراق إﻧﺟﺎز اﻷﻋﻣﺎل وﻗﺗﺎ أطول ﻣﻣﺎ ﺗظن
ب ـ ﺗﺣدﯾد ﻣوﻋده)اﻟﻣﻌﯾﺎر(:
 1ـ أوﻗﺎت اﻟذروة :ﻣﻌرﻓﺔ ـ ﺗﺧﺻﯾﺻﮫ ﻟﻠﻣﮭﺎم )اﻟﺻﻌﺑﺔ ـ ذات اﻷوﻟوﯾﺔ(
 2ـ أوﻗﺎت اﻟﺧﻣول :ﻣﻌرﻓﺔ ـ ﺗﺧﺻﯾص ﻟﻠﺳﮭﻠﺔ ـ ﺟﻌﻠﮭﺎ أوﻗﺎﺗﺎ ﻣﻧﺗﺟﺔ
ﺟـ ـ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣوﻋد اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻹﻧﺟﺎز اﻟﻣﮭﻣﺔ)اﻟﻣﻘدار اﻟذي ﯾﺟب إﻧﮭﺎؤه ﻓﻲ اﻟوﻗت
اﻟﻣﺣدد ﻟﮫ()اﻟﻔﺎﺋدة(:
 1ـ ﯾﺟﻌﻠك ﺗرﻓض اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت وﺗﻘﺎوﻣﮭﺎ

 2ـ دﻟﯾل رﻗﯾك ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻣﺎل
 3ـ ﺳﺑب ﻹﻧﺟﺎز ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻋﻣﺎل
د ـ ﺗﺧﺻﯾص ﺧﻣس دﻗﺎﺋق ﺑﯾن ﻛل ﻣﮭﻣﺗﯾن)اﻟﻐرض(:
 3ـ ﻣﮭﺎم
 2ـ ﺗﻠﺧﯾص ﺧطﺎب
 1ـ اﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣﻧزل
ﺑﺳﯾطﺔ
 6ـ أﻋﻣﺎل ورﻗﯾﺔ
 5ـ ﻣﻌوﻗﺎت ﻣﻘﺎطﻌﺎت
 4ـ ﺗﺣدﯾق ﻓﻲ اﻟﻔراغ
 7ـ طواريء ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ و ﻣﻌوﻗﺎت وﻣﻘﺎطﻌﺎت ) ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺿطر إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر
ﺟدوﻟك(
 8ـ ﺗﻔﻛﯾر وﻗراءة ) أﻛﺛر ﻣﺎ ﯾرﻓﻊ اﻟﻛﻔﺎءة واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ(
 9ـ اﻟﻣﺑﺎدرة ﺑدل اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
ھـ ـ ﺗﺧﺻﯾص وﻗت ﻟـ ]اﻟطواريء ـ ﻣﻌوﻗﺎت ـ ﻣﻘﺎطﻌﺎت[
اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :ﻓﺗرات اﻟراﺣﺔ ﺑﯾن اﻷﻋﻣﺎل
 1ـ ﻣﻘدارھﺎ :أرﺑﻊ
 2ـ وﻗﺗﮭﺎ :ﺧﻼل اﻟﻌﻣل وﻟﯾس آﺧره ـ ﻋﻧد ﺷﻌورك ﺑﺎﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﮭﺎ ـ ﻻ ﺗرھق ﻧﻔﺳك
 3ـ ﺻورھﺎ :ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﮭﺎم)ذھﻧﯾﺔ ـ ﺟﺳدﯾﺔ ـ ﻗﯾﺎم ـ ﺟﻠوس ـ ﺗﺟول ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن(
 4ـ ﻓﺎﺋدﺗﮭﺎ :إزاﻟﺔ اﻟﺗوﺗر
 5ـ ﻣﺛﺎل ﻟﮭﺎ :اﺳﺗرﺧﺎء ﻓﻲ ﻗراءة ﻛﺗﺎب ﺑﻌﯾد ﻋن اﻟﻌﻣل

ﺛﺎﻟﺛﺎ :ﺗﻧﻔﯾذه:
 1ـ اﻟﺟدول:
 1ـ ﺿﻌﮫ أﻣﺎﻣك ﻻ ﯾﻔﺎرﻗك
 2ـ اﻟﺗزم ﺑﮫ ورﻛز ﻋﻠﯾﮫ وﻻ ﺗﺧرج ﻋﻧﮫ إﻟﻰ أﺷﯾﺎء ﺗﺧﺗﻠﻘﮭﺎ وﻻ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﮭﺎ
 2ـ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺳوﯾف)اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻌﻣل أو اﻟﻔﺷل ﻓﻲ إﻧﺟﺎزه ﺑﻼ ﻣﺑرر(
 3ـ ﺑدء اﻟﻌﻣل:
أ ـ ﻗﻠل اﻟوﻗت اﻟﻣﺳﺗﻐرق ﻓﻲ ﺑدء اﻟﻌﻣل اﻟﺻﻌب )اﺑدأ ﻣﺑﺎﺷرة دون ﺗﺄﺟﯾل وﻻ ﺗردد(
ب ـ اﻟﺑداﯾﺎت داﺋﻣﺎ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟوﻗت اﻟﻣﮭدر
ﺟـ ـ اﻟﻣﮭم أن ﺗﺑدأ ﻻ ﻣن أﯾن ﺗﺑدأ
 4ـ اﻻﻧﺗﺑﺎه إﻟﻰ ﻣﺑدأ ﺑﺎرﯾﺗو:
 5ـ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔوﺿﻰ
 6ـ اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ :إذا ﻗررت إﺿﺎﻓﺔ ﺷﻲء إﻟﻰ ﺟدول أﻋﻣﺎﻟك وﺟب ﺣذف آﺧر
 7ـ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت:
أ ـ ﺿررھﺎ:
 1ـ ﺗدﻣﯾر اﻟﻌﻣل
 2ـ إﻋﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ) ﺳﺎﻋﺔ واﺣدة ﺑﻼ ﻣﻘﺎطﻌﺎت ﺗﻌدل ﺛﻼﺛﺎ ﺑﮭﺎ(  3ـ
ب ـ ﻣﺎ ﺗﺻﻧﻊ ﺑﮭﺎ إذا ﻟم ﺗﻛن أھم ﻣﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ 1 :ـ ﺗﺄﺟﯾل  2ـ ﺗﻔوﯾض  3ـ إدراﺟﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﺟدول
ﺟـ ـ اﻟﻣوﻗف اﻟواﺟب ﺗﺟﺎھﮭﺎ :رﻓﺿﮭﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻟطواريء
 8ـ ﺳﺎرع إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ
 9ـ ﺧطوات ﺗﻧﻔﯾذ ﻛل ﻣﮭﻣﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول:
 1ـ اﺑدأ ﺑﺎﻟﻣﮭﻣﺔ اﻷوﻟﻰ وﻻ ﺗﺗرﻛﮭﺎ ﺣﺗﻰ ] ﺗﺗﻣﮭﺎ ـ أو ﺗﺻل إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ
ﻓﯾﮭﺎ ـ أو ﯾﻧﺗﮭﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺻص ﻟﮭﺎ ﻓﺎﺗرﻛﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻋد إﻟﯾﮭﺎ إذا ﺗوﻗر
وﻗت
 2ـ أداء ﻛل ﻋﻣل ﻟوﺣده
 3ـ ﻗﺎوم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗرك ﻣﮭﻣﺔ ﻗﺑل إﺗﻣﺎﻣﮭﺎ إﻟﻰ أي ﺷﻲء آﺧر ﻏﯾرھﺎ
 4ـ ﺗﺟﻧب اﻟﺗﺷﺎﻏل ﻋن ﻣﮭﺎم اﻟﺟدول ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻏﯾر ﻣﮭﻣﺔ ھرﺑﺎ ﻣن اﻟﺻﻌﺑﺔ أو ﺗﻌذر
ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺟزء ﻣن اﻟﻌﻣل
 6ـ ﺗﺟﻧب اﻻﻧﺷﻐﺎل ﻋن ﻋﻣل ﻣﮭم ﻷﺟل ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ) ﻛﺗﻌدﯾل ﻻ ﯾؤﺛر(
 7ـ اﺣﺗرس ﻣن ﻗﺎﻧون ﺑﺎرﻛﻧﺳون )ﯾﺗﻣدد اﻟﻌﻣل ﻟﯾﻣﻸ اﻟوﻗت(
 8ـ ﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻛل ورﻗﺔ ﻣرة واﺣدة ﻓﻘط وﺑﺳرﻋﺔ
 10ـ ﺑﻌد إﻧﮭﺎء ﻛل ﻣﮭﻣﺔ:
 1ـ ﺿﻊ إﺷﺎرة أﻣﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول
 2ـ اﻛﺗب وﻗت وﻣدة إﻧﮭﺎﺋﮭﺎ ﺳﺗﺟد ﻣﻘﺎطﻌﺎت ﯾﺟﻌﻠك ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎدﯾﮭﺎ وﻋﻠﻰ ﺣﻔظ
وﻗﺗك(
 3ـ إذا أﻧﮭﯾت اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻗﺑل اﻧﺗﮭﺎء اﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺻص ﻟﮭﺎ ﻓﺎﺟﻌل اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻟﻠراﺣﺔ أو ﻟﻣﺎ
ﺗﺣب
 11ـ اﻟﻣﮭﺎم ﻏﯾر اﻟﻣﮭﻣﺔ أو اﻟطﺎرﺋﺔ :ﻗﺎوم رﻏﺑﺔ أداﺋﮭﺎ
 12ـ ﻻ ﺗﻧﺟز ﻋﻣﻼ ﻛﻠف ﺑﮫ ﻏﯾرك

 13ـ إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ذھﻧك أﺷﯾﺎء ﺗرﯾد ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻓﻼ ﯾطل ﻋﻠﯾك اﻟوﻗت دون ﺗﻧﻔﯾذھﺎ
 14ـ اﻟﺗردد وﺗﺄﺟﯾل اﻟﻣﮭﺎم ) اﻟﺻﻌﺑﺔ ـ ﻏﯾر اﻟﺳﺎرة(
أوﻻ :اﻷﺿرار 1 :ـ ﻋدم إدارة اﻟوﻗت  2ـ زﯾﺎدة ﺿﻐوط ﻻ داﻋﻲ ﻟﮭﺎ  3ـ ﺗﻛدس اﻟﻣﮭﺎم
) ﯾﺻﯾﺑك ﺑﺎﻟﻔزع(
ﺛﺎﻧﯾﺎ :اﻟﻌﻼج
اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ :ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﺑب
اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌواطف
اﻟﺧطوة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :اﻟﻌﻼج
اﻟﻘﺳم اﻷول :ﻋﻼج اﻟﺗردد واﻟﺗﺄﺟﯾل اﻟﻠذﯾن ﻟﮭﻣﺎ ﺳﺑب )اﻟﺳﺑب(
أوﻻ :ﻧظرﺗك ﻟﻠﻣﮭﺎم اﻟﻣؤﺟﻠﺔ:
 1ـ ﻻ ﻓﺎﺋدة ﻣﻧﮭﺎ ) إھدار ﻟﻠوﻗت( :أﻟﻐﮭﺎ ﻋﺎﺟﻼ ﻻ أن ﺗﺗردد
ﻓﻲ أداﺋﮭﺎ
 2ـ ﻟﯾﺳت ﻟﮭﺎ اﻷوﻟوﯾﺔ 1 :ـ اﺑﺣث ﻋن ﻣﻧﺎﻓﻊ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﮭﺎ
 2ـ ادﻓﻊ ﻣﺎﻻ ﻷداﺋﮭﺎ
 3ـ ﻻ ﺗرﻏب ﻓﻲ أداﺋﮭﺎ
 4ـ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أداءھﺎ
 5ـ ﻟﯾﺳت ﻣن ﻣﮭﺎﻣك
ﺛﺎﻧﯾﺎ  :ﺧوف ﻣن:
 1ـ اﻟﻔﺷل
 2ـ اﻟﻧﺟﺎح أو )ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ ـ اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﮫ(
 3ـ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ )ﻛﺎﻟﻣﺗﺧرج ﻣن اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﻻ
ﻋﻣل(
اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻋﻼج اﻟﺗردد واﻟﺗﺄﺟﯾل اﻟﻠذﯾن ﻻ أﺳﺑﺎب ﻟﮭﻣﺎ ) ﻣﺟرد ﻋﺎدة( :ﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ
ھذه اﻟﻌﺎدة

 15ـ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻛﻣﺎل
أ ـ ﻣﺛﺎل :ﺗﻌدﯾﻼت ﻛﺛﯾرة ﻏﯾر ﺟوھرﯾﺔ
ب ـ أﺳﺑﺎب وﺟوب ﺗﺣﻧﺑﮫ:
 1ـ أﻗل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻣﺎل ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ) ﺳﻲء ـ ﻏﯾر ﻣﺗﻘن(
 2ـ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﻲء أو ﻻ ﺷﻲء ﺗﻧﺗﮭﻲ ﺑﻼ ﺷﻲء
ﺟـ ـ أﺿراره:
 1ـ ﺧﺳﺎﺋر ﻛﺛﯾرة
 2ـ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ إدارة اﻟوﻗت
د ـ وﻗت )ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻣل ـ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ـ ﻧﻘده ـ ﺗﺣﺳﯾﻧﮫ ـ ﺗﺻور اﻟﺷﻛل اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ اﻟﻣﻔﺗرض
ﻟﮫ(:
 1ـ اﻟﻣرﻓوض :أﺛﻧﺎءه ـ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣﻧﮫ ﻣﺑﺎﺷرة
 2ـ اﻟﻣطﻠوب :ﺑﻌد ﻓﺗرة ﻣن إﻧﮭﺎﺋﮫ
ھـ ـ اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧك:
 1ـ ﺗﻘﺑل أداء ﻋﻣل ﺑﻣﺳﺗوى دون اﻟﻛﻣﺎل

 2ـ ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻐﻠﮫ ﺑﺄﻗﺻﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻣﺎ ﻟدﯾك ) ﻗدرات ـ ﻋﻠم ـ ﺧﺑرة ـ وﻗت ـ
ﻣﺻﺎدر(
 3ـ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى اﻟﺟودة اﻟﻣطﻠوب
 16ـ أﺿرار ] أداء أﻛﺛر ﻣن ﻋﻣل ـ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ أﻛﺛر ﻣن ورﻗﺔ واﺣدة[ ﻓﻲ وﻗت واﺣد وﺗرﻛﮭﻣﺎ
دون إﺗﻣﺎم)ﻣﺎ ﺗﻔﺗﻘد(
 1ـ اﻟﺗرﻛﯾز واﻻﺳﺗﻐراق ) ﻓﻼ ﺗﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄداﺋﮫ(
 2ـ اﻟﺣﻣﺎس
 3ـ ﺟﮭد وطﺎﻗﺔ ﻣﺿﺎﻋﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﻣﺎ ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ
 4ـ اﻟوﻗت)اﻷﺳﺑﺎب(
 1ـ ﻋدم أداء اﻟﻌﻣل ﺑطرﯾﻘﺔ ﺟﯾدة
 2ـ اﻻﺿطرار إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻌﻣل ﻣرة أﺧرى
 3ـ إرھﺎق
 4ـ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻛﻔﺎءة
 5ـ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺗرﻛﯾز

ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل اﻟﯾوﻣﻲ
[ اﻟﺗﺎرﯾﺦ:

اﻟﯾوم ]
اﻟﺗرﺗﯾب
اﻟﻣﻘدر

اﻟﻔﻌﻠﻲ

اﻟﻣﮭﻣﺔ

/

/

وﻗت اﻟﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﻔﻌﻠﻲ
اﻟﻣﻘدر
ﻣن

إﻟﻰ

ﻣن

إﻟﻰ
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ﻣﻼﺣظﺎت

ﺛﺎﻧﯾﺎ :ﺗﻧﻔﯾذه:
 1ـ ﺿﻊ اﻟﺟدول أﻣﺎﻣك ﻻ ﯾﻔﺎرﻗك
 2ـ اﻟﺗزم ﺑﮫ ورﻛز ﻋﻠﯾﮫ وﻻ ﺗﺧرج ﻋﻧﮫ إﻟﻰ أﺷﯾﺎء ﺗﺧﺗﻠﻘﮭﺎ وﻻ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﮭﺎ
 3ـ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺗﺳوﯾف)اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻌﻣل أو اﻟﻔﺷل ﻓﻲ إﻧﺟﺎزه ﺑﻼ ﻣﺑرر(
 3ـ ﺑدء اﻟﻌﻣل:
أ ـ ﻗﻠل اﻟوﻗت اﻟﻣﺳﺗﻐرق ﻓﻲ ﺑدء اﻟﻌﻣل اﻟﺻﻌب )اﺑدأ ﻣﺑﺎﺷرة دون ﺗﺄﺟﯾل وﻻ
ﺗردد(
ب ـ اﻟﺑداﯾﺎت داﺋﻣﺎ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟوﻗت اﻟﻣﮭدر
ﺟـ ـ اﻟﻣﮭم أن ﺗﺑدأ ﻻ ﻣن أﯾن ﺗﺑدأ
 4ـ اﻻﻧﺗﺑﺎه إﻟﻰ ﻣﺑدأ ﺑﺎرﯾﺗو:
 5ـ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔوﺿﻰ
 6ـ اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ :إذا ﻗررت إﺿﺎﻓﺔ ﺷﻲء إﻟﻰ ﺟدول أﻋﻣﺎﻟك وﺟب ﺣذف آﺧر
 7ـ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺎت:
أ ـ ﺿررھﺎ 1 :ـ ﺗدﻣﯾر اﻟﻌﻣل  2ـ إﻋﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ) ﺳﺎﻋﺔ واﺣدة ﺑﻼ
ﻣﻘﺎطﻌﺎت ﺗﻌدل ﺛﻼﺛﺎ ﺑﮭﺎ(  3ـ
ب ـ ﻣﺎ ﺗﺻﻧﻊ ﺑﮭﺎ إذا ﻟم ﺗﻛن أھم ﻣﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ 1 :ـ ﺗﺄﺟﯾل  2ـ ﺗﻔوﯾض  3ـ
إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول
ﺟـ ـ اﻟﻣوﻗف اﻟواﺟب ﺗﺟﺎھﮭﺎ :رﻓﺿﮭﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻟطواريء
 8ـ ﺳﺎرع إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ
 9ـ ﺧطوات ﺗﻧﻔﯾذ ﻛل ﻣﮭﻣﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول:
 1ـ اﺑدأ ﺑﺎﻟﻣﮭﻣﺔ اﻷوﻟﻰ وﻻ ﺗﺗرﻛﮭﺎ ﺣﺗﻰ ] ﺗﺗﻣﮭﺎ ـ أو ﺗﺻل إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﻣﺎ
ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻓﯾﮭﺎ ـ أو ﯾﻧﺗﮭﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺻص ﻟﮭﺎ ﻓﺎﺗرﻛﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
وﻋد إﻟﯾﮭﺎ إذا ﺗوﻗر وﻗت
 2ـ أداء ﻛل ﻋﻣل ﻟوﺣده
 3ـ ﻗﺎوم اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺗرك ﻣﮭﻣﺔ ﻗﺑل إﺗﻣﺎﻣﮭﺎ إﻟﻰ أي ﺷﻲء آﺧر ﻏﯾرھﺎ
 4ـ ﺗﺟﻧب اﻟﺗﺷﺎﻏل ﻋن ﻣﮭﺎم اﻟﺟدول ﺑﺄﻋﻣﺎل ﻏﯾر ﻣﮭﻣﺔ ھرﺑﺎ ﻣن اﻟﺻﻌﺑﺔ أو
ﺗﻌذر ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺟزء ﻣن اﻟﻌﻣل
 6ـ ﺗﺟﻧب اﻻﻧﺷﻐﺎل ﻋن ﻋﻣل ﻣﮭم ﻷﺟل ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ) ﻛﺗﻌدﯾل ﻻ ﯾؤﺛر(
 7ـ اﺣﺗرس ﻣن ﻗﺎﻧون ﺑﺎرﻛﻧﺳون )ﯾﺗﻣدد اﻟﻌﻣل ﻟﯾﻣﻸ اﻟوﻗت(
 8ـ ﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻛل ورﻗﺔ ﻣرة واﺣدة ﻓﻘط وﺑﺳرﻋﺔ
 8ـ ﺑﻌد إﻧﮭﺎء ﻛل ﻣﮭﻣﺔ:
 1ـ ﺿﻊ إﺷﺎرة أﻣﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول
 2ـ اﻛﺗب وﻗت وﻣدة إﻧﮭﺎﺋﮭﺎ ﺳﺗﺟد ﻣﻘﺎطﻌﺎت ﯾﺟﻌﻠك ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎدﯾﮭﺎ
وﻋﻠﻰ ﺣﻔظ وﻗﺗك(
 3ـ إذا أﻧﮭﯾت اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻗﺑل اﻧﺗﮭﺎء اﻟوﻗت اﻟﻣﺧﺻص ﻟﮭﺎ ﻓﺎﺟﻌل اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻟﻠراﺣﺔ
أو ﻟﻣﺎ ﺗﺣب
 9ـ اﻟﻣﮭﺎم ﻏﯾر اﻟﻣﮭﻣﺔ أو اﻟطﺎرﺋﺔ :ﻗﺎوم رﻏﺑﺔ أداﺋﮭﺎ
 10ـ ﻻ ﺗﻧﺟز ﻋﻣﻼ ﻛﻠف ﺑﮫ ﻏﯾرك
 11ـ إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ذھﻧك أﺷﯾﺎء ﺗرﯾد ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻓﻼ ﯾطل ﻋﻠﯾك اﻟوﻗت دون ﺗﻧﻔﯾذھﺎ

