
 

 مقدمة بحث عن تنظيم الوقت

نتناول في هذا البحث مسألة تنظيم الوقت الذي هو المحتوى العام لتسيير أمور حياتنا من عمل واستراحة وتناول 

بد من  مدار اليوم الذي هو أربٌع وعشرون ساعة، الالوجبات، وأداء المهام والواجبات، ومن ثم فترة النوم، فعلى 

تنظيم الوقت لمعرفة كيفية قضاء شؤوننا الحياتية بشكل معقول ومفيد، وهذا كله يقتضي منا إدارة الوقت وتنظيمه، أي 

 .برمجة يومنا بشكل مفيد، لنصل إلى نوع من اإلنجاز الذي نكون بحالة رضا ونجاح فيه

 بحث عن خصائص االعداد الحقيقيه جاهز للتحميل :شاهد أيًضا

 بحث عن تنظيم الوقت

الوقت هي العملية التي ننجز من خاللها أعمالنا ونحن بحالة من الرضا، فحين نضبط الوقت والعمل  إن عملية تنظيم

والمطلوب في العمل من حيث اإلنتاج الفعلي نكون ناجحين، فاإلنتاجية هي المعيار لنجاح تنظيم الوقت وإدارته 

بيق إدارة الوقت، وفيما يلي نتناول فقرات بحثنا بالشكل األمثل، كما أنها تساعدنا على سد الثغرات التي تظهر أثناء تط

 :تنظيم الوقت، بحيث نتعرف على مفهوم تنظيم الوقت وإدارته وفوائده وأهميته

 استخدم وسائل التكنولوجيا للبحث عن لعبة تربوية حول الحواس :شاهد أيًضا

 تعريف تنظيم الوقت

وجود مسألة الهدر له، باعتبار أن إن تنظيم الوقت هو المعيار في ضبط الوقت الالزم إلنجاز األعمال بيسر من دون 

الوقت كالسيف إن لم تقطعه، قطعك، بمعنى أنه المقدار المحدود للزمن إلنجاز عمل معين وتحقيق الهدف منه بشكل 

 .وقتي أو على المدى المتوسط أو البعيد

 أهمية تنظيم الوقت لإلنسان

ت، بخالف باقي المخلوقات التي تعمل بالفطرة، اإلنسان هو المخلوق الواعي والعاقل والمدرك ألهمية تنظيم الوق

 :ولذلك إن األهمية عظيمة المردود أي اإلنتاجية عندما يقوم اإلنسان بتنظيم وقته، فهو يحصل على ما يلي

 ساعات عمل أقل وإنتاج أفضل. 

 القيام بأداء العمل بالوقت المطلوب. 

 عدم اإلرهاق والتشتت وتحقيق االنضباط. 

  النتائج مع الحصول على أوقات االستراحة الكافيةتحقيق أفضل . 

 التمكن من إيجاد متسع من الوقت للرحالت والفسحة. 

 التطور في العمل والترقي الوظيفي. 

  فوائد تنظيم الوقت

 :هناك العديد من الفوائد لمسألة تنظيم الوقت، وهذه الفوائد كلها تعود بمردود الخير على اإلنسان، ومنها نورد اآلتي

 إنجاز أي عمل ضمن مدة زمنية محددة، دون الوقوع في التأخير واالنضغاط النفسي. 

 الحفاظ على الجودة في العمل، وكذلك التحسين منها بشكل مستمر. 

 الحصول على فرص مستمرة في األعمال ألجل إنجازها، وبذلك يكون المردود أعلى. 

 سان من فرص عمل جديدةعدم الوقوع في حفرة المماطلة والتسويف التي تحرم اإلن . 

   الحصول على نوعية من الحياة أكثر استقرارا. 
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 الحصول على أوقات لالستجمام والراحة بشكل أكثر. 

 النجاح المستمر في العمل وربما الوصول للشهرة. 

 إدارة الوقت

هدره وعدم االنتباه إن إدارة الوقت هي التخطيط المبرمج له، بحيث تحقيق الفائدة منه دون الوقوع في التأخير بسبب 

إليه، وذلك يجب تطبيقه على كل األنشطة التي نقوم بها في يومنا ضمن الوقت الذي حددناه، ويكون تطبيق هذا على 

يمكن تعداد البعض من عناصر إدارة الوقت عناصر إدارة الوقت األعمال وليس على الوقت، ومن خالل ما يسمى ب

 :فيما يلي ومنها

  ووضعها بحسب األولوية أمامنا إلنجازهاتحديد األعمال األهم . 

 امتالك المهارة عند وضع برنامجنا الذهني إلدارة الوقت. 

 عدم ترك العوامل الخارجية الطارئة تؤثر على برمجة تنظيم الوقت. 

 االستعانة باألدوات والبرامج التكنولوجية في مسألة تنظيم الوقت. 

  نقع باإلرهاق أو الفشل في العملعدم إغفال أوقات الراحة واالستراحات حتى ال . 

  تنظيم الوقت لألطفال

 :الطفل بحاجة إلى اإلرشاد والتوجيه إلى أهمية إدارة الوقت وتنظيمه، ويتم ذلك من خالل ما يلي

 تحقيق عنصر المتعة لدى الطفل أثناء التعلم أو اللعب معه، بحيث ينتبه متى يلعب ومتى يتعلم. 

  انتباه واهتمام الطفل إلى أهمية ضبط الوقت منذ الصغراالنتباه إلى ضرورة لفت . 

 االنتباه إلى عدم إرهاقه بالمهام الكثيرة وتحميله أعباء ال تراعي عتبة التحمل لديه. 

 تحديد أوقات الراحة للطفل وأخذ االستراحات التي تجعله يستعيد حيويته وقابليته للعودة إلى التعلم. 

 وقتتعويد الطفل على مسألة قياس ال . 

 تنظيم الوقت والنجاح

من أهم عوامل النجاح مراعاة مسألة تنظيم الوقت بشكل دقيق ومتناسب مع المقدرات والطاقات المتواجدة لدى 

الشخص، فالنجاح في المدرسة أو الجامعة، أو األعمال الحياتية، ال تتحقق بشكل يعطي إنتاجية نافعة ومفيدة، من دون 

االنضباط، فأغلب المشهورين والمبتكرين والناجحين قاموا بروي حكاياتهم مع مراعاة تنظيم التنظيم الحقيقي والتنفيذ و

 .الوقت التي أوصلتهم إلى ما هم عليه من نجاحات

 تنظيم الوقت للطالب

 :على الطالب تنظيم وقته ألجل التميز والنجاح كما يلي

 وضع برنامج زمني إلنجاز الدراسة واالستراحة. 

 ج وعدم الخروج عنهالتقيد بالبرنام . 

 وضع مدة زمنية تتناسب مع كل مادة دراسية. 

 عدم االقتراض من زمن مادة ألخرى حتى ال يحصل خلل في البرنامج. 

 إبعاد المؤثرات الخارجية عن البرنامج المعمول به في إدارة الوقت. 

 استغالل وقت الليل لتعويض النقص إذا حصل في الدراسة. 

 احة على حساب التحصيل واإلنتاجيةعدم اإلطالة في فترة الر . 

  وسائل تنظيم الوقت



 

 :يمكننا االستعانة بمجموعة من الوسائل لتنظيم وقتنا ومنا ما يلي

 وضع ورسم الهدف المطلوب. 

 تدوين المهمات اليومية واألعمال المطلوب إنجازها. 

 وضع األعمال بحسب األولوية أمامنا. 

 وضع تنظيم األعمال ضمن مفكرة وتقويم. 

 تنظيم العمل ومكانه. 

 االبتعاد عن التكاسل في إنجاز المهام. 

 االهتمام بوضع االستراحات لتجنب اإلرهاق والسأم. 

 بحث عن الفجوة الرقمية وتعريفها وطريقة سده :شاهد أيًضا

 خاتمة بحث عن تنظيم الوقت

وهكذا ننهي البحث بعد أن تعرفنا على مفهوم تنظيم الوقت الذي هو من أهم المسائل في نجاح اإلنسان في دراسته 

 .وأعماله وبالتالي نجاحه في حياته، من خالل االستقرار النفسي والجسدي والمادي
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