
 

 

 موضوع تعبير عن تنظيم الوقت أساس النجاح كامل مع العناصر 

تنظيم الوقت أساًسا ُمهًما لتحقيق النجاحات على كافّة األصعدة، وهي القيمة التي يتوّجب أن ننطلق منها في مسارات   يُعتبر

 الحياة الُمختلفة، وعن ذلك نطرح فقرات الموضوع اآلتي:

 تعبير عن تنظيم الوقت 

اجح، فاإلنسان المميّز هو عبارة عن إنسان عاقل  إّن تنظيم الوقت هي النّعمة المميّزة التي يُمكن أن يهتدي لها اإلنسان النّ 

وُمدرك ألهميّة الوقت الذي ال يُمكن استعادته مهما حاول اإلنسان ذلك، ألّن جميع األشياء يمكن لنا أن نستعديها لو فقدنها، 

 من لعب ومتعة، ومرح وموسيقا وغيرها.

  أهمية تنظيم الوقت

ود بنا الّزمن إليه، وانطالقًا من ذلك قال الّشاعر "الوقت كالّسيف إن لم تقطعه قطعك، ألن الوقت هو الكنز الثّمين الذي لن يع

تنويًها على خطورة اإلهمال في إدارة الوقت، ولعّل أبرز ما يُمكن أن يزيد من عزيمتنا إلدارة الوقت هو البحث في سيرة  

يم ساعات النّهار، وأيّام األسبوع، وشهور السنة، العظماء، لنجد أّن الخطوة األولى كانت مع طريق العظيمة هي عبر تنظ

فتترتّب على وقع هذا التنظيم سنوات العُمر بشكل تلقائي، فيُصبح اإلنسان قادرا على إنجاز أضعاف األعمال التي يستطيع  

 أن يُنجزها شخص فوضوي، وبأقل ُجهد.

  طريقة تنظيم الوقت

ال تكون بالحرمان من الُمتعة وأوقات الفرح والبهجة، وإنّما باعتبار الوقت   أعّزائي الّطالب إّن الّطريقة الصحيحة لتنظيم

كقطعة من الحلوى، ليتم تقسيمها وفق خّطة مرسومة وُمحدّدة األبعاد، فيكون فيها الوقت الُمخصص للدراسة، والوقت  

تم تنظيم هذه الخّطة على  الكافي للبحث، والوقت الُمخصص للرياضة، ووقت خاص للموهبة التي يمتلكها اإلنسان، وي

أوراق مكتوبة ومدروسة بعناية بما يتوافق مع شخصيّة صاحب الخطبة، حيث يضمن التّنويع في المسارات، طريقًا آمنًا  

 للُخروج من الملل واإلرهاق، وهو ما يضمنه لنا التنظيم الِمثالي للوقت الغتنام ذلك الكنز على أحسن حال. 

  قواعد تنظيم الوقت األساسية

من الُمهم أن يكون الّطالب أو أي شخص معني بالوقت ُمدرًكا للقواعد األساسيّة التي تقوم عليها فكرة تنظيم الوقت، وتشمل  

 المسارات والنّقاط اآلتية:

 العمل على تقسيم األعمال إلى أعمال روتينيّة يوميّة، وأعمال قد تكون طارئ تتبع إلى يوم ُمحدّد. •

 تنظيم جدول خاص، يحتوي على المهام التي يجب القيام بها، مع تحديد المدة الزمنيّة الالزمة إلنجاز كّل مهّمة.  •

 االلتزام التّام بعدم تأجيل أي عمل أو مهّمة مكتوبة في الجدول، وعدم ُمضاعفة األخطاء للوصول إلى تراكم. •

 يث يتم إنجاز الّصعبة والُمهّمة أواًل.تنظيم المهام واألعمال وفق طريقة األولويّة القصوى، بح •

 خاتمة موضوع عن تنظيم الوقت 

إّن التنظيم يحتاج منّا أن نكون على وعي بأهميّة التّفريق بين أصناف التوقيت، فنعمل على الفصل بين وقت العمل، ووقت  

نجد أن األشخاص الُمنّظمين هم  الدّراسة، وال يعني ذلك أن ال يتم تخصيص وقت للمرح والِهوايات، فعلى العكس تماًما،

 أكثر األشخاص اكتشافا لهوايتهم، وأكثرهم تنمية للميول. 


