احرتام الوقت وادارته هدف نسعى اىل حتقيقه داخل مؤسساتنا
الشك للوقت أمهية كربى يف حياتنا اليومية داخل أطار الارسة بشلك خاص وداخل مؤسساتنا الرتبوية بشلك عام ،لكونه ركزية احلياة
الاساس ية واليت تسري معظم اعاملنا اليت اصبحت هبا وس يةل لتنظمي شؤون الامور اخملتلفة  ،أن الوقت همم جد ًا يف تنفيذ كثري من الالزتمات
الوظيفية داخل املؤسسة من خالل حضور مدير العمل او العاملني يف الوقت املقرر والرمسي اباللزتام فيه للوظيفة من خالل تنظميه بشلك يعود
الفائدة للعمل الاداراي  ،ذلا يتطلب من مدير معل املؤسسة أالهامتم الكبري بتوزيع الواجبات والاعامل اليومية والاس بوعية والشهرية بشلك
منسق ومدروس وفق ًا لتخطيط عايل املس توى حبيث ذكل التخطيط ال يشمل فقط عىل القصري الامد وامنا عىل املدد الطويةل اي وضع اخلطط
املس تقبلية يف العمل للوصول الاهداف اليت يمت وضعها يف بداية اخلطة املوضوعة .
وقد اكد القران الكرمي والس نة النبوية عىل أمهية الوقت ودوره الكبري يف تنظمي شؤون احلياة لكثري من أايته حيث جاءت يف سورة
الاعراف أالية (َ ( )34و ِل ُ ِ ل
ون )  ،وكام ورد يف حاديث الرسول محمد (صل هللا
ون َساعَ ًة َو َال ي َْس َت ْق ِد ُم َ
لك ُأ َّم ٍة َأ َج ٌل فَا َذا َجاء َأ َجلُهُ ْم َال ي َْس َتأْ ِخ ُر َ
ِص َت َك قَ ْب َل َسقَ ِم َكَ ،و ِغنَاكَ قَ ْب َل فَ ْقرِكَ َ ،وفَ َرا ِغ َك قَ ْب َل ُشغ ِ َ
عليه وسمل) ِ ( :ا ْغتَ ِ ِْن َ َْخس ًا قَ ْب َل َ َْخ ٍسَ ِ :ش َباب َ َك قَ ْب َل ه ََر ِم َكَ ،و ِ َّ
ِْلَ ،و َحيَات ََك قَ ْب َل
َم ْو ِت َك ) .
وكثري ًا مانرى عدم الاهامتم ابلوقت وهدره داخل مؤسساتنا الرتبوية بطريقة او بأالخرى من خالل املقابالت والزايرات اخلاصة والغري الرمسية
من قبل مدير العمل او اجللوس الغري املدروس يف تناول وجبات طعام بدون حتديد وقت معني لها او اجللوس والتحدث يف اموار عامة خارج
شوؤن العمل مع العاملني فضال عن أس تخدم املوابيل املفرط والغري رضوري واذلي يؤدي اىل احداث مشالكت كثرية  ،وابلتايل ال يسهم
بتقدم املؤسسة الرتبوية وحتقيق اهدافها اخملتلفة  ،ويف الهناية يطلق عىل الادارة ( ادارة فوضوية ) غري قادرة يف ادارة املؤسسة حنو الافضل
والامثل اذلي نسعى هل دامئ ًا.
ومن أجل استامثر الوقت بشلك الامثل يتطلب عىل املدير العمل ان يقوم بأتباع بعض الوسائل والاجراءات اليت تساعده يف الوصول اىل
الوقت الاكمل او الامثايل عن طريق اس تخدام مجموعة من التقاومي ومفكرات يمت هبا تدوين الالزتمات والاعامل والوجبات اليت يراد العمل هبا
مضن املواعيد احملدده  ،فضال عن اعداد قوامئ الاعامل الاكرث أمهية  ،اي يضع املديرخطة شامهل يثبت فهيا مجيع الاعامل اليت يراد العمل هبا
جبميع التفاصيل ليكون اس تخدامه للوقت بشلك ادلقيق والامثر حنو حتقيق الاهداف مبس توى انحج وهادف وابلتايل ذكل يساعد الاداري عىل
حتديد الاهداف مضن اولوايت العمل بشلك خيدم التفويض وتنظمي الاعامل واذلي يسعى اليه داخل املؤسسه.
اي لكام اكن مدير العمل ميتِل القدرة واخلربة يف الادارة وكيفية اس تخدام عنارص العمل الاداري بشلك يسامه يف الوصول اىل الوقت
الامثايل عن طريق ( التخطيط  ،التنظمي  ،التوجيه  ،ومن مث اختاذ القرار للوصول اىل افضل النتاجئ اليت مت حتديدها يف اخلطط القصرية او
الطويةل الامد وابلتايل يصل اىل استامثر الوقت بشلك الامثل واذلي يقود املؤسسة اىل مفتاح التقدم والوصول اىل الاهداف .
ان احرتام الادارة للوقت يساعد يف احلد من الاهجاد الكثري ابلعمل من خالل الالزتام مبواعيد اخلطة املوضوعة من قبهل بشلك يؤدي اىل
الارتقاء ابلتوازن  ،فضال عن أكتساب العادات الناحجة الس تخدام الوقت مبس تواه الامثل واذلي يسعى ابلوصول اىل ادارة اكرث اززان .
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