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Abstract: 

 
There are fundamental differences in how we view the concept of 
time, its importance and value, in advanced societies we find that 
there is greater interest and more attention to time and better 
concern for how it is distributed and exploited in a way that ensures 
the achievement of public and private goals, and this interest, 
concern and care in developing societies or less generally advanced 
is less, therefore, it is necessary to know the lost time, how to use it, 
face the pressures of work, and strive to estimate the value of time 
and make the best use of it, and this can only be achieved through 
attention to human behaviors confirmed by human and behavioral 
sciences that are concerned with studying the human personality 
and the factors affecting it, which makes it aspire to a better level of 
life. The development and qualification of working individuals and 
the needs provided by the organization and in the presence of a good 
system for time management, all of this leads to satisfying the needs 
of workers, which drives them to take advantage of all their energies, 
potentials and capabilities for the benefit of work, and this thus 
leads to laying the foundations for the use of the appropriate time in 
productive and service organizations. Hence the emphasis on the 
importance of the study came to ensure distinguished services and 
reduce lost time, so that the organization can reduce deviations and 
improve the level of performance, and that society can harness its 
capabilities and energies to achieve the prosperity and progress it 
seeks. The research deals with the problem through two topics. The 
first topic: The basic aspects of time management, and the 
effectiveness of its application in light of the work pressure through 
reviewing the concepts and importance of time management and the 
basic principles of time management. The second topic: It relates to 
the effectiveness of the application of time management under the 
pressures of work, in terms of administrative organization, work 
pressures and their relationship to planning, and how to face work 
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pressures in addition to negative cases for not appreciating the 
importance of time. 
Keywords: Management, Time, Work Stress, Planning. 

 
 
 

   العمــل ضغـوط علـى الوقـت إدارة أثـر
 
 :العامة اإلدارة ف
 
 
 الحالة الليبية أنموذجا

 
 2  النعاس إيهاب

 
 الملخص

ز    جوهرية إختةلفات تبر
   وقيمته، وأهميته إلوقت لمفهوم إلنظر كيفية ف 

 إلمجتمعات فف 
 توزيعه كيفية عىل أفضل وحرصا بالوقت أكب   وعناية أكبر  إهتماًما هناك أن نجد إلمتقدمة
 وإلحرص إإلهتمام هذإ ويقل وإلخاصة، إلعامة إألهدإف تحقيق يضمن فيما وإستغةلله
   وإلعناية

 إلوقت معرفة وجب لذلك عام، بشكل تقدًما أقل أو إلنامية، إلمجتمعات ف 
 وإستغةلله إلوقت قيمة لتقدير وإلسع   إلعمل ضغوط وموإجهة إستغةلله وكيفية إلضائع

   إؤلنسان بسلوكيات إإلهتمام خةلل من ؤإل يتأت   إل وذلك إألمثل، إإلستغةلل
 تؤكده إلت 

   وإلسلوكية إؤلنسانية إلعلوم
 مما فيها، إلمؤثرة وإلعوإمل إؤلنسان شخصية بدرإسة تهتم إلت 

 توفره وما إلعاملي    إألفرإد وتأهيل إلتنمية ؤن. للحياة أفضل مستوى ؤىل يتطلع يجعله
   إلحاجات من إلمنظمة

 ؤشباع ؤىل يؤدي ذلك كل إلوقت، ؤلدإرة جيد نظام وجود وف 
 لصالح وقدرإتهم وإمكانياتهم طاقاتهم كل إستغةلل ؤىل يدفعهم مما إلعاملي    حاجات
   إلمناسب إلوقت إلستغةلل إألسس وضع ؤىل بالتاىل   يؤدي وهذإ إلعمل،

 إلمنظمات ف 
ة خدمات لضمان إلدرإسة أهمية عىل إلتأكيد جاء هنا ومن. وإلخدمية إؤلنتاجية  متمب  
 مستوى وتحسي    إإلنحرإفات من إلحد من إلمنظمة تتمكن حت   إلضائع إلوقت وتقليص
 إلذي وإلتقدم إإلزدهار لتحقيق وطاقاته ؤمكانياته تسخب   من إلمجتمع ليتمكن إألدإء
؛ خةلل من إلمشكلة إلبحث ويتناول. ينشده  إألساسية إلجوإنب: إألول إلمبحث مبحثي  
   تطبيقه وفعالية إلوقت ؤلدإرة

 وأهمية مفاهيم إستعرإض خةلل من إلعمل ضغوط ظل ف 
   إلمبحث أما. إلوقت ؤلدإرة إألساسية وإلمبادئ إلوقت ؤدإرة

 تطبيق بفاعلية فيتعلق: إلثات 
   إلوقت ؤدإرة

 وعةلقتها إلعمل وضغوط إؤلدإري، إلتنظيم حيث من إلعمل، ضغوط ظل ف 
 تقدير عدم عن إلسلبية إلحاإلت ؤىل باؤلضافة إلعمل ضغوط موإجهة وكيفية بالتخطيط،

 .إلوقت أهمية
 .إلتخطيط إلعمل، ضغوط إلوقت، إؤلدإرة، :المفتاحية الكلمات
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ــة:   الـمقـدمـ
   إلهامة إلموضوعات من إلوقت موضوع يعتبر 

 بالدرإسة جدير وهو إؤلدإرة، نصف فالوقت إلمختلفة، إؤلدإرة مجاإلت ف 
   أساسًيا جزًءإ إلوقت كان ؤإل يؤدى عمل من فما وإلبحث،

 إلعنارص، هذه أهم أحد إلوقت ؤدإرة لكون ونتيجة ؤنجازه، ف 
   إلعمل ضغوط بي    إلعةلقة تتضح

   إلمنظمة، أهدإف تحقيق عىل تؤثر إلت 
 خةلل من وإلتحليل، إلدرإسة تستوجب وإلت 

 :  
 إألت 

   إلبحث مشكلة تتحدد :إشكالية الدراسة
 :إآلتية إلتساؤإلت مجموعة ف 

 للعمل إلفرد توجه درجة بي    عةلقة يوجد هل   
وقرإطية، منظمة ف   إلعمل؟ بضغوط وشعوره بب 

 إلرضا درجة تختلف هل   
 للفرد؟ إلديموغرإفية إلخصائص باختةلف إلوظيف 

 للفرد؟ إلديموغرإفية إلخصائص باختةلف إلعمل بضغوط إلشعور درجة تختلف هل 
 أهداف الدراسة: 

 ه إلوقت بي    إلعةلقة وتوضيح إلوقت، عنرص أهمية بيان محاولة    إؤلدإرة دور وكذلك إلعنارص، من وغب 
 ف 

 ؤدإرته.  وحسن إلوقت عىل إلمحافظة

 عىل إلمحافظة أساليب نحو إلمنظمة ؤدإرة توجيه ومدى إؤلنتاجية، إلكفاءة عىل إلوقت أثر بيان محاولة 
 إلوقت. 

 عليها.  للسيطرة أساليب ووضع إلظاهرة لهذه إلمسببة وإلعوإمل إلعمل، وقت ؤهدإر مشكلة تحليل ؤمكانية 

 إلمناسبة إلحلول ؤيجاد محاولة   
   إلتحكم وكيفية إلوقت، ضياع ظاهرة معالجة عىل تساعد إلت 

 توزي    ع ف 
   إؤلنتاج لضمان إلمثىل إإلستفادة إلوقت من وإإلستفادة إألعمال،

 .إلتكاليف وبأقل وقت أقرص ف 

   إلبحث يعتمد :نهجية الدراسةم
   إلعمل ضغوط عىل إلوقت ؤدإرة أثر تحليل ف 

 عىل إلليبية للحالة إلعامة إؤلدإرة ف 
، إلمنهج  

   ذلك تناول وسيتم إلوصف 
 :إلتالية إلمباحث ف 

   تطبيقه وفعالية إلوقت ؤلدإرة إألساسية إلمبحث إألول: إلجوإنب
 إلعمل.  ضغوط ظل ف 

 .إلوقت ؤدإرة وأهمية مفاهيم: إألول طلبإلم

   طلبإلم
 .إلوقت ؤلدإرة إألساسية إلمبادئ: إلثات 

: فاعلية  
   إلوقت ؤدإرة تطبيق إلمبحث إلثات 

 إلعمل.  ضغوط ظل ف 
   إلزمن دور :ولإأل طلبإلم

 .إؤلدإري إلتنظيم ف 
: ضغوط  

 إلوقت.  بتخطيط وعةلقتها إلعمل إلمطلب إلثات 
 .إلوقت أهمية تقدير عدم عن إلسلبية للحاإلت إؤلشارة مع إلعمل ضغوط موإجهة كيفية :ثالثإل طلبإلم

   إلبحث هذإ أهمية تكمن :أهمية الدراسة
   ف 

 :إآلت 
 إلمؤثرة إلتنظيمية وإلعوإمل عموًما، إلعمل ضغوط بموضوع يهتم   

   إلسلوك ف 
   إلمنظمة، دإخل إؤلنسات 

 صلة لها إلت 
   وثيقة
   للعمل إلفرد توجه مدى ف 

وقرإط   تنظيم   هيكل ظل ف  تب وما خصوًصا، بب   مشكةلت من ذلك عىل يب 
   بدورها تؤثر تنظيمية

   إلرضاء مستوى ف 
 .للعاملي    إلوظيف 

 ورة إلعمل، ضغوط موضوع جدية مدى ؤىل إلنظر يلفت    إلرؤساء تعرف ورص 
 إلمختلفة إلتنظيمية إلمستويات ف 

  إلضغوط، مسببات عىل
ً
   منها، إلتنظيمية خصوصا

   إلت 
إتيجيات رسم وكيفية مرؤوسوهم، منها يعات   لتخط   إسب 

   إلمشكةلت تلك
   تقف، قد إلت 

 وفعالية.  بكفاءة إألعمال تنفيذ أمام عاتقا إألحيان، من كثب   ف 
 

   تطبيقه وفعالية الوقت إلدارة األساسية الجوانباألول:  حثبالم
 
 العمل ضغوط ظل ف

   إلموجودة وإلمؤسسات للمنظمات إلمتاحة إلموإرد من إلوقت ؤن
 لهذه يكون أن إلطبيع   ومن إلمجتمع، هذإ ف 

 فيها بما لها إلمتاحة وإؤلمكانات إلموإرد كافة وإستغةلل تكريس خةلل من لتحقيقها تسع محددة أهدإف إلمنظمات
ة إألهمية من إلرغم وعىل إلحظ ولسوء إلوقت،  إستغةلإل، وأقلها ؤهدإًرإ إلموإرد أو إلعنارص أكب   من فإنه للوقت، إلكبب 
، إألفرإد من أو إلمنظمات من سوإء    إؤلدرإك عدم أهمها يكون قد عديدة ألسباب ذلك ويعود إلعاديي  

 للتكلفة إلكاف 
ة تبة إلمباشر   إلعمل ضغوط بموضوع إإلهتمام ويعد. "إستغةلله سوء عىل إلمب 

 
 تحيط إلضغوط أن كما نسبًيا، حديث

 
ً
   تتمثل رأها من فهناك إلحياة أوجه بكل عموما

إت مع إلتكيف عىل إلفرد قدرة ف     إلحاصلة إلتغب 
 فةل عمله، نطاق ف 

 ذإت حاإلت ؤىل تؤدي قد عمل ضغوط يوإجهون إلعاملي    جميع فإن إلعمل، ضغوط من تاًما خلًوإ خالية مهنة توجد
   إلعمل ضغوط معالجة ؤىل تبادر لم ألنها طائلة مبالغ إلمنظمات يكبد مما إلفرد، صحة عىل وخيمة عوإقب

 مرإحل ف 
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   إل ذلك فإن إلعمل، ضغوط من معاناتهم عن يعلنون إل إألفرإد كان ؤذإ أنه بالحسبان إألخذ من وإلبد كما مبكرة،
 يعت 

إ
ً
   لذإ" . للضغوط مسببة غب   إألعمال أن أبد

 وباألخص إلعمل، لضغوط إلمسببة بالعوإمل تهتم أن إلمنظمات عىل ينبع 
   إلعاملي    مشاركة فعالية ومدى إلعمل، طبيعة من منها إلتنظيمية

 وإؤلجرإءإت لالساليب وإدرإكهم إلقرإرإت إتخاذ ف 
   يؤثر ذلك كل ألن إلتنظيمية،

   إلعاملي    رضاء مستوى ف 
   إلوظيف 

 إلغياب ومعدإلت ومعنوياتهم، وإنتاجيتهم أدإئهم وف 
   مبحث تخصيص تم إلمقومات، أحد وباعتبارها رؤسائهم، مع وعةلقاتهم

   إلسبل عىل للتعرف إلدرإسة، هذه ف 
 من إلت 

 :إلتالية إلمطالب ؤىل إلمبحث تقسيم وتم إلمطلوبة، بالصورة إلوقت توفب   يمكن خةللها
 .. الوقت إدارة وأهمية مفاهيم: األول المطلب

 (.الوقت إدارة ـ الوقت دراسة – الوقت – اإلدارة) مفاهيم: أوال
 :اإلدارة مفهوم .1
 بأنه  ا "Fredrick Taylor" تايلور فردريك( إلعلمية إؤلدإرة أبو) عرفه  ا فقد أخر ؤىل مفكر من إؤلدإرة مفهوم يختلف

". تكلفة وأقل طريقة بأحسن بعملهم يقومون أنهم من إلتأكد ثم يعلموه، أن إلناس من تريد لما إلدقيقة إلمعرفة"
ي ويعرفها  درإكر بيب   أما". وترإقب وتنسق إألوإمر وتصدر وتنظم وتخطط تتنبأ" بأنها  "Henri Fayol" فايول هب 

"Peter Drucker" إلعمل وإدإرة إلمديرين وإدإرة إلمنشاة بإدإرة للقيام إألغرإض متعدد عضو" بأنها إؤلدإرة فيعرف ."
 أمثل إستغةلإل إلمتاحة إلموإرد إستغةلل عىل تعمل مستمرة، إجتماعية عملية بأنها" إلوهاب عبد عىل إلدكتور ويعرفها

 ".محدد هدف ؤىل للوصول وإلرقابة، وإلقيادة وإلتنظيم إلتخطيط طريق عن
 وتحقيق وفعال، ومنظم منسق بشكل إألعمال ؤنجاز عىل ركزوإ إلمفكرين معظم أن إلسابقة إلمفاهيم خةلل من نةلحظ

 .إلتكاليف وأقل إلوسائل بأفضل إألهدإف
   وإل شك
إ إستغةلإل يتطلب ذلك تحقيق أن ف 

ً
   إلمتاحة وإؤلمكانيات إلطاقات لكل وعالًيا جيد

   إلمنظمة، ف 
 إلوقت ويأت 

   إلمتاحة، إؤلمكانيات هذه ضمن
ض إلت   إلتكلفة زإدت أمثل إستغةلإل يستغل لم ؤذإ ألنه فعال، بشكل تستغل أن يفب 

ة بدرجة  .كبب 
 :الوقت مفهوم .2

   وإلثمينة إلهامة إلعوإمل أحد إلوقت يعتبر "
ى، نشاط أو مجهود أي ف   أن ويجب. ما هدف تحقيق منه يقصد بشر

 ليس عليه إلسيطرة وكيفية إلوقت إستغةلل أن كما إلمطلوبة، إألهدإف لتحقيق فعال، بشكل إلعامل هذإ يستغل
 وإذإ. مستحيلة إستعادته فستكون يضيع عندما ولكن جيد، بشكل إلوقت من إإلستفادة إؤلنسان فباستطاعة مستحيةل،

 إلوقت ؤىل إلناجحون وإلمديرون إألعمال رجال ينظر أن إلغريب من فليس(( ذهب من إلوقت ؤن)) إلقائل إلمثل كان
 أصبحت – إآللة وليس – إلساعة ؤن)) "Lewis Mumford" ممفورد لويس يرى وكما. ذإتها إآللة من أهمية أكب   باعتباره

 ؤنجاز ومتطلبات يتفق بما وقته، وإدإرة تنظيم عىل إلمدير قدرة عىل شك، بةل يعتمد وهذإ((. إلصناع   إلتقدم مفتاح ه  
إت أحد إلقدرة تعتبر  وهذه عمله،  .وفعاليته كفاءته لقياس إستخدإمها إلممكن إلمؤشر

   ساعة( 42) يملك ؤنسان فكل للجميع، ملك إلوقت أن إلباحث يرى كما"
   ساعة( 868)و إليوم، ف 

 وعدد إألسبوع، ف 
  ) هو للعمل إلمخصصة إلساعات

   وذلك ساعات،( ثمات 
 أقل ه   إلفعلية إلعمل ساعات عدد أن ؤإل إلعالم، دول أغلب ف 

   إلتحضب   عىل يعتمد وكذلك إؤلدإرة، وقوة إلعامل كفاءة عىل إلرقم هذإ يعتمد حيث إلرقم، هذإ من بكثب  
 للعمل، إلفت 

   وتعتبر 
، إلدوإم وقت ه   ساعات إلثمات   :ؤىل ينقسم إلرسم   إلدوإم وقت أن ؤإل إلرسم 

 إلفعىل   إؤلنتاج ووقت إلعمل، نهاية ووقت للعمل، إإلستعدإد وقت وهو: أساس   وقت. 
 نشاطه ليستعيد إلفرد يتناوله إلذي إلوقت وهو: إلرإحة وقت. 
 منه يستفد لم إلذي إلوقت وهو: ضائع وقت   

 .إؤلنتاج ف 
 :الوقت دراسة تعريف .3

 درإسة ؤن ذلك معت  . معينة عملية ألدإء إلةلزم إلوقت تحديد عملية عىل للدإللة( إلوقت درإسة) إصطةلح يستخدم"
   إلدقائق مقدإر تحديد ه   إلدرإسة نتيجة وأن إلعمل، قياس ه   إلوقت

إ، تدريًبا مدرب فرد من إلةلزمة وإلثوإت 
ً
 ألدإء جيد

 .("للعملية إلنمط   إلوقت) إلوقت هذإ عىل ويطلق معقولة، بشعة ما بطريقة معينة عملية
  
   إلوقت كمية تحديد" إلوقت درإسة وتعت 

 نمطية طريقة يستخدم إلذي إلمتوسطة إلكفاءة ذو إلعامل يتطلبها إلت 
 ".معي    عمل ؤلنجاز عادية عمل ظروف تحت ويعمل
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 الوقت:  دراسة من الرئيسية األغراض
ا هناك أن ؤإل إلتشجيعية إألجور بخطط يرتبط إلوقت، درإسة من إلرئيس   إلغرض أن من بالرغم

ً
 يمكن أخرى أغرإض

 :يىل   فيما تلخيصها

 إلمساعدة   
 .إؤلدإرية للعمليات إلجدإول ووضع إلعمل، تخطيط ف 

 إلمساعدة   
 .إلنمطية إلعمليات تحديد ف 

  أساسا تعتبر   
إنية ؤعدإد ف   .إلتقديرية إلمب  

  أساسا تعتبر   
 .إلمعدإت صةلحية تحديد ف 

  أساسا تعتبر   
 .إلعمل خطوإت بي    للتنسيق إلةلزمة إلجدإول وضع ف 

  أساسا تعتبر   
 .إألدإء معدإلت تحديد ف 

  أساسا تعتبر   
 .عامة بصورة إلعمل مرإقبة عملية ف 

 :الوقت دراسة خطوات
   إلوقت درإسة خطوإت تلخيص يمكن

 :إلتالية إلتقاط ف 

 درإسته إلوإجب إلعمل إختيار. 

 إلمحيطة إلظروف وعن إلعامل وعن وتسجيلها إلعمل عن إلموجودة إلمعلومات عىل إلحصول   
 أن يحتمل إلت 

   تؤثر
 .تنفيذه ف 

 عنارص ؤىل إلعملية وتفكيك للوسيلة كامل توصيف تسجيل. 

 إلعملية عنارص من عنرص كل ألدإء إلعامل يستغرقه إلذي إلزمن وتسجيل قياس، وسيلة باستخدإم إلقيام. 

 إلقيام   
  إلمحددة إلعادية بالشعة بمقارنتها للعامل إلفعالة إلشعة بتقدير إلتسجيل وقت نفس ف 

ً
 .مقدما

 عادية أزمنة ؤىل بالمةلحظة إألزمنة تحويل. 

 للعملية إلعادي إلزمن عن زيادة منحها إلوإجب إلمسموحات تحديد. 

 للعملية به إلمسموح إلزمن تحديد. 
 :الوقت دراسة وأساليب طرق

  يىل   وفيما إألدإء لقياس طرق عدة توجد
ً
  وصفا

ً
  إألكب   إلطرق لبعض مخترصإ

ً
 :وإستخدإًما شيوعا

إ إلوقت تقديرإلطريقة إألوىل: 
ً
 :إلشخص   وإلرأي إلحكم عىل إستناد

   إلمستخدمة إلطرق أقدم وه  
 للعمل إلمكونة إألنشطة أزمنة تقدير يتم حيث إلعمل، ألدإء إلمطلوب إلوقت تقدير ف 

ة ذوي آرإء إستقصاء خةلل من    وإلدرإية إلخبر
في    إلمجال هذإ ف  ين، وإلمةلحظي    كالمشر  تتمتع أخرى فئة أية أو إلمباشر

   إلطريقة هذه إستخدإم ويقود. قياسه إلمرإد إلعمل طبيعة عن كافية بخلفية
 دقيقة، غب   نتائج ؤىل إألحيان أغلب ف 

 مكوناته ؤىل إلعمل تجزئة فكرة ؤىل إللجوء يتم وقد عليها، إلمتحصل إلتقديرإت إتفاق ؤىل إلتوصل لصعوبة متماثلة، وغب  
   إألدإء تقديرإت إستخدإم أو إلدقيقة، وعنارصه

إت ف     إلسابقة، إلزمنية إلفب 
   إلقصور أوجه عىل للتغلب محاولة ف 

 إلت 
 .إلطريقة هذه مثل إستخدإم تكتنف

 :خاصة توقيت ساعة إستخدإمإلطريقة إلثانية: 
ورية، وإلمستلزمات إألجهزة بعض توفب   إلطريقة هذه إستخدإم يتطلب    وإلمتمثلة إلرص 

 :ف 

 إلمستغرق إلزمن لقياس ؤيقاف ساعة   
 .إلدقيقة من( 18) جزء كل ويمثل جزء، مائة عىل إألنشطة أدإء ف 

 إلخانات من آخر وعدد توإليها، حسب إلعمل عنارص مكونات لبيان خانة تحوي مبوبة، قائمة أو نموذج 
 .إلمأخوذة إلزمن قرإءإت لتدوين

 عدة خةلل للعمل إلمكونة لالنشطة أدإئه أثناء إلعامل مةلحظة ؤىل إؤليقاف، ساعة باستخدإم إلقياس طريقة تعتمد
   إلمستغرقة إألزمنة لتحديد أدإء، دورإت

 عند إؤليقاف ساعة تشغيل إلزمن، قرإءإت بتسجيل وذلك إألنشطة هذه أدإء ف 
 .إلدرإسة بدء

 :الوقت إدارة مفهوم .4
 إألدإء أسس من وجزء إلوقت وتوزي    ع لضبط كوسيلة إلوقت ؤدإرة مفهوم ظهر بقيمته، وإؤلقرإر إلوقت أهمية وبفهم

  
 .إؤلنتاج وتقييم إلوظيف 
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   كما"
   كذلك. إآلخرين وقت ؤدإرة يستطيع إل ذإته ؤدإرة يستطيع إل فمن إلذإت، ؤدإرة إلوقت، ؤدإرة تعت 

 ؤدإرة تعت 
 خةلل من وقته، عىل ويحافظ يسيطر إلذي إلمدير هو إلجيد فالمدير لبلنتاج، إلمطلوب إلوقت تخصيص إلوقت،
   إلوقت فإدإرة لبلنتاج، إلمطلوبة وإألهدإف ؤنجازها إلمرإد إألعمال تحديد

  إلوقت تستغل أن تعت 
 
 ".يستغلك أن من بدل

 وإلمدرإء، إلعاملي    ومهارة كفاءة عىل إألوىل بالدرجة يعتمد عليه وإلمحافظة إلوقت إستغةلل كيفية أن إلباحث يرى كما
، إلدوإم موعد عن وإلتأخب   إلغياب، ظاهرة أن نجد كما  كبب   بشكل يؤثر مبكًرإ، إلعمل مكان إلموظفي    ومغادرة إلرسم 
   إل للوقت، إلفعالة إؤلدإرة فإن هنا ومن. إؤلدإرة عىل

 يكون أن بحيث حًرإ، يعمل أن بل كاآللة، إؤلنسان يعمل أن يعت 
 .لبلنتاج إلمطلوب إلهدف يحقق عمله
 :الوقت إدارة أهمية: ثانيا
 :يىل   ما خةلل من إلوقت أهمية تظهر

 ن، وإل يتجدد، إل مورد هو إلموإرد، أثمن من إلوقت  نتائج فيه نحقق أن دون يمر إلذي إلوقت يجمع، وإل يخب  
 .إألبد ؤىل ضائع وقت ملموسة

 إل إلوقت ؤدإرة حسن   
   ؤدإرته حسن تعت 

   بل فقط، إلعمل ف 
ا تعت 

ً
   إستخدإمه حسن أيض

 إألخرى إلحياة مجاإلت ف 
ويح   وإإلجتماع   إلروح   كالمجال ، وإلب   

 .وقته ينظم أن إؤلنسان، وإجب فإن هنا ومن وإلثقاف 
 أهدإفه يحدد أن إلفعال إلناجح إؤلنسان عىل   

 .إلمجاإلت هذه من مجال كل ف 
   الوقت
 
 :اإلدارة ف

   إلوقت مفهوم ؤن
 إلمختلفة إلظوإهر من مزي    ج نفسها إؤلدإرية إلظوإهر ألن ذكرها إلسابق إلمفاهيم من مزي    ج إؤلدإرة ف 

  
نا إلت     ؤليها أشر

 :جوإنب عدة لها إؤلدإرية فالظاهرة إلبدإية، ف 
 وساعات إلصيانة كأوقات إلميكانيك   إلزمن مفهوم عليها ينطبق وإآلإلت كالعدد(: إآلىل  ) إلميكانيك   إلمادي إلجانب 

ها إؤلنتاج  .وغب 
 ي إلجانب إت تحديد ويتضمن(: إلبيولوحر  ) إلبشر  إلبيولوجية إلجسد قدرإت أساس عىل وإلعمل إلرإحة فب 

ة من أكب   يعمل أن يستطيع إل – إلبحتة إلناحية من فاؤلنسان  .محددة فب 
 ي إلجانب  أو إلمدير ؤزعاج فيها يستحسن إل أوقات فهناك. لالفرإد إلنفسية إلحالة ؤىل يشب   وهو(: إلنفس  )إلبشر

إحات تقديم  .إلنفسية حالته حسب لذلك مناسبا يكون إل إلوقت إلن له إقب 
 ة إلجماعات يتضمن وهو: إإلجتماع   إلجانب    إلصغب 

   إلعمل تعطيل عنه وينبثق إؤلدإرة وعةلقات إلتنظيم ف 
 أيام ف 

وع للبدء إلمناسب إلوقت إختيار وكذلك إلمختلفة لطوإئف بالنسبة ومرإعاة إلرسمية إألعياد    إقتصادي بمشر
 ف 

إت ، إإلقتصادي إلرخاء فب 
 
 .ذلك وغب   مثال

 :ه   أسباب عدة ؤىل إلوقت بإدإرة إإلهتمام يرجع
 فيها إلعاملون يحققه آن يجب لما إلمنظمات توقعات إزدياد. 
 وإإلجتماعية وإلسياسية إإلقتصادية أبعادها بمختلف إلعمل بيئة تعقد. 
 توفلر إلفن إلظاهرة هذه ؤىل تطرق وقد إلسنوية، إلتغب   معدإلت إرتفاع "Alvin Toffler"   

  أن فقال كتابة ف 
 
 منا كال

، بمعدل إلتغب   إستيعاب عىل إلقدرة لديه  إلفرد طاقة من أكبر  إلتغب   معدل يكون حي    إلمشكةلت وتبدأ معي  
 .إلمشكةلت هذه معظم إلوقت يسبب وهنا وإستيعابه،

 عة ة، لعوإمل كنتيجة إلفردي إإلستقةلل ؤىل إلب   ها وإزدياد وإلحكومات إلمنظمات حجم منها كثب   إألفرإد، عىل تأثب 
   أي) فيهم إلرغبة أذىك مما

 .أوقاتهم عىل أخر وبمعت   حياتهم عىل إلسيطرة محاولة ؤىل( إألفرإد ف 
   إلرغبة توإفر تتطلب مستمرة عملية إلوقت ؤدإرة ؤن

 وإعادة وإلمتابعة وإلتخطيط إلتحليل تتطلب كما إلتطوير، ف 
   إلخطوإت أو إلفرعية إلعمليات ؤىل تجزئتها يمكن متصلة مستمرة عملية فه   إلتحليل،

 :إلتالية إلثمات 
 دقيقة معلومات عىل للحصول إلوقت سجةلت وإستخدإم إلوقت، قضاء كيفية عىل إلتعرف. 
 إألنشطة عىل للتعرف إلوقت سجةلت تحليل   

   تسهم أن غب   ومن إلوقت من إلكثب   تأخذ إلت 
 إلنتائج تحقيق ف 

 .إلوقت من عليها أنفق ما مع تتناسب بدرجة إلمتوقعة
 إلتقييم   

 .إألهدإف لتحقيق به إلقيام يتطلب وما به إلقيام يستطيع وما إلقدرإت، تقييم يتضمن وهذإ إلذإت 
 وإألولويات إألهدإف تحديد. 
 إألهدإف لتحقيق عمل خطط ؤعدإد. 
 جدول وفق إلمرسومة إلعمل خطط تنفيذ   

 .محدد زمت 
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 .إلوقت آفات لموإجهة مةلئمة وحلول أساليب تبت 

 إلتطوير بهدف إلتحليل وإعادة إلمتابعة. 
   المطلب

 .. الوقت أنواع: الثان 
 :رئيسية أنوإع أربعة ؤىل عام بشكل إلوقت ينقسم

، بالوقت ويقصد: إؤلبدإع   إلوقت .8  وتقويم إلمستقبىل   وإلتخطيط إلتحليل لعملية إلمخصص إلوقت هو إؤلبدإع 
 .إؤلنجاز مستوى

ي إلوقت .4 ي، بالوقت ويقصد: إلتحضب  ة إلتحضب  ية إلزمنية إلفب     إلتحضب 
   إلبدء تسبق إلت 

 يستغرق وقد إلعمل، ف 
   إلوقت هذإ

   إلبدء قبل هامة مكتبية مستلزمات أو آإلت أو معدإت تجهب    أو معينة حقائق أو معلومات جمع ف 
 ف 

 إلعمل.  تنفيذ
، بالوقت ويقصد: إؤلنتاحر   إلوقت .3 ة إؤلنتاحر     إلزمنية إلفب 

   تستغرق إلت 
 له، إلتخطيط تم إلذي إلعمل تنفيذ ف 

   يستغرق إلذي إلوقت بي    يوإزن أن إؤلدإري عىل يجب إلوقت، إستغةلل فعالية ولزيادة
 إلذي وإلوقت إؤلنتاج ف 

   يستغرق
 .وإؤلبدإع إلتحضب   ف 

 عةلقاتها وعىل إلمنظمة مستقبل عىل وإلمؤثرة إلعامة باألعمال إلقيام به ويقصد: إلعام أو إلمباشر  غب   إلوقت .2
، ة وهيئات بمؤسسات إلمسؤولي    وإرتباط بالغب     كثب 

 أو لدعوإت تلبية أو لندوإت إؤلدإري وحضور إلمجتمع، ف 
 يحدد أن عليه لذلك إؤلدإري، قبل من كبب   وقت ؤىل تحتاج إلمختلفة إلنشاطات وهذه معينة، مؤسسات إفتتاح
ا شخًصا يفرض أو إلنشاطات، هذه لمثل يخصص أن يمكن إلوقت من كم

ً
  بها للقيام معين

 
   إألخذ مع منه، بدل

 ف 
   وإلخارجية إلدإخلية إلنشاطات بي    إلتوإزن إإلعتبار،

 .ؤليه إلموكلة إلرسمية إألعمال ؤنجاز ف 
 الوقت ..  إلدارة األساسية المبادئ: الثالث المطلب

  يلعب إلمبدأ هذإ إلرغبة: أن مبدأ .8
ً
  دورإ

ً
   هاما
   بالرغبة إؤلدإري شعور أن حيث إلوقت، ؤدإرة ف 

 وقته وإدإرة تنظيم ف 
   يساعد
 .جيد بشكل إألعمال ؤنجاز ف 

   إلنتائج ؤىل وإلوصول إألهدإف تحقيق بالفعالية، إلفعالية: ويقصد مبدأ .4
ا، تحديدها يتم إلت 

ً
 هذإ ويتطلب مسبق

 فيجب بفعالية وقته إستغةلل من إؤلدإري يتمكن وحت   صحيح، بشكل إألعمال ؤلنجاز كاف وقت تحديد إلمبدأ
   للوقت، إلحاىل   إؤلنفاق كيفية ؤدرإك عليه

 كيفية تسجيل فيه يتم بالوقت، خاص بيان إستخدإم عليه ذلك وف 
   إلمعلومات وتحليل قضائه

 .إلشأن بهذإ أمامه تتضح إلت 
 إلمشكةلت وتوضح لوقته، قضائه طريقة توضح بيانات إلمدير لدى تتوفر أن يتطلب إلمبدأ إلتحليل: وهذإ مبدأ .3

 .وأسبابها ذلك عن إلناتجة
 ولذإ قليل، عليه يسيطر إلذي إلعمل كمية أن لبلدإري سيتبي    إلوقت تحليل لعملية نتيجة: إلجماع   إلعمل مبدأ .2

 .عملهم من جزًءإ إؤلدرإك هذإ يصبح حت   إلوقت بأهمية إآلخرين إلموظفي    ؤشعار عليه
 إألكب   باألمور إبتدإء إألولوية، حسب ؤنجازه عليه ما أهم يوم كل إؤلدإري يسجل حيث: إألولويات تخطيط مبدأ .1

   هذإ ويساعد أهمية،
 قضاء كيفية ومعرفة دوري بشكل أهدإفه مرإجعة وعليه فعال، بشكل للوقت إستغةلله ف 

 .وقته
 تعديل بهدف وإلمشكةلت إلنتائج عىل إلتعرف يتم لم ؤذإ تنجح لن فإنها جيدة، إلخطة تكن مهما: إلتحليل ؤعادة مبدأ

  إلخطة
ً
 .لذلك وفقا
 

 بالوقت:  اإلنسان عالقة
   ومرونة صةلبة إلمفاهيم أكب   إلوقت

   نعيش أننا إلوقت، نفس ف 
   بل وإحد مجتمع ف 

 يستخدم منا وكل وإحدة حجرة وف 
 تعتمد سيكولوجية عةلقة ه   وإلوقت إؤلنسان بي    وإلعةلقة بالوقت، عةلقتنا نحدد عندما إألخر عن تختلف عبارإت
 لفهم وإحد أساس ؤىل تصل ؤن إلصعب ومن وإإلستجابة إؤلدرإك حيث من آلخر شخص من تتباين ذإتية عوإمل عىل

 إألمطار، سقوط موإسم أو إلشمس طلوع أو إلقمر بظهور إلوقت بمقياس عةلقته إؤلنسان وحدد. إلوقت وإستخدإم
ين أربعة عن فيه إلوإحد إليوم ساعات عدد تقل إل تقويما تستخدم إلمجتمعات وكل  أنشطة عىل موزعة ساعة، وعشر

   وإألفرإد إلمجتمعات بي    خةلف هناك ولكن وإإلستيقاظ، للنوم ساعات منها مختلفة ومهام
 إستثمار أو قضاء كيفية ف 

 .إإلستيقاظ ساعات
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 إلرعاية خةلل من فيه إلتحكم يمكن إلمجهود وحت   ومهنًيا، ذهنًيا إلفرد ؤعدإد يمكن وإلتدريب إلتعليم طريق وعن
   إلوقت تنظيم ولكن وإلنفسية، إلصحية

 طريق عن ؤإل يتحقق إل إلمتوفرة وإؤلمكانيات إلمحيطة إلظروف ضوء ف 
  إلوقت مشكلة وتبف   نفسه، إؤلنسان

ً
  مفهومها يختلف حيث إؤلنسان، بوجود مرتبطة دإئما

ً
 إلدوإفع إلختةلف طبقا

  وإلتقاليد وإلعادإت إلثقافات وتؤثر إلمطلوبة، وإألعمال إلمهام وطبيعة وإإلحتياجات
ً
ة بصورة أيضا ة وغب   مباشر  مباشر

 .وإلوقت إؤلنسان بي    إلعةلقة شكل تحديد عىل
   أهميته وتكمن إلمهمة، إؤلدإرة موإرد من إلوقت أن ذكر؛ مما ويستخلص

   يؤثر أنه ف 
   إلطريقة ف 

 فيها تستخدم إلت 
   إلمال رأس فهو ؤنتاج، وكل عمل لكل وعاء أنه كما إألخرى، إلموإرد

إ فإن ذلك، من وبالرغم لبلنسان، إلحقيف  ً  من كثب 
وري نوعه من إلفريد إلمورد هذإ عىل يحرصون إل إلموظفي    ء، لكل إلرص   

 بأنهم إعتقاد عليهم يستحوذ آخرين وتجد سر
  يؤدون

 
إ، عمال

ً
   جهدهم قصارى يبذلون وأنهم جيد

 هذإ يجد إل وقد جاهدين، ذلك يحاولون إألقل عىل إنهم أو إلعمل، ف 
 .عليها وإلتغلب إلوقت ؤدإرة مشكةلت موإجهة أو إعتقاده تغيب   عىل يحمله ما إلموظفي    من إلنمط
، إلوقت ؤدإرة وإن يتكيف إلذي هو نفسه إؤلنسان ولكن يتكيف، إل إلوقت أن إلقول، إلحاصل تحصيل ومن  

 من تعت 
   هذإ فان للسيطرة خاضع غب   إلوقت ظهر ما وإذإ مناسبة، بطريقة إلمرء يتكيف أن تعنيه، ما جملة

 إل إلموظف أن يعت 
 .يتغب   أن عليه يجب وعندئذ نفسه، عىل إلسيطرة يستطيع
 لوقته، قضائه طريقة يغب   أن أرإد ما ؤذإ نفسه عىل إلحرب يعلن أن إلموظف عىل ولكن صعب، إلتغيب   أن صحيح
   صعوبة يجد إلمرء أن كذلك وصحيح

ء ذلك يستطيع ولكنه منه، إلمتمكنة إلعادإت من يغب   أن ف   
 .إلتخطيط من بسر

 

:  بحثالم  
   الوقت إدارة تطبيق فاعليةالثان 

 
 العمل ضغوط ظل ف

   جيد بشكل إألعمال ؤلدإرة وسيلة أفضل تعتبر  إلعمل، ضغوط موإجهة أسلوب ؤن
 وهذه إلضغوط، هذه وجود ظل ف 

 .فعالة بصورة وقته ؤدإرة من إلمدير تمكن إلموإجهة
   فعالة مساهمة يساهم لموإجهتها إلسع   وعدم إلعمل، لضغوط إلتعرض أن نجد كما

 :أمرين هما ف 
 .إلوقت تخطيط عىل إلقدرة عدم: إألول إألمر
   إألمر

   إلفشل إلوقت ولكن تخطيط عىل إلقدرة: إلثات 
 هذإ من إإلستفادة عدم وبالتاىل   له، إلتنفيذية إلعمليات ف 

 .عليها وإلقضاء إلضغوط هذه موإجهة وجب ولذإ إلتخطيط
   إلزمن دور: إألول إلمطلب

 .. إؤلدإري إلتنظيم ف 
  إؤلدإري إلتنظيم يشمل

ً
 وتحديد إإلتصال، وتنظيم إؤلدإرية وإلهياكل للمةلكات إلتصميم: أهمها وإلمبادئ إألسس من عددإ

   إألدإء معدإلت وتحديد إلمختلفة إألجهزة بي    فيما وإلتنسيق وإلخاصة، إلعامة وإلمسؤوليات إإلختصاصات
 إلوظيف 

 .وصحًيا إجتماعًيا إألفرإد شؤون ورعاية إؤلدإري، للعمل إلةلزمة وإألدوإت وإلمعدإت إلعنارص وتأمي   
   إلمثالية إلمنظمة ؤىل ونشب   نحدد أن إلزمن نظر وجهة من علينا لزإما أصبح

، إلعرص ف   :يىل   كما وه   إلحارص 

 إت إلظروف مرإعاة    إلجديدة إألساليب وتطبيق وإلتاريخية إلزمنية وإلمتغب 
 .إلتنظيم ف 

 للمنظمة إلمستمر إلتتبع   
 إلمناسب إلتغب   وإجرإء ونظمها وعةلقاتها بمخازنها وإإلهتمام بعملها يتعلق ما كل ف 

ا دما إلمنظمة يعط   إلتتبع ؤن. ذلك إلوقت تطلب كلما
ً
إ متدفق

ً
 إلحياة عملية تظل بحيث باستمرإر جديد

   إلمحيط مع متفاعلة أو مستمرة
 .به وجدت إلت 

 وإلعمال بالمدير إلعليا إؤلدإرة قبل من إإلهتمام ،  إلزمن، ولده إلذي وإلفنيي    وإلمستشارين إلمرإقبي    وإلمفتشي  
 .إلتاري    خ وإحتوإه

 إلمنظمة ولتقييم به، يقتدي نموذجا لتكون إلناجحة إلمنظمة لقياس إلدقيقة وإلمقاييس إلمعايب   إبتكار 
 .إلمعايب   هذه ؤىل باإلستناد

 ورة    إلوإقعات جميع تسجل بحيث منظمة كل تاري    خ وتدوين إلةلزمة إلسجةلت مسك رص 
 عىل تطرأ إلت 

 كما تستفد ولم طويل زمن نشؤها عىل مص   إلمنظمات من وكثب  ...  وتطويره إلتنظيم حيث من إلمنظمة
ا ضيعت قد إلمنظمة أن إلقول يمكن هنا ومنا إألخرى، إلمنظمات تطورت كما تطور ولم إستفادت

ً
 .وقت

 إلمثالية للمنظمة إلكفيلة وإلمبادئ إألسس وضع يمكن وإلزمن إلتاري    خ خةلل ومن إلنقاط، تلك درإسة عند  ...
   إألخطاء ضوء فعىل

   حدثت إلت 
   يمكن إلمنظمة تاري    خ ف 

 إألساليب وإتباع إألخطاء هذه تفادي إلمستقبل ف 
  
 .ؤليها وإإلطمئنان نجاحها تثبت إلت 
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   الوقت دور .1
 
 :التخطيط ف

ة محددة تكون أن للتخطيط، إلناجحة إلمقومات فمن إلوقت، مع أساس   بشكل إلتخطيط يرتبط"  معينة زمنية بفب 
ة أو متوسطة أو طويلة كانت سوإء ، إلكم   بالوضوح تتمب    معينة أهدإف تحديد من بد وإل إألجل، صغب   

 وخالية وإلزمت 
 .أو تناقض" تعارض أي من
  يسبق إلتخطيط أن نجد كما"

ً
 يمكن كما ألعماله، خطط ؤذإ أإل يرإقب أن إلرقاتر   إلمدير يستطيع فةل إلمرإقبة، زمنيا

 ومهامه مسؤولياته تجاه موظف أو عامل كل إلتخطيط يضع حيث".  " إلضغوط من إلتقليل إلتخطيط بوإسطة
   تنفق دقيقة كل ؤن إألهدإف، لتحقيق مهمة بأنشطة للقيام تخصيصه يمكن إلذي إلوقت ويوفر إألساسية

 تخطيط ف 
   دقائق أرب  ع أو ثةلث توفر

   ساعات سبع قضاء وأن إلتنفيذ، ف 
 وأفضل أحسن له، وإضحة وأهدإف بأفكار إلتخطيط ف 

 ".أهدإف بدون عمل أيام سبعة قضاء من
   تتمثل يومية عمل خطة ؤلعدإد إلمدإخل وأفضل

، أساس عىل إلمدير يضعها أن ف     أسبوع 
 من جزء أي يقرر أن بمعت 

 إلةلزم إلوقت وتقدير إلةلزمة، إألنشطة وتدوين يومية، أهدإف بوضع وذلك إليوم، تحقيقه يستهدف إألسبوعية إلخطة
 :إلتالية لالسباب وذلك إلمكتب، ؤىل إلمدير دخول وقبل مسبقا إليومية إلعمل خطة أعدإد من بد وإل منها، لكل

 وما مةلئم بشكل ؤنجازه تم ما معرفة خةلل من إليوم   أدإئه مرإجعة للمدير يتيح إلتاىل   لليوم إلخطة تحضب   ؤن 
   إلمدير تساعد إليوم نهاية من إلشيعة إلمرإجعة هذه أن شك وإل ؤنجازه، يتم لم

 لليوم أفضل خطة تحضب   ف 
 .إلتاىل  

 إلبدء عىل إلمدير تشجع مسبقا إلمعدة إلخطة ؤن   
 إلمدير سيجد ومطالعتها أليها إلنظر بمجرد ؤذ إلتنفيذ، ف 

   للبدء جاهزإ نفسه
 .إلعمل ف 

   إلبدإية نقطة تتحدد هنا ومن
 إألهدإف ومحددة ومتجانسة متكاملة خطة بوضع فعال، بشكل إلوقت ؤدإرة تطبيق ف 

 إلمدى عىل لتحقيقه يسع إلذي وإلهدف فيه، يسب   إلذي وإلطريق إإلتجاه إؤلدإري يعرف بحيث ومرنة، وإضح بشكل
 .إلقريب أو إلبعيد
   مساعدة كأداة الجيدة العادات .2

 
 :الوقت تخطيط ف

   مساعدة أدإة تعتبر  جيدة عمل عادإت تكوين أن شك إل
 يساهم عالية إلمدير مهارإت كانت فكلما إلوقت، تخطيط ف 

إ ذلك    كثب 
 .فعالة بصورة وقته ؤدإرة ف 

   إلمجاإلت بعض إلمثال سبيل عىل ونذكر
   تحسينها يمكن إلت 

 :يىل   فيما فعالة بصورة إلوقت ؤدإرة ف 
 إلحفظ طريقة   

 .إلملفات ف 
 إلجيدة إلقرإءة مهارإت. 
 قرإءتها وأسلوب بفاعلية إلتقارير كتابة أسلوب. 
 إلورقية إألعمال مع إلتعامل أسلوب. 
 وإلخطابات وإلمذكرإت إلمرإسةلت مع إلتعامل أسلوب. 
 إإلجتماعات ؤدإرة أسلوب. 
 وإلتلكسات إلتلفونات إستخدإم أسلوب. 
 إلزوإر مع إلتعامل بو أسل. 
 لئلخرين إألعمال تفويض أسلوب. 

   ودورها األولويات تحديد .3
 
 :للوقت الجيد التخطيط ف

   لالعمال باألولويات قائمة وضع إؤلدإري من يتطلب للوقت إلجيد إلتخطيط ؤن
ض إلت     إألعمال ثم أوإل ؤنجازها يفب 

 إلت 
وع عىل لتدل" أولوية" كلمة تستخدم حيث وهكذإ، تليها    بالوظيفة عةلقة ذإت ومسئولية مهم مشر

 أنها تشغلها أو إلت 
ء  

ء قبل ينفذ سر  
 .آخر سر

ء ه   وسهلة، مخترصة بكلمات إألولوية  
ه، قبل إهتمام يتطلب ما سر ه عىل يتقدم بديل أنها أو غب   ولك   إلبدإئل، من غب 

 .لتنفيذها يخصص ووقتا بها للقيام قرإرإ تتطلب فإنها إلفعل دإئرة ؤىل إلتخطيط دإئرة من إألولوية تنتقل
 :يىل   ما إألولويات تحديد ويتطلب

 تنفيذها إلمطلوب إلمهام لكافة دقيق تحديد. 
 إلمعايب   تحديد   

 .إلهدف تحقيق يتم أساسها عىل إلت 
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 مهمة كل مساهمة ضوء عىل وذلك وهكذإ أهمية فاألقل فالمهم إألهم، إلمعايب   ضوء عىل إلمهام ترتيب   
 تحقيق ف 

 .إلمطلوب إلهدف
ء، كل يعمل أن يستطيع إل إنه ببساطة يدرك إلذي هو إلفعال فالمدير  

 ثابتة طبيعة يصبح إألولويات وفق إلعمل وأن سر
 .إألهمية من عالية درجة وعىل لديه
ورية ولكنها إلمديرين من لكثب   صعبة مسألة إألولويات وضع ؤن حيث إ رص 

ً
 .جد

   ودوره التفويض .4
 
 ت: للوق الجيد التخطيط ف

   إلنتائج بعض لتحقيق إإلخرين وتطوير تحفب    خةلل من معينة إنجازإت تحقيق عام، بشكل بالتفويض يقصد
 تعتبر  إلت 

   وإلمهام مسؤوليات من
 .إؤلدإري بها يقوم إلت 

   إلمستخدمة إلوسائل أنجح من إلتفويض عملية تعتبر  لذلك
 وقت وإستغةلل إلنتائج وتحسي    إلمرؤوسي    تطوير ف 

ه خةلل من وذلك إؤلدإري،    إلثانوية إلنشاطات وتفويض وإلرئيسية، إلهامة إلنشاطات عىل تركب  
 أو لئلخرين يمكن إلت 

 .بها إلقيام إلمرؤوسي   
ض إألساسية أهدإفها وتحقيق إلتفويض عملية ولنجاح  :وه   أساسية، مقومات ثةلث توفر يفب 

 له حدد ما ؤلنجاز وذلك أليه للمفوض إلمفوض من إلكاملة وإلمسؤولية إلسلطة منح   
 .إلتفويض إلقرإر ف 

 بها إلمفوض إلمهمة ؤلنجاز إلةلزمة إلقرإرإت إلتخاذ إلمناسبة إلتنفيذية إلقوة وجود. 
 بشأنها مناسبا يرإه ما إلتخاذ أليه للمفوض إلفرصة ؤتاحة. 
   وهام مساعد أمر إلتفويض عىل إلمدير قدرة أن شك وإل"

   إلمشكلة ألن إلوقت تخطيط ف 
   تكمن إلوقت تخطيط ف 

 ف 
   يكمن إل إلمشكلة هذه وعةلج". للعمل إلمتاح إلوقت من أكبر  ؤلتمامها وقت تحتاج للمدير إلموكلة إلمهام أن

 إستكمال ف 
ل إألعمال  .وإلنفسية إلصحية وآثارها إلعمل لضغوط إلتعرض ؤىل به يؤدي مما ألدإئها طويلة ساعات وقضاء إلمدير بمب  
   يكمن إلمشكلة لهذه إلسليم إلعةلج ولكن

 :إآلتية بالخطوإت إلقيام ف 
 تنفيذها إلمطلوب إلمهام كافة تحديد. 
 أهميتها حسب إلمهام لهذه أولويات تحديد. 
 برنامج وضع   

ورية إلمهام لتنفيذ زمت   .إلهامة إلرص 
 للغب   وإلروتينية أهمية إألقل إلمهام تفويض. 

   إألسباب من إلعديد هناك ولكن إلوقت لتخطيط مةلزم إلتفويض أن نرى هنا ومن
 إلتفويض، لعدم إلمديرين تدفع إلت 

 :يىل   ما إألسباب هذه ومن
 إلرغبة   

 .إلذإت وتأكيد إلظهور ف 
 إلمهام بهذه يقوم من أقدر بأنه إؤلحساس. 
 إلشية عدم من إلخوف. 
 إلثقة نقص   

 .إلمرؤوسي    ف 
 إلرغبة عدم   

 .إلمخاطرة ف 
 ة نقص    إلخبر

 .إلتفويض ف 
 :يىل   ما أهمها من عديدة مزإيا من له لما عليه وإؤلقبال بتفويض إلقيام إلمديرين عىل يجب ولكن

 كب    عىل إلمساعدة
   إلب 

 .إألدإء فاعلية يرفع مما إلهامة إلمهام ف 
 إلمساعدة   

 .للمرؤوسي    إلمعنوية إلروح رفع ف 
 إلمساعدة   

 .إلمرؤوسي    تدريب ف 
 إلمساعدة   

   إلتفكب   ف 
 .لموإجهته إلفعال وإلتخطيط لها وإلتصدي إلمستقبل مشكةلت ف 

 إلوقت تخطيط نجاح عىل إلمساعدة. 
   المطلب

 .. الوقت بتخطيط وعالقتها العمل ضغوط: الثان 
ورة يتطلب إلذي إألمر موإجهتها، من مفر إل يومية ضغوط لعدة إؤلنسان يتعرض  من بالرغم معها إلتعامل رص 

 سنةلحظ إلموظفي    عىل وأثرها إلعمل ضغوط عىل تحدتنا وإذإ. إلضغوط لهذه إلمصاحبة وإلنفسية إلصحية إلمشكةلت
 :مثل إألعمال أدإء عىل كبب   أثر لها إلضغوط لهذه أعرإض عدة

 إإلنفعال. 
 إلنسيان. 
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 كب    عىل إلقدرة عدم
 .إلب 

 إلتوتر. 
 إلنفس   إإلكتئاب. 
 خاطئة قرإرإت إتخاذ. 

، أدإء عىل أثرها ويقل إألعرإض هذه تقل بحيث هام أمر إلضغوط هذه ؤدإرة أن شك وإل  ؤىل إنتقلنا وإذإ إلموظفي  
كز نرإها إلضغوط هذه حدوث أسباب    تب 

 :إلتالية أسباب ف 
 إلروتينية إألعمال. 
 وإؤلرهاق إلتعب ؤىل يؤدي مما إلةلزم من أكب   بأعمال إلتكليف. 
 إلةلزم من أقل بأعمال إلتكليف. 
 إلفوض   تخلق مما متعارضة بأعمال إلتكليف   

 .إلعمل ف 
 إلفشل من إلخوف. 
 إلعمل طبيعة أومن إلغب   من سوإء إلمضايقات. 

   فعالة بصورة الوقت إدارة كيفية .1
 
 :العمل ضغوط ظل ف

 ينعكس وهذإ ،((إآلخرين وقت ؤدإرة يستطيع إل ذإته ؤدإرة يستطيع إل فمن إلذإت، ؤدإرة)) ه   إلوقت ؤدإرة أن نعلم كما
   أوضح بشكل

إف حالة ف   .إآلخرين عىل إؤلشر
   جيد بشكل وقته ؤدإرة من إلمدير يتمكن وحت  

 للوصول وذلك إألولوية، حسب إلعمل ؤىل يحتاج إلعمل ضغوط ظل ف 
ء كل أن نجد حيث تحقيقه، إلمرإد إلهدف ؤىل  

   عليه، وإلسيطرة عمله فهم عىل إلمستخدم قدرة لمدى متوقف سر
 فف 

ا، مخططة تكون إلوقت ؤدإرة فإن إلحالة هذه
ً
   زإئد ضغط وأي مسبق

 بشعة توزيعه ويعاد لتوه، يحل أن يمكن إلعمل ف 
  
 .إلمطلوب وإلوقت إلمكان ف 

 :فعالة بصورة وقته إلدارة للمدير الالزمة والوسائل األدوات .2
 :ه   فعالة بصورة إلوقت ؤلدإرة توإفرها من إلبد أشياء هناك إلعمل ونوعية إلمسؤوليات إختةلف بسبب

 جدول ؤىل يحتاج كما إلمناسب، إلقرإر إلتخاذ عمل أي تنفيذ تسبق تفكب   مرحلة ؤىل يحتاج ؤدإري فكل: إلتخطيط 
  
   إألعمال ؤلنجاز زمت 

 .ممكن وقت أقل ف 
 إألدوإت من كذلك: إلتنظيم   

   إلوسيلة فه   إلجيد إلتنظيم هو فعالة بصورة وقته ؤلدإرة إؤلدإري يحتاجها إلت 
 إلت 

   وإلمسؤوليات، إلسلطات فيه وتتوزع إألهدإف فيه تتضح
   ممكنة كفاية بأكبر  إؤلنتاج من إلعاملي    تمكن وإلت 

 وف 
 .وقت أقرص

   إلمعلومة توفب   
 .وقت كل ف 

 ومتابعته إلمناسب إلقرإر إتخاذ. 
 إلحديثة إلوسائل باستعمال إلعرص موإكبة   

 .إألعمال ؤنجاز ف 
 .. الوقت أهمية تقدير عدم عن السلبية لحاالت اإلشارة مع العمل، ضغوط مواجهة كيفية: الثالث المطلب

 إلمستخدم بمهارة دإئًما مرتبط إلعمل فضغوط إلعمل، ضغوط وموإجهة وقته تخطيط عىل إلقدرة لديه ؤنسان كل ليس
  
   إلمهارة هذه وإكتساب ومسؤولياته، مقدرته حسب إلعمل توزي    ع ف 

 نجد كذلك إلفعلية، وإلممارسة إلجاد بالعمل يأت 
   إلةلمركزية أسلوب ؤىل وإلميل إلمركزية من بالتخلص إلعمل ضغوط موإجهة إلممكن من

 من إلكثب   تفويض تتضمن إلت 
ة ؤلكسابهم للمرؤوسي    إلسلطات  .إلعمل أساس وإلنظام للرؤساء، بالنسبة إلعمل ضغوط من وإلتقليل أكب   خبر
 :الوقت تخطيط عملية من الفائض الوقت من االستفادة كيفية

نامج وإلتقيد إلسليم إلتخطيط ؤن م عمل ببر    أما جيد، بشكل إلوقت كل إستغةلل عىل يساعد بتنفيذه إلعاملي    يلب  
 ف 

إت بكل ملًما مستقبىل   مخطط بوضع منه إإلستفادة فيمكن إلوقت تخطيط عملية من فائض وقت وجود حالة  إلمتغب 
 .للتطبيق وجاهزة جديدة بدإئل وضع مع إلسابقة
 :الوقت أهمية تقدير عدم عن السلبية الحاالت

   بالوقت إإلهتمام يتأكد تقدم كما
 إإلهتمام غياب يكون أن فيتوقع ذلك يتم لم وما إؤلدإرية، إلعملية جوإنب كل ف 

   وإلفشل إلقصور عنارص بي    من بالوقت
 وعدم إلعاملي    وتمارض بتغيب إإلهتمام ذلك ومن إلمختلفة، إلمهام ؤنجاز ف 

إمهم  .وإإلنرصإف بالحضور إلب  
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 :
 
ة ظاهرة يشكل سبب بدون إلعمل عن إلموظفي    غياب ؤن: إلغيابأول  عن إألعمال تأخب   ؤىل يؤدي مما خطب 

 ؤضافية ساعات إلعمال تشغيل ؤىل يؤدي ذلك ؤىل باؤلضافة إلمتغيب، إلعامل ؤنتاجية وإنخفاض إلمطلوبة موإعيدها
   وإلنقص إلعجز تدإرك بقصد

   إؤلنتاج، ف 
 .إلمناسب إؤلجرإء يتخذ لك   قسم كل ؤىل بانتظام إلغياب تقارير ترفع أن وينبع 

وع سبب أو ؤذن بدون إلعمل عن إلتغيب ؤن: إلغياب ؤجرإءإت ر أو مشر    مبر
 إلمسموح إلمدة ؤن حيث أيام، 1 لمدة قانوت 

ة أو متصلة أيام خمسة بعد ولكن أيام 1 بها ة بعد إلتأديب مجلس عىل إؤلجرإء يتخذ متفرقة أيام عشر  أو متصلة أيام عشر
ون  .إلسنة خةلل متفرقة يوًما عشر
 :إلتأديب مجلس عىل إؤلحالة خطوإت

 له إلتابع إلمدير ؤىل إلعاملي    شئون مدير من توصية   
 .إلتأديب مجلس عىل ؤلحالته إلمعت 

 بإحالة قرإر ؤصدإر   
   ؤدإرة له إلتابعة إلمدير من تأديتر   مجلس عىل إلمعت 

 .إلمعت 
 إلتأديتر   إلمجلس جلسة موعد تحديد. 
 ؤىل رسالة ؤرسال   

   إلمذكور إلعنوإن حسب إلمعت 
، ملفه ف   وإلساعة إلجلسة بموعد ؤلعةلمه وذلك إلشخص 

   للملف وصورة   إلنقابة   إلقانونية لبلدإرة إلتأديب مجلس ش أمي    ؤىل إلرسالة هذه من نسخ وترسل إلمحددة،
 .للحضور ؤلعةلمهم وذلك

  
   حضور حال وف 

ر أن عليه إلتأديب لمجلس إلمعت   حسب إلةلزمة إؤلجرإءإت إتخاذ إلتأديب مجلس وعىل غيابه، يبر
   بها، إلمعمول وإلنظم إللوإئح

 .بها إلمعمول إلقوإني    حسب بفصله قرإر إلتأديب مجلس يتخذ حضوره عدم حالة وف 
 :
ً
 مدة تغطية بغرض وذلك صحيحة، غب   مرضية ؤجازإت ؤحضار طريق عن إلتمارض عملية تستعمل: إلتمارضثانيا

وع، إلغب   إلغياب إت لتغطية إلطريقة هذه يستعملون ما غالًبا وإلموظفي    مشر  للحد طرق عدة هناك أنه ؤإل غيابهم، فب 
   للموظفي    بالنسبة إلتمارض عملية من

   وإألقسام إؤلدإرإت جميع ف 
 بحزم وتطبيقها إألمانة ونظم للوإئح تخضع إلت 

 .إلظاهرة هذه من للحد
 :
ً
إم عدمثالثا إ دإئًما: وإإلنرصإف بالحضور إإللب  

ً
إم موضوع ؤىل إلنظر يجب وأبد ، أنه عىل إإللب    

إم فعملية أخةلف   تنبع إإللب  
موإ أن إلموظفي    عىل ؤلزإًما لتجعل تطبق ولوإئح قوإني    هناك ولكن نفسه إلموظف من  إلحضور موإعيد يحب 

إم فعملية وإإلنرصإف    للمسؤولي    خاضعة نسبية عملية إإللب  
   إلتحكم عملية أي إؤلدإرإت، ف 

إم وفرض إلعمل سب   ف   إإللب  
 .إلموظفي    عىل

 فمن لذإ إلمتعاظمة، وأهميته خصوصيته له نادرة سلعة أنه عىل إلوقت تخطيط فكرة تقوم - ذكر مم   ا ويستخلص
 إلرسم   إلدوإم أوقات بعد يعملون إلذين إلموظفي    وأن إلمنتج، إلتوظيف وتوظيفه وعناية دقة بكل إستخدإمه إلوإجب
 .إلرسم   إلدوإم ساعات خةلل أوقاتهم من إلقصوى إؤلفادة عن بعيدين يكونون ما غالًبا
   إليوم إؤلدإري يقتضيها دقائق بضع أن ثبت فقد إلمهدور، إلضائع إلوقت من يقلل إلوقت تخطيط ؤن

 إلتفكب   ف 
   إلعمل من ساعات له توفر وإلتخطيط

 .إلغد ف 
، إلتقدم مفتاح ه   إآللة وليست إلساعة بأن يقال كما"    وهذإ إلصناع 

 يتناسب بما تنظيم عىل إلموظف قدرة أن يعت 
إ تعتبر  إألهدإف تحقيق ومتطلبات ً  فعاليته".  مدى لقياس أساسًيا مؤشر

 
ــــات ـــيـ ـــوصـ  :الــتــ

   بات
   إلتوصيات، من عدد تقديم إلباحث ؤمكان ف 

 منها، إلحد إألقل عىل أو إلدرإسة لمشكلة حل ؤيجاد شأنها من إلت 
 :يىل   ما ومنها

ورة .8  منشورإت تعميم وكذلك للسيطرة، إلمتبعة وإلطرق ضياعه وأسباب إلوقت، بأهمية إلموظفي    تعريف رص 
 .مخالف كل إلقانون عىل تطبيق يجب كما إلوقت أهمية عىل فيها تحث ؤدإرية

   إلمبذول إلجهد لتقليل كفاءتهم، من وإلرفع إلوظيفة، ألدإء إلحديثة إلطرق عىل إلموظفي    تدريب .4
 .أعمالهم أدإء ف 

، إلتخطيط ونظم إلعمل، أدإء لطريقة شامل ببحث إلوقت بدرإسة تقوم ؤدإرة خلق .3  إلعمليات وترتيب إلدإخىل 
   إلظروف وبحث

 .إلموظفي    تحتها يعمل إلت 

 وإإللتقاء إلشخصية، وإلمكالمات إلزوإر وتجنب إؤلنتاج، وزيادة إلعام إألدإء من إلرفع عىل تحث إجتماعات عقد .2
   بالمدرإء
 .إلفعالة غب   إإلجتماعات وتجنب إإلستفسارإت، لطلب إلمناسب إلوقت ف 

ورة .1    إلتهاون وعدم إلتأديبية، إلجزإءإت وتطبيق إؤلدإرية وإلنظم باللوإئح إلتقيد رص 
 .تطبيقها ف 
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   وإلمرؤوس إلمباشر  إلرئيس بي    إإلتصال قنوإت زيادة .6
   إألعمال ؤلنجاز وإلتوجيه إلمتابعة لضمان إإلتجاهي    ف 

 ف 
 .أقل وقت

ورة .7  كل وإختصاصات مهام تفهم عىل تساعد إلتنظيمية إلخرإئط ألن إؤلدإرإت، لكافة إلتنظيم   إلهيكل إعتماد رص 
   وإإلزدوإجية إإلختصاصات لسلب تجنًبا إألخرى، باؤلدإرإت وعةلقتها ؤدإرة

 .إألعمال بعض تنفيذ ف 

 وموحد ثابت نظام لخلق وذلك محلية، بشبكة إؤلدإرإت وربط إلدإخلية لةلتصاإلت فعال معلومات نظام وضع .8
 .إلقرإرإت إلتخاذ إلةلزمة إلمعلومات ولتوفب   وتحليلها، إلبيانات لجمع

ورة .9    تكون وإلمعلومات للبيانات موحدة قاعدة خلق رص 
 متكامل ؤدإري نظام لخلق وذلك مستقلة، ؤدإرة شكل ف 

ورية إلمعلومات توفب   هدفه  .إلقرإرإت إلتخاذ إلةلزمة إلرص 
 

 الـخــاتــمـة: 
ي إلمورد يعد    إلرئيسية إلركائز أحد إلبشر

   تساهم إلت 
   إلموإرد أهم من ويعتبر  وتطورها، إلمنظمات نجاح ف 

 تعتمد إلت 
إتيجياتها لتنفيذ إألعمال منظمات عليها    إلمهمة إلجوإنب معرفة يتطلب وهذإ أهدإفها، وتحقيق إسب 

 هذإ حياة ف 
ه حاجاته بإشباع وإإلهتمام إلعنرص  ولعل حديثة ؤدإرية أساليب وإستعمال للعمل إلمناسبة إلظروف وتوفب   وتحفب  
   إألساسية إلقاعدة تشكل للوقت إلفعالة إؤلدإرة ؤن حيث إألساليب، أهم من إلوقت ؤدإرة أسلوب

 مزإج تحسي    ف 
 .للمنظمة وإلئهم ويزيد أفضل أدإء ؤىل يدفعهم مما لديهم إلضغوط وتخفيف نفسيتهم وعةلج إلعاملي   
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