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  كل خیر
) عوفي مصطفى، حجیج الجنید، موالي الحاج مراد( وأخص بالشكر األساتذة الكرام 

  .على ما قدموه لنا من مساعدة في إنجاز هذا العمل
  .والشكر موصول لكل من ساعدني على إنجاز هذا العمل من قریب أو بعید

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

  فهرس المحتویات
  

  الصفحة  هـــرس المحتویــاتف
ــداء ــــ     اإلهــــ

    كلمـــــة شكر
    فهــرس المحتویـات

    فهــرس الجــداول
  فهـــرس األشكال                                                                

ــــــة   ب-أ  مقدمــ
  القسم النظري

  اإلطار المنهجي للدراسة: الفصل األول
  05  إشكالیة الدراسة -الأو 

  06  فرضیات الدراسة -ثانیا
  07  التعریف اإلجرائي لمفاهیم الدراسة -ثالثا
  09  نموذج الدراسة  -رابعا

  10  أسباب اختیار الموضوع  -خامسا
  10  أهمیة الدراسة  -سادسا
  11  أهداف الدراسة  -سابعا
  11  الدراسات السابقة -ثامنا
  17  صعوبات الدراسة -تاسعا

دارته: الفصل الثاني ٕ   الوقت وا
  20  تمهید

  21  ماهیة الوقت -أوال
  21  مفهوم الوقت  - 1
  22  عنایة القرآن الكریم والسنة النبویة بالوقت - 2



 

 

  23  خصائص الوقت- 3
  24  أنواع الوقت- 4
  25  الوقت في الفكر اإلداري -5

  28  إدارة الوقت -ثانیاً 
  28  مفهوم وأهمیة إدارة الوقت -1
  29  ر إدارة الوقتعناص -2
 31  مضیعات الوقت -3
  34  اإلدارة الفعالة للوقت -4

  35  خالصة الفصل
  العوامل السوسیوثقافیة المؤثرة على إدارة الوقت: الفصل الثالث

  37  تمهید
  38  العوامل اإلجتماعیة -أوال
  38  العالقات االجتماعیة األسریة والقرابیة  - 1

  41  واألصدقاء العالقات االجتماعیة مع الجیران - 2
  42  العوامل الثقافیة  -ثانیاً 

  42  القیم االجتماعیة  - 1
  43  العادات والتقالید - 2
  45  العادات والتقالید في المجتمع المحلي - 3

الزیارات (االحتفاالت الدینیة والثقافیة المقامة بالمنطقة -ثالثاً 
  )نموذجاً 

47  

  47  تقدیم عام عن والیة أدرار  - 1
  47  لزیاراتمفهوم ا- 2
  49  أهم الزیارات المقامة بالمنطقة - 3
  50  الطبوع الفوكلوریة المرافقة للزیارات - 4

 خالصة الفصل
  

52  



 

 

  

  القسم المیداني
    إجراءات الدراسة المیدانیة: الفصل الرابع 

  55  تمهید
  56  منهج الدراسة -أوال
  56  مجاالت الدراسة -ثانیاً 
  61  عینة الدراسة -ثالثاً 
  61  أدوات جمع المعطیات -عاً راب

  62  وصف خصائص العینة -خامساً 
  70  خالصة الفصل

    تأثیر العوامل اإلجتماعیة على إدارة الوقت : الفصل الخامس
  71  تمهید

  73  تأثیر االلتزامات األسریة على إدارة الوقت   -أوال
  94  تأثیر العالقات اإلجتماعیة على إدارة الوقت   -ثانیا

 104  .اج الجزئي األولاالستنت
    تأثیر العوامل الثقافیة على إدارة الوقت : الفصل السادس

  107  تمهید 
  108  تأثیر العادات المرتبطة باألفراح واألقراح على إدارة الوقت :أوال
  117  تأثیر العادات المرتبطة بالضیافة والزیارات على إدارة الوقت:ثانیا

  130  االستنتاج الجزئي الثاني
  132  االستنتاج العام  

  136  خاتمة 
  138  قائمة المصادر والمراجع 

  144  المالحق 
  150  ملخص الدراسة بالعربیة

  151  ملخص الدراسة باإلنجلیزیة



 

 

  
رقم 
الجدو 
  ل

  الصفحة  عنوان الجدول

  62  توزیع المبحوثین حسب الجنس  1

  63  توزیع المبحوثین حسب السن  2

  64  .الة اإلجتماعیةتوزیع المبحوثین حسب لح 3

  65  توزیع المبحوثین حسب المستوى التعلیمي  4

  66  توزیع المبحوثین حسب مدة العمل بالمؤسسة  5

  67  توزیع المبحوثین حسب الوظیفة  6

  68  توزیع المبحوثین حسب االنتماء للوالیة  7

  69  توزیع المبحوثین حسب اإلقامة الحالیة بالوالیة  8

  73  مكان العمللالوصول  اتبصعو ل مواجهة العمال  9

تاثیر الحالة العائلیة على مواجهة صعوبات في اتمام   10
  االعمال في الوقت المحدد

74  

  76  االنصراف من العمال  11

  77  تأثیر الحالة العائلیة على وقت االنصراف من العمل  12

  78   تأجیل األعمال  13

  79  تأثیر الحالة العائلیة على تأجیل األعمال  14

  80  للعمل) ة(مزاولة الزوج   15

  81  الحضور في الوقت المحدد لبدأ العمل  16

للعمل على الحضور في ) ة(تأثیر مزاولة الزوج تأثیر   17
  الوقت المحدد لبدا العمل

82  

  83  تأثیر مزاولة الزوج للعمل على االنصراف من العمل  18



 

 

  85  وجود اطفال یدرسون بالمدرسة  19

فال متمدرسین على الحضور في الوقت تأثیر وجود اط  20
  المحدد لبدأ العمل

86  

  88  تأثیر وجود اطفال في المدرسة على األنصراف من العمل  21

  89  تأثیر وجود أطفال متمدرسین على تأجیل األعمال  22

  90  االقامة مع الوالدین  23

تأثیر اإلقامة مع الوالدین على الحضور للعمل في الوقت   24
  المحدد

91  

  92  تاثیر االقامة مع الوالدین على االنصراف من العمل  25

  93  تاثیر االقامة مع الوالدین على تاجیل االعمال  26

  94  استقبال االشخاص في مكان العمل  27

  95  سبب زیارة االشخاص في مكان العمل  28

  96  تاثیر استقبال الزوار في مكان العمل على تاجیل االعمال  29

  98  مساعدة االخرین لغرض خارج المؤسسةترك العمل ل  30

  99  یوضح تأثیر مساعدة اآلخرین على اإلنصراف من العمل  31

االنصراف لمساعدة اآلخرین لغرض خارجي على تأجیل   32
  األعمال

100  

  102  مزاولة عمل إضافي خارج المؤسسة  33

  103  تأثیر العمل اإلضافي على عمل الموظف  34

  108  ضور عرسالتخلف عن العمل لح  35

  109  الفترة التي یدوم فیها العرس   36

  110  مالزمة األعراس طیلة مدة إقامتها  37

  110  تصرف اآلخرین في حالة عدم الحضور للعرس  38



 

 

  111  حضور األعراس عند األقارب واألصدقاء رغم بعد المسافة  39

  111  لزیارة في أیام العطل أو أیام العملاحضور   40

  112  سؤول قبل موعد العرسإبالغ الم  41

صعوبات في إتمام األعمال في الوقت المحدد وعالقتها   42
  بالتخلف عن العمل

113  

  114  تأجیل األعمال وعالقته بالتخلف لحضور األعراس  43

  115  مغادرة مكان العمل في حالة حدوث وفاة  44

تأثیر مغادرة العامل للعمل في حالة وفاة على تأجیل   45
  االعمال

116  

  117  االنصراف من العمل لغرض استضافة الضیف في البیت  46

تأثیر االنصراف من العمل لغرض استضافة الضیف في   47
  البیت على تأجیل األعمال

118  

  119  المحافظة على الزیارة باعتبارها موروث شعبي  48

  120  التغیب عن العمل في یوم الزیارة  49

  121  في یوم الزیارةكیفیة تبریر التغیب عن العمل   50
  122  المدة التي تدوم فیها الزیارة  51

  123  حضور الضیوف إلى البیت في یوم الزیارة  52
  124  حضور الزیارة في قصور أخرى  53

  125  حضور الزیارة في أیام العطل أو أیام العمل  54

  126  التصرف مع الوقت الضائع في یوم الزیارة  55
على التغیب عن العمل في یوم  تاثیر االنتماء للوالیة  56

  الزیارة
127  

تاثیر التغیب عن العمل في یوم الزیارة على تأجیل   57
  األعمال

128  

 



 

 

  
  
  

  فھرس األشكال

 الرقم عنوان الشكل الصفحة
 01  نموذج الدراسة 08
 02  بأدرار الھیكل التنظیمي لمدیریة التربیة 59



 
 
 
 
 

  مقدمة
  
  
 
 
 
 
 



 قدمةم
 

 
 أ 

مـوارد المتاحـة لألفـراد والمنظمـات علـى حـد سـواء بالتسـاوي، یعتبر الوقت مـن ضـمن ال
ویصــمم ... سـاعة لنحیــا فیهـا حیاتنـا 24یتـاح لنـا فــي كـل یـوم " "إیــان فلیمـنج"فعلـى حـد تعبیـر 

وبهــذا تســعى كــل . 1"الكثیــرون منــا علــى إنجــاز أكبــر قــدر ممكــن مــن المهــام فــي كــل ســاعة
  .ار الفعال للوقت الرسمي المتاحمؤسسة إلى تحقیق أهدافها وذلك من خالل االستثم

وتعد إدارة الوقت أسلوب إداري شخصي یلجأ إلیه المدیرون وغیر المـدیرین إذ یمكـنهم مـن    
ن تخطـــیط  ٕ اســـتثمار الوقـــت واســـتغالله إلنجـــاز األعمـــال المنســـوبة إلـــیهم علـــى أكمـــل وجـــه، وا

بب فــي ضــیاع الوقــت أو تنظیمــه یتطلــب وضــع الســبل لمواجهــة العوامــل والظــروف التــي تتســ
  .الوقت

وبالنظر إلى كون المجتمع الجزائري من المجتمعـات النامیـة فـإن التقـدیر لقیمـة هـذا المـورد    
تختلف عن المجتمعات المتقدمة لذا فـإن األفـراد فـي مثـل هـذه المجتمعـات یولـون أهمیـة كبیـرة 

علــى ضــمان  للعالقــات العائلیــة والقرابیــة أكثــر مــن مــواظبتهم علــى الوقــت وذلــك حرصــا مــنهم
وتصــاحب هــذه الممارســات الفــرد حتــى فــي محــیط العمــل إذ یظهــر . اســتمراریة تلــك العالقــات

ذلك من خالل سلوكیات األفراد العاملین داخل المؤسسة وعالقاتهم الخارجیة ولهـذا نجـد مـنهم 
  .من یضحي بجزء من وقت الدوام الرسمي ألجل ذلك

ــــيوتعــــد العوامــــل السوســــیوثقافیة أي العوامــــل     ــــة ممثلــــة ف االلتزامــــات األســــریة : اإلجتماعی
والعالقـــات اإلجتماعیـــة األخـــرى المتمثلـــة فــــي العالقـــات مـــع األقـــارب والمعـــارف واألصــــدقاء      

العـــادات المرتبطـــة بكـــل مـــن األفـــراح واألحـــزان وكـــذا الضـــیافة : والعوامـــل الثقافیـــة ممثلـــة فـــي
ب الحیاة والتـي تحـتم علیـه التزامـات والزیارات، بمثابة ظروف مالزمة للعامل في مختلف جوان

  .وتمارس علیه ضغوطات تجعله یضحي بجزء من وقت عمله للقیام بها
وانطالقــا ممــا ســبق فــإن هــذه الدراســة ســتتطرق إلــى العوامــل السوســیوثقافیة ســابقة الــذكر    

 ومعرفـة إذا مــا كـان لهــا تــأثیر علـى إدارة الوقــت وذلـك بــالتعرض لهــذه العوامـل منفصــلة ولهــذا
یســـتعمل أحیانـــا فـــي هـــذه الدراســـة مصـــطلح العوامـــل اإلجتماعیـــة والعوامـــل الثقافیـــة بـــدال مـــن 
العوامل السوسیوثقافیة كمصطلح مركب، وقد تم تقسیم الدراسـة إلـى قسـمین قسـم نظـري وقسـم 

  : میداني، حیث أن القسم النظري یضم ثالث فصول

                                                             
  1 .5، ص2006، مكتبة جریر،1، طإدارة الوقت -كتیب الجیبإیان فلیمنج،  -
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 ب 

حیـث تـم التطـرق فیـه إلـى إشـكالیة یضم اإلجراءات المنهجیة لدراسة الموضوع : الفصل األول
الدراســـة  وفرضـــیاتها ثـــم نمـــوذج الدراســـة ومفـــاهیم الدراســـة وكـــذلك أســـباب اختیـــار الموضـــوع 

  .فأهمیة وأهداف الدراسة وصوال إلى الدراسات السابقة وصعوبات الدراسة
دارتــه حیــث تــم التطــرق فیــه إلــى ماهیــة الوقــت وذلــك بــالتعرف : الفصــل الثــاني ٕ یضــم الوقــت وا

أمـا جانـب إدارة الوقـت تـم .ى مفهـوم الوقـت خصـائص الوقـت وأنواعـه وكـذا نظریـات الوقـتعل
التطرق فیـه إلـى مفهـوم إدارة الوقت،عناصـر إدارة الوقـت، مضـیعات الوقـت ثـم اإلدارة الفعالـة 

  .للوقت

یضــم العوامــل السوســیوثقافیة المــؤثرة علــى إدارة الوقــت حیــث تــم التطــرق فیــه : الفصــل الثالــث
وامـــل اإلجتماعیـــة وتتضـــمن العالقـــات األســـریة والقرابیـــة وكـــذا العالقـــات مـــع الجیـــران إلـــى الع

أمـــا العوامـــل الثقافیـــة تتنـــاول القـــیم اإلجتماعیـــة، العـــادات والتقالیـــد وكـــذا العـــادات . واألصـــدقاء
ـــة  ـــاالت الدینی التقلیدیـــة فـــي مجتمـــع أدرار كمـــا تـــم تخصـــیص جـــزء للتعـــرف علـــى أهـــم االحتف

ــم التطــرق إلیهــا والثقافیــة التــي تخــ ــة أساســا فــي الزیــارات حیــث ت تص بهــا والیــة أدرار والمتمثل
بشيء من التفصیل من خالل عرض مفهومها وأهم الزیارات بالمنطقة وكذا الفوكلـور المـرتبط 

  .بها
  :أما القسم المیداني یضم بدوره ثالث فصول كاآلتي

مـــن مــنهج الدراســـة ثــم مجـــاالت  تناولنـــا فیــه إجـــراءات الدراســة المیدانیـــة بــدءا: الفصــل الرابــع
  .الدراسة، فعینة الدراسة وأدوات جمع البیانات وصوال إلى وصف خصائص العینة

متعلــق بتــأثیر العوامــل اإلجتماعیــة علــى إدارة الوقــت، حیــث حاولنــا اختبــار : الفصــل الخــامس
ة علـى صحة الفرضیة األولى للدراسة من خالل معرفة التـأثیر الـذي تسـببه االلتزامـات األسـری

إدارة الوقت، وكذا معرفة التأثیر الذي تمارسـه العالقـات اإلجتماعیـة علـى إدارة الوقـت وصـوال 
  .إلى االستنتاج الجزئي األول

یتعلق بتأثیر العوامل الثقافیـة علـى إدارة الوقـت، حیـث حاولنـا اختبـار صـحة : الفصل السادس
ــأثیر الــذي تم ارســه العــادات المرتبطــة بــاألفراح الفرضــیة الثانیــة للدراســة مــن خــالل معرفــة الت

واألقـــراح علـــى إدارة الوقـــت، وكـــذا معرفـــة التـــأثیر الـــذي تمارســـه العـــادات المرتبطـــة بـــالمجتمع 
  .  المحلي على إدارة الوقت وصوال إلى االستنتاج الجزئي الثاني وأخیرا صیاغة االستنتاج العام
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  إشكالیة الدراسة -أوال
وذالك لكون اإلدارة  تحتاج  ،المتاحة للمؤسسات  اإلدارةموارد  ضمنیعتبر الوقت من      

 یعتبر موضوع إدارة الوقت، كما أن األهداف المنشودة الى وقت تستطیع من خالله تحقیق
الكثیر أصبح محل اهتمام  حیثوة في مجال اإلدارة الحدیثة من المواضیع التي طرحت بق

  .من الباحثین
وانطالقا من أهمیة الوقت كمورد هام من موارد اإلدارة فهو یرفع من كفاءة األفراد  
والمؤسسات إذا ما تم التعامل معه بعقالنیة، ولهذا فإن االستثمار الفعال للوقت یعبر عنه 

اإلداري إذ تتطلب تخطیط بإدارة الوقت نظرا ألن هذه األخیرة كغیرها من عملیات العمل 
ومراقبة ومراجعة بصفة دوریة، وبالرغم من أنها قد تستغرق الكثیر من الوقت إال أنها تنمي 
الممارسات الفعالة للعمل من خالل إلقاء الضوء على مواطن إهدار الوقت وتقود إلى الفعالیة 

  .    في استغالله بشكل یضمن الوصول إلى األهداف المنشودة
ن الوقت بالنسبة للعاملین إف نیة بالوقت،عأن جل مؤسسات المجتمع م قومن منطل

وبالنظر الى كثرة المسؤولیات الملقاة على  هم،یلإفي تنفیذ المهام المنسوبة  امهم ایمثل عنصر 
  .لى إدارة  وقته وتنظیمه بشكل جیدنه في أمس الحاجة اإف العامل داخل المؤسسة عاتق

للكثیر من الهدر من طرف  تعرضهفي الواقع المعاش  حظالن ناورغم أهمیة الوقت إال أن
في حالة عدم تمكنهم من إنجاز األعمال المطلوبة منهم نجد منهم و  ،داخل المؤسسة العاملین

في حقیقة  األمر راجع الى عدم  إال أنه ،لهم السبب الى عدم كفایة الوقت المتاحیرجع من 
 المناسبة لها سواء من طرفالحلول  تخصیص الوقت الكافي لدراسة الصعوبات ووضع

في الكثیر من الوقت  كل منهم یصرففنجد  ،أنفسهم أو حتى من طرف المدیرین العاملین
هذا قد یدفعهم إلى إهمال أعمال أخرى أكثر أهمیة، وهذا طبعا لیس في أعمال غیر مهمة و 

 . صالح الفرد وال المؤسسة على حد سواء
في  هصرفلكثیر من الوقت، و ل إهداراقطاع العام لكما نجد في الكثیر من مؤسسات ا

كن أمور أخرى ال عالقة لها بالعمل الرسمي خاصة إذا تعلق األمر بتدخل عدة عوامل  یم
أشخاص للعامل تضطره للقیام بمجموعة من الواجبات لخدمة اعتبارها بمثابة ظروف مالزمة 

ئدة في المجتمع تجعل األفراد یلتزمون ، كما أن العادات والتقالید الساتربطه بهم عالقة معینة
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، وبهذا فان االلتزام الدائم بها من كیاتهم ومن ثم على تقدیرهم للوقتبها أیضا فتؤثر في سلو 
  . هذا لیس في صالح المؤسسة، و ل العاملین یهدر الكثیر من الوقتقب

، بغرض بذل المزید من الجهدنه یتوجب على العاملین إوفي ظل هذه الظروف ف
، ألن الوقت لك االلتزامات دون إهمال أي منهاوفیق قدر اإلمكان بین العمل الرسمي وتالت

حسن التعامل معه تطلب ضرورة ی وهذایعتبر مورد ثمین ال یمكن بیعه أو شراؤه أوتخزینه،  
  .بشكل جیدواستثماره 

ل وبهذا تتحدد مشكلة الدراسة في محاولة معرفة بعض العوامل السوسیوثقافیة للعام   
هل للعوامل :وبهذا نطرح التساؤل التاليالتي تؤثر على إدارته للوقت داخل المؤسسة، 

  ؟داخل المؤسسة الجزائریة لوقتتأثیر على إدارة ا للعامل ثقافیةالسوسیو 
  :وتندرج تحته التساؤالت الفرعیة التالیة

تأثیر على ) االلتزامات األسریة، العالقات االجتماعیة(هل للعوامل اإلجتماعیة للعامل-1
 إدارة الوقت؟

العادات المرتبطة باألفراح واألحزان، العادات المرتبطة (هل للعوامل الثقافیة للعامل-2
                                                                تأثیر على إدارة الوقت؟) بالضیافة، العادات المرتبطة بالزیارات

  سةالدرا رضیاتف- ثانیا
  :تحاول هذه الدراسة اختبار صحة الفرضیة الرئیسیة التالیة

  .داخل المؤسسة الجزائریة تأثیر على إدارة الوقت للعامل للعوامل السوسیوثقافیة
من خالل الفرضیة العامة ومن خالل التساؤالت السابقة یمكن  :الفرضیات الفرعیة-2

        :اشتقاق الفرضیات الفرعیة التالیة
تأثیر على   )االجتماعیةالعالقات  ،األسریة لتزاماتاال(للعامل االجتماعیة واملللع-2-1 

 .         إدارة الوقت
العادات المرتبطة  ،األفراح واألحزانالعادات المرتبطة ب (للعامل قافیةللعوامل الث-2-2

   .تأثیر على إدارة الوقت) الزیاراتب بالضیافة، العادات المرتبطة
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  :ف اإلجرائي لمفاهیم الدراسةالتعری- ثالثا
  المقصود بها في هذه الدراسة :إدارة الوقت - 1 

ضبط الوقت الرسمي للعمل وتنظیمه والتحكم فیه وذلك من خالل استغالله بشكل جید 
وتخصیصه إلتمام كل األعمال الموكلة للعامل داخل المؤسسة دون تأجیل، أو صرفه في 

  .أمور خارجیة
كذا العالقات و  األسریة  یقصد بها في هاته الدراسة تلك االلتزامات :العوامل االجتماعیة -2

  :حیث اإلجتماعیة
تمثل تلك العالقة التي تربط العامل بأفراد أسرته والتي تحتم علیه : االلتزامات األسریة-2-1

القیام بمجموعة من الواجبات تجاه الزوجة واألبناء وحتى اآلباء واإلخوة، إذ تتحدد مكانة 
د في أسرته من خالل قدرته على تأدیة واجباته كاإلنفاق وأخذ الزوجة للعمل واألطفال الفر 

وهذه العالقات تستوجب نوع من . للمدرسة إن لزم األمر، وكذا التكفل بالوالدین عند العجز
  .التضحیة كأخذ القلیل من وقت العمل وصرفه في القیام بأحد هذه الواجبات

مثل شبكة العالقات االجتماعیة التي تربط العامل بمعارفه ت: العالقات االجتماعیة-2-2
وأصدقائه وجیرانه والتي تفرض علیه القیام بمجموعة من الواجبات تجاههم كتقدیم خدمة 

  .   وذلك لضمان استمراریة العالقة التي تربطه بهم
للقیام ببعض التصرفات كاالنصراف العامل  رطتضوهذه العوامل التي سبق ذكرها    

في محیط العمل ألمور  األشخاصاستقبال  أو العمل لغرض شخصي أو أسري من
استغالل كل الوقت  ملالعاي بدورها تشكل عائقا یجعل من الصعب على وه شخصیة،

   . ل الموكلة إلیه في وقتها المحددالرسمي المتاح له إلنجاز األعما
التي  یة،الثقافیة المجتمع یقصد بها في هذه الدراسة تلك المؤثرات :العوامل الثقافیة -3

ممارسة والمتمثلة  أو التزاما ى العاملوهي األخرى تفرض عل، مصدرها المجتمع المحلي
  :أساسا في

إذ أن األعراس في المنطقة تختلف عنها في مناطق ): األعراس(عادات األفراح -3-1
تستوجب ضرورة  أخرى فیما یخص الطقوس الممارسة وكذا الفترة التي تدوم فیها المراسیم إذ

  .حضورها من طرف األقارب والمعارف خاصة
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إذ اعتاد سكان المنطقة مساندة أهل المتوفى وخاصة ): الوفاة(عادات األقراح  -3-2
  .األقارب، وذلك بالمكوث معهم طیلة أیام العزى في إطار التضامن والتراحم

بالجلوس معه طیلة من المعتاد لدى سكان المنطقة إكرام الضیف : عادات الضیافة -3-3
مدة إقامته بالبیت فلهذا قد یضطر العامل في بعض الحاالت االنصراف من العمل للقیام 

  .بواجب الضیافة
تتمثل في تلك التظاهرة الدینیة والثقافیة التي ترتبط بإحیاء ذكرى ولي صالح : الزیارات-3-4

واألحباب عند من یقیمون ویحتفل بها سكان المنطقة سنویا، وهي تمثل فرصة للقاء األقارب 
  .  الزیارة، كما تعتبر شكل من أشكال التعبیر عن التضامن والتراحم بین السكان

ن االلتزام بهذه العوامل التي سبق ذكرها أو ممارستها  ٕ وااللتزام بها من طرف العامل یؤثر  وا
نجاز المهام سبب في هدر الكثیر من الوقت المتاح له إلتعلى إدارته للوقت الرسمي للعمل وی

  .داخل المؤسسة
وهو متواجد  دائم یشغل منصب موظفكل  المقصود به في هذه الدراسة :العامل -4

حددها طبیعة والتي تویقوم بمهامه  بمدیریة التربیة لوالیة أدرار في وقت إجرائنا للدراسة
  .الوظیفة التي یشغلها، بغض النظر عن مرتبته الوظیفیة
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 .نموذج الدراسة) 01(الشكل رقم  -رابعا

من إعداد الطالبة: المصدر  

 التزامات أسریة  

 الحالة االجتماعیة 

لللعممزاولة الزوج   

    وجود أطفال متمدرسین

 االقامة مع الوالدین 

 عالقات اجتماعیة 

 عادات مرتبطة باألفراح

 عادات مرتبطة باألقراح

 تقدیم المساعدة لالخرین في أمور خارجیة

 استقبال اآلخرین في مكان العمل

 العوامل االجتماعیة

 الثقافیة واملالع

 إدارة الوقت  السیوسیوثقافیة العوامل 

 عادات مرتبطة بالضیافة

 لبدء العمل الحضور في الوقت المحدد  

 تأجیل األعمال وقت االنصراف من العمل إتمام األعمال في وقتھا المحدد

 عادات مرتبطة بالزیارات
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  :أسباب اختیار الموضوع -خامسا
هنــاك عــدة أســباب تـــدفع الباحــث الختیــار موضــوع بحثـــه وهــذا حســب رغبتــه وحســـب 

، ومــن األســباب التــي العلمــيج مثمــرة فــي البحــث ئقدراتــه المادیــة ألن مراعــاة ذلــك یعطــي نتــا
  :ضوع دفعت بي الختیار هذا المو 

:ذاتیةالسباب األ-1  
حمله موضوع الوقت من ، لما یهذا الموضوع طالع على حیثیاتب اإلحالفضول العلمي و -

 يؤدت والتيواقع المعاش من طرف العاملین ، والتصرفات التي نالحظها في الأهمیة بالغة
  .لكثیر من وقت العمللضاعتهم لى إإ

داخل المؤسسة  في تعاملهم مع الوقت محاولة إعطاء نظرة عن خصوصیة سكان المنطقة-
االجتماعیة والثقافیة  من الضغوطات وااللتزامات الكثیر یواجه  نامجتمع العامل في أن إذ

.التي تعطله عن العمل  
   :موضوعیةالسباب األ-2
لتعریف ا ا ومن ثمهام ایعتبر موضوع الوقت من المواضیع الجدیرة بالدراسة باعتباره مورد-

  .هبأهمیته وقیمت
، ألنها تنبع من المحیط یة مالزمة للعامل حتى أثناء عملهثقافتعتبر العوامل السوسیو _

  .مؤسسةتؤثر في إدارته للوقت داخل الو  الخارجي الذي ینتمي إلیه ،
عدم توفر دراسات میدانیة توضح التأثیر الذي تسببه العوامل اإلجتماعیة والثقافیة في -

.   نابمنطقة أدرار وذلك في حدود إطالع خاصة ى العاملینالتعامل مع الوقت لد  
  .الموضوع لح المجال لدراسات مستقبلیة حو فت-

  :أهمیة الدراسة-سادسا
                                                                                                :تنبع أهمیة هذه الدراسة من النقاط التالیة

طالع على بعض الدراسات العربیة الخاصة بإدارة الوقت نجد أن أغلبها من خالل اإل-1
تحدث عن إدارة الوقت لدى المدیرین ولم تختص أي دراسة في حدود إطالع الباحثة  بإدارة ت

الوقت لدى العاملین فبالتالي یمكن لهذه الدراسة أن تفید العاملین بالمؤسسات الجزائریة في 
انیة استغالله ومن ثم إمك منه وقت التي تعیق االستفادةالتعرف على بعض مضیعات ال

دارته بشكل أمث ٕ   .  لوا
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، وبما أن هذا األخیر عنصر أساسي تعتمده الدراسة أهمیتها من أهمیة الوقت تكتسب-2
لى ضرورة استغالله بطریقة عقالنیة ألن إأدى مما  ،ودیة أفضلالمؤسسات في تحقیق مرد

قیق نتائج أفضل وفي أقل إدارتها للوقت المتاح لها لتح كفاءة أي مؤسسة تعتمد على حسن
 .              وقت ممكن

حیث أصبحت هذه األخیرة عامال هاما في  ة الدراسة من أهمیة إدارة الوقتأهمی بعتن-3
 .   والمؤسسة العاملقیاس مستوى وكفاءة 

نتباههم الى بعض ت اتزوید العاملین بعنصر الوقت واالستفادة من نتائج هذه الدراسة بلف-4
، ومن ثم التعامل معه بعقالنیة لكسب قافیة التي تؤثر على إدارة الوقتثالعوامل السوسیو 

 . لى األهداف المنشودةإیسه للوصول الوقت وتكر 
تنبع أهمیة هذه الدراسة من خالل كونها تبحث في العوامل السوسیوثقافیة المؤثرة في إدارة -5

  .أي من المجتمعالوقت من البیئة الخارجیة 
  :تسعى هذه الدراسة إل تحقیق األهداف التالیة: الدراسة أهداف-سابعا

  :من خالل إلدارة الوقت معوقات السوسیوثقافیةالالتعرف على -1
  .التأثیر الذي تسببه العوامل اإلجتماعیة على إدارة الوقت لدى العاملین التعرف على-أ

  .ثقافیة على إدارة الوقت لدى العاملینالل به العوامالتعرف على التأثیر الذي تسب-ب
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  :الدراسات السابقة-ثامنا
إن للدراسات السابقة أهمیة بالغة في توجیه الباحث فهي تساعده في وضع التصور 
الصحیح للموضوع، كما تجنبه الكثیر من األخطاء، وبهذا على الباحث اإلطالع على بعض 

وفي  لموضوع سواء من جانب واحد أو من جوانب متعددة،الدراسات السابقة التي تناولت ا
حدود إطالع الباحثة فقد تم الحصول على بعض الدراسات التي تطرقت لموضوع إدارة 
الوقت لإلفادة منه، وقد قامت الباحثة بعرض الدراسات حسب التسلسل الزمني على النحو 

  :التالي
   :عرض الدراسات -أ

وعالقتها إدارة الوقت "بعنوان  "جهاد بن محمد الرشید"بها دراسة قام  :األولىالدراسة -1
س الحدود بمدینتي الریاض على مدیري اإلدارات ورؤساء األقسام بحر ل بضغوط العم

  .20032سنة  "والدمام
ى ضغوط هدفت الدراسة إلى التعرف على أبعاد إدارة الوقت وعالقتها بكل من مستو 

لدى  بین المتغیرات الشخصیة ومستوى ضغوط العمل،، والعالقة العمل والمتغیرات الشخصیة
، وقد قام بصیاغة سؤال اإلشكالیة على س الحدود بمدینتي الریاض والدمامالرؤساء في حر 

ما عالقة إدارة الوقت بضغوط العمل لدى مدیري اإلدارات ورؤساء األقسام في : النحو التالي
   ؟س الحدود بمدینتي الریاض والدمامحر 

ضابط وذلك 303ى ذلك قام بحصر شامل لمجتمع الدراسة البالغ عددهم ولإلجابة عل
  .ا للرتب العسكریةقبتقسیمهم وف

وقد توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط قوي سالب بین متغیر إدارة الوقت ومتغیر 
   .ضغوط العمل، فكلما كانت هناك إدارة جیدة للوقت كلما قل مستوى ضغوط العمل

وقت إدارة ال"بعنوان  "سعید آل زربان الزهرانيعلي بن "اسة قام بها در  :الثانیةالدراسة -2
  .20053سنة " لدى حرس الحدود بمكة المكرمة

                                                             
، قسم العلوم اإلداریة، جامعة نایف غیر منشورة  ، رسالة ماجستیرط العملإدارة الوقت وعالقتها بضغو جهاد بن محمد الرشید، - 2

 . 2003للعلوم األمنیة،
 قسم العلوم اإلداریة، منشورة  ، رسالة ماجستیرإدارة الوقت لدى حرس الحدود بمكة  المكرمةعلي بن سعید آل زربان الزهراني، - 3

   .2005جامعة نایف للعلوم األمنیة، الریاض، 
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إلى التعرف على أسالیب إدارة الوقت من وجهة نظر ضباط حرس الحدود  هدفت
بمنطقة مكة المكرمة، وكذلك التعرف على أبرز المعوقات الشخصیة والتنظیمیة والتقنیة 

، باإلضافة إلى معرفة أبرز الحلول واالقتراحات لترشید همة إلدارة الوقت من وجهة نظر والفنی
، وللوصول إلى ذلك قام بتطبیق دراسته على جمیع ضباط مإدارة الوقت من وجهة نظره

حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة والذین هم على رأس العمل خالل الفصل الدراسي األول 
  .ضابطا 423غ مجتمع الدراسة وقد بل) 2006- 2005(عام 

  :وقد توصل الباحث من خالل هذه الدراسة إلى النتائج التالیة
وجود دور فعال تلعبه أسالیب إدارة الوقت لدى حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة اتجاه -

  .االستغالل األمثل للوقت
ى حرس الحدود وجود دور سلبي تلعبه المعوقات الشخصیة والتنظیمیة والتقنیة والفنیة لد-

  .بمنطقة مكة المكرمة اتجاه االستغالل األمثل للوقت
وجود أن الغالبیة العظمى من عینة الدراسة تؤید األسالیب والحلول المقترحة لترشید إدارة -

   .الوقت لدى حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة
یم إدارة الوقت لدى تقی"بعنوان " ررأفت حسین شاكر الهو " قام بها دراسة :الثالثةالدراسة -3

  .20064 ،"الجامعات الفلسطینیةالعاملین في اإلدارة العلیا في 
المتغیرات التي تؤثر في إدارة وقت العاملین في اإلدارة دفت إلى معرفة العوامل و ه

العلیا في الجامعات الفلسطینیة ، وكذا معرفة واقع إدارة الوقت لدى العاملین في اإلدارة العلیا 
المختلفة لدیهم، إضافة إلى ) المضیعات(ت الفلسطینیة من خالل المعوقات في الجامعا

فلسطینیة دراسة العالقة بین واقع إدارة الوقت لدى العاملین في اإلدارة العلیا في الجامعات ال
  .ومضیعات الوقت المختلفة

 من رؤساء األقسام افرد) 126( تعدادهاعشوائیة عینة طبقیة طبیق الدراسة على وتم ت
األكادیمیة والمدراء في الجامعات ونوابهم ومساعدي النواب باإلضافة للعمداء ورؤساء 
األقسام األكادیمیة و المدراء في الجامعات الفلسطینیة في قطاع غزة وذلك باستخدام المنهج 

  .تمد على وصف الظواهر اإلجتماعیةالوصفي التحلیلي الذي یع

                                                             
غیر  ، رسالة ماجستیرتقییم إدارة الوقت لدى العاملین في اإلدارة العلیا في الجامعات الفلسطینیةفت حسین شاكر الهور، رأ -4

  . 2006، قسم إدارة األعمال، الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین، منشورة
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  :یةصلت الدراسة إلى النتائج التالوقد تو  
من خالل نظرة اإلدارة العلیا اتجاه الوقت فإن هناك نوع من التقدیر ألهمیة الوقت لدى -

  .ة العلیا في الجامعات الفلسطینیةالعاملین في اإلدار 
  والتوجیه المتعلقة باإلشراف لوقتأن مستوى واقع إدارة الوقت لمجال مضیعات ا-

   .وسطمتهو مستوى ، صنع القرارات، الرقابة، االتصاالت
واقع إدارة الوقت لدى " بعنوان "كمال إبراهیم الصوري"دراسة قام  بها  :الرابعةالدراسة -4

  .20085سنة " غزة ومدیرات التعلیم العام بمحافظات مدیري
إلى التعرف على إدارة الوقت لدى مدیري ومدیرات التعلیم العام بمحافظات غزة من  هدفت

 )ة(اإلداریة والفنیة والشخصیة التي یقضي مدیر خالل التعرف على األعمال والمهام 
، وكذا وء على تلك األعمال والمهام فیها، وتسلیط الضالمدرسة وقت الدوام الرسمي فیها
 ،وعدد سنوات الخدمة في اإلدارة المدرسیة ،الجنس :التعرف على مدى تأثیر كال من

 رة الوقت بالنسبة لمدیري مدارسوالجهة التعلیمیة التابعة لها على إدا ،والمرحلة التعلیمیة
مع الدراسة من مجت) ة(رمدی 200حیث أجریت الدراسة على  التعلیم العام بمحافظات غزة،

  .دارس التعلیم العام بمحافظات غزةبم) ة(مدیر584والبالغ عدده 
  :ةصلت الدراسة إلى النتائج التالیوتو 
الطابع اإلداري  اغزة یغلب علیه أن أعمال ومهام مدیري ومدیرات التعلیم العام بمحافظات-

  .ریة والمكتبیة تستنفذ معظم وقتهمفاألعمال اإلدا
والذي  إثراء وتعزیز المناهج المدرسیة،عدم اهتمام المدیرین بدورهم الفني المتعلق بمتابعة -

  .درات المعلمین العلمیة في تنفیذهیتطلب معرفة ق
في استقبال ة ألفراد الدراسة تمثلت إن المهام الشخصیة ذات االهتمام األكبر بالنسب-

المهام الشخصیة األقل  األفكار العلمیة مع أسرة المدرسة، أما، وتبادل مكالمات هاتفیة
، وهذه المجاالت واألنشطة تؤدي إلى ضیاع قسم تتمثل في قراءة األخبار الیومیةاهتماما 

  .العمل المدرسيكبیر من الوقت بدون فائدة مما یؤثر مباشرة على 

                                                             
في  غیر منشورة ، رسالة ماجستیرظات غزةواقع إدارة الوقت لدى مدیري ومدیرات التعلیم العام بمحافكمال إبراهیم الصوري،  - 5

 . 2008أصول التربیة، جامعة األزهر، غزة، 
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 بعنوان" نجوى رمضان احمید"و" قاسم نایف علوان"دراسة قام بها  :الخامسةالدراسة -5
 .62009سنة  "العامة في لیبیا على اللجان الشعبیة المؤثرة في فاعلیة إدارة الوقت العوامل"

بصفة عامة الى التعرف على العوامل المؤثرة في فاعلیة إدارة الوقت لدى مدیري  وقد هدفت
لوسطى باللجان الشعبیة العامة في لیبیا، من خالل الكشف عن اتجاهات مدیري اإلدارات ا

أهمیة إدارة الوقت واستغالله والكشف عن العوامل الشخصیة واالجتماعیة  حول هذه اإلدارات
  .والتنظیمیة التي تؤثر في فاعلیة إدارة الوقت من وجهة نظرهم

الشعبیة  ي اإلدارات الوسطى باللجانوقد تم تطبیق الدراسة على عینة عشوائیة من مدیر 
أي ما یمثل  ا،مدیر ) 135(مدیر إدارة وسطى من أصل ) 85( بالعامة ، وحددت العینة 

  . من مجتمع الدراسة الكلي %63نسبة 
  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج  التالیة

سة اتجاها تمثل اتجاهات أفراد عینة الدرا: لفرضیة األولى والتي تنص على أنهتم رفض ا-1
  .سلبیا نحو أهمیة الوقت واستغالله

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة  :تم قبول الفرضیة الثانیة التي تنص على أنه-2
باللجان الشعبیة للمتغیرات الشخصیة على فاعلیة إدارة الوقت لدى مدیري اإلدارات الوسطى 

  .العامة في لیبیا
ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة  :هتم رفض فرضیة الدراسة التي تنص على أن-3

للمتغیرات اإلجتماعیة على فاعلیة إدارة الوقت لدى مدیري اإلدارات الوسطى باللجان الشعبیة 
  .في لیبیاالعامة 

ال یوجد تأثیر ذو داللة إحصائیة للمتغیرات :تم رفض الفرضیة التي تنص على أنه-4
باللجان الشعبیة العامة في إلدارات الوسطى  التنظیمیة على فاعلیة إدارة الوقت لدى مدیري ا

  .لیبیا

                                                             
، ص 2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1تطبیقات، ط -عملیات -مفاھیم –قاسم نایف علوان ونجوى رمضان إحمید، ادارة الوقت  -  6

  .255-175ص  
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 "الخالق عبد القادر األسطلعبد  أمیمة" قامت بها دراسة :السادسةالدراسة -6 
نویة بمحافظات فاعلیة إدارة الوقت وعالقتها باألنماط القیادیة لدى مدیري المدارس الثا"بعنوان

  .20097سنة  ،" غزة من وجهة نظرهم
لى تبصیر العاملین في المیدان التربوي وعلى رأسهم مدیري المداس هدفت الدراسة إ

براز العالقة بین فاعلیة إدارة المخصص للعملیة التربویة  الثانویة بأهمیة استثمار الوقت ٕ ، وا
، وكذا الكشف ي المدارس الثانویة بمحافظات غزةالوقت واألنماط القیادیة السائدة لدى مدیر 

وسنوات الخدمة على فاعلیة إدارة الوقت لدى مدیري  ،التأهیلو  ،الجنس :عن أثر كال من
وقد قامت الباحثة بحصر شامل لجمیع مدیري مدارس  .المدارس الثانویة بمحافظات غزة

مدیرا  124والبالغ عددهم  الثانویة الحكومیة في محافظات غزة التابعة لوزارة التربیة والتعلیم
  .ومدیرة

  :التالیة إلى النتائج الدراسة وتوصلت 
كانت درجة فاعلیة إدارة الوقت لدى مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة كبیرة وهذا -

راجع إلدراكهم بأهمیة الوقت العتباره مورد هام وعنصر أساسي في تنفیذ المهام الموكلة 
  .اء كانت إداریة أو فنیة أو شخصیةإلیهم سو 

التقدیرات المتوقعة لدرجة فاعلیة إدارة  وجود فروق بین إجابات المبحوثین حول متوسطات-
الوقت لدى مدیري المدارس الثانویة في محافظات غزة من وجهة نظرهم تعزى لجنس المدیر 

   .في مجال المهام اإلداریة لصالح اإلناث
وجود فروق بین إجابات المبحوثین حول متوسطات التقدیرات المتوقعة لدرجة فاعلیة إدارة -

لمدارس الثانویة في محافظات غزة من وجهة نظرهم تعزى لمتغیر الوقت لدى مدیري ا
داریة في مجال المهام اإل) ، ماجستیر فما فوق بكالوریوس، دبلوم عالي( العلمي  التأهیل

  .فما فوق لصالح ماجستیر
المدارس  وجود عالقة طردیة إیجابیة بین فاعلیة إدارة الوقت والنمط القیادي لدى مدیري-

  .افظات غزةالثانویة بمح
  

                                                             
لیة إدارة الوقت وعالقتها باألنماط القیادیة لدى مدیري المدارس الثانویة بمحافظات فاعأمیمة عبد الخالق عبد القادر األسطل،  - 7

   .2009، رسالة ماجستیر غیر منشورة في أصول التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین، غزة من وجهة نظرهم
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  :التعلیق على الدراسات ومقارنتها بالدراسة الحالیة-ب
تم عرض ست دراسات كلها دراسات عربیة وقد ارتبطت ارتباط جزئي بالدراسة 

فهي تتشابه مع دراستنا في " نجوى إحمید رمضان"و" لقاسم نایف علوان"الحالیة فالدراسة 
شخصیة، (ت إال أنها اشتملت على عدة عواملمعالجتها للعوامل المؤثرة في فاعلیة إدارة الوق

، في حین شملت دراستنا على العوامل السوسیوثقافیة فقط وكذلك )الخ...تنظیمیة،اجتماعیة
  .تختلف هذه الدراسة عن دراستي في الجانب التطبیقي وكذلك البیئة التي طبقت فیها

صة فیما یتعلق أما الدراسات المتبقیة فهي تختلف عن دراستنا من نواحي عدیدة خا
بالعینة التي أجریت علیها الدراسة إذ أن كل الدراسات كانت موجهة للمدیرین فقط في حین 

  .دراستنا موجهة للعاملین بغض النظر عن الرتبة الوظیفیة
  :وقد استفادت الباحثة من هذه الدراسات فیما یلي

  .معرفة المنهج األنسب للدراسة-
  .ةإعطاء تصور حول بناء خطة الدراس-
  .المساعدة على بناء االستمارة وصیاغة بعض األسئلة-

ال یخلو أي بحث من الصعوبات التي قد تواجه الباحث  :صعوبات الدراسة -تاسعا
  :للوصول إلى نتائج جیدة ومفیدة وقد واجهتنا في بحثنا هذا بعض الصعوبات نذكر من بینها

  :صعوبات نظریة-1
ي الفصل الثاني المتعلق بالعوامل السوسیوثقافیة وجود صعوبة في الجانب النظري خاصة ف-

  .حیث أنه تم مواجهة صعوبات في الحصول على المادة العلمیة
أغلب الدراسات التي تم االعتماد علیها تركز على إدارة الوقت لدى المدیرین وبالتالي لم -

لدى یتم الحصول في حدود إطالع الباحثة على دراسات ترشد إلى كیفیة إدارة الوقت 
  .العاملین بصفة عامة

صعوبة الفصل بین العوامل االجتماعیة والثقافیة إذ أن البعض من هذه العوامل التي -
  .تناولتها الدراسة لها جانب اجتماعي وثقافي في نفس الوقت

عدم الحصول على دراسات سابقة عربیة أو جزائریة توضح التأثیر الذي تسببه العوامل -
  .رة الوقتالسوسیوثقافیة على إدا
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  :صعوبات میدانیة-2
تزامن فترة إجراء الدراسة مع خروج الكثیر من الموظفین بمدیریة التربیة في عطلة وهو ما -

  .جعل من الصعب القیام بمسح شامل
  .امتناع الكثیر من الموظفین بالمؤسسة من استالم االستمارة وملئها-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  

  الفصل الثاني  
  الوقت وإدارته

  
  تمهید

  ماهیة الوقت -أوال
  إدارة الوقت - ثانیا

 خالصة الفصل
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  :تمهید
إن الوقت هو عنصر ثمین ال یمكن بیعه أو شراؤه أو تعویضه فهو متاح لجمیع   

ن كل فرد مسؤول عن تضییعه للوقت المتاح له ٕ   .األفراد ،وا
لوقت یعمل على تسخیر مختلف الوسائل التي وبالتالي فإن كل فرد یدرك قیمة ا  

تساعد على تجنب هدره ،ونظرا ألهمیته بصفة عامة ،فإنه یكتسب هذه األهمیة أیضا في 
مكان العمل ،وهذا ما یظهر جلیا في وجود دراسات وبحوث ساهمت في وضع مجموعة من 

دارته بشكل جید ب ٕ اعتبار أن إدارته القواعد والمبادئ التي تساعد على تنظیم وقت العمل وا
  .من المتطلبات األساسیة في بلوغ األهداف

دارته فإننا سنحاول توضیح ذلك من خالل هذا الفصل    ٕ وللتعرف أكثر على الوقت وا
  .إدارة الوقت و الثاني حولماهیة الوقت، حول األول  ،خالل عنصرین من
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فهوم الوقت ثم كیفیة عنایة القرءان سوف نتطرق في هذا العنصر إلى م: ماهیة الوقت: أوال
  . الكریم والسنة النبویة بالوقت ثم خصائص الوقت وأنواع الوقت ثم الوقت في الفكر اإلداري

یعتبر الوقت من أغلى الموارد في المنظمة، والذي یجب استغالله بكفاءة  :مفهوم الوقت -1
ادة منه بشكل فعال في فهو مورد مهم البد من استغالله في الحاضر والتخطیط لالستف

  .المستقبل
المقدار من الدهر وأكثر ما یستعمل في الماضي، أو هو : "الوقت في اللغة بأنه ویعرف    

   .1"مقدار من الزمن مفروض ألمر ما أو للعمل
ومن الصعب تقدیم تعریف محدود دقیق للوقت ولكن یمكن إدراك بعض خصائصه من    

  :خالل بعض التعریفات
 "إسحاق نیوتن"وعرفه " بأنه تعداد الحركة  ) "ق م322-384( "أرسطو"فه فقد وص  
شيء مطلق یتدفق دائمًا بالتتابع واالتفاق نفسه  وبصرف النظر " بأنه ) م1727- 1642(

أن الزمن "في العصر الحدیث رأى ) 1804-1724( "كانط"أما  "عن أیة عوامل خارجیة 
  .2"ه یعود في األساس ألداء العقللیس شیئًا موضوعیًا ، قائما بذاته، وأن

أنه شيء كالمعجون یشكل لخدمة أهدافنا "على"Robert"" روبرت"ووصفه الباحث   
  . 3"ولالستفادة منه علینا أن نقرر كیفیة استخدامه بحیث یعود علینا بالنفع

ظمة الوقت أحد المؤشرات التي تستخدمها اإلدارة في قیاس إنتاجیة المن"،"دراكر"وقد اعتبر   
اعتمد الوقت كمؤشر من مؤشرات " وایت مور"و" باعتباره احد الموارد الهامة والنادرة والثمینة

  .4قیاس العمل واألداء
ومن خالل هذه التعریفات فإن الوقت شيء ثمین ال یقدر بثمن ولهذا فإنه یتطلب حسن    

ما یرید ومن ثم التعامل معه فإذا تم استغالله بعقالنیة من طرف الفرد فإنه یحصل على 
كما أن الوقت یعتبر أحد . یعود بالنفع على صاحبه وهو ما وضحه تعریف الباحث روبرت

ن تقدم هذه األخیرة  ٕ مؤشرات قیاس األداء في اإلدارة إذ یستخدم في قیاس إنتاجیة المنظمة وا

                                                             
   .674، ص1995لبنان، -، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت2، طقطر المحیطبطرس البستاني،  -1
، دار الثقافة للنشر والتوزیع، اإلصدار األول، عمان 1، طتطبیقات-عملیات- مفاهیم-إدارة الوقت قاسم نایف علوان، -2-3

 . 33،ص2009
  

   22.4، ص2008األردن،-، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان1، طلإدارة الوقت ومواجهة ضغوط العمیاسر أحمد فرح،  -
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أهمیة وبلوغها األهداف المرجوة یعتمد بالدرجة األولى على مدى إدراك العاملین والمدیرین ب
 ". وایت مور"و " دراكر"هذا المورد وذلك یتضح جلیا من خالل تعریفات كل من 

  :عنایة القرءان الكریم والسنة النبویة بالوقت-2
الدهر : عني القرءان الكریم بالوقت فقد بینه في كثیر من آیاته وفي كثیر من الصیغ منها   

  . الخ...والحین واآلن واألجل
  : في آیات عدیدة من القرآنكما ویتضح ذكر الوقت 

         ﴾1 ﴿قال تعالى 

       ﴾2  ﴿وقال تعالى

           ﴾3  ﴿وقال أیضاً 
ویتضح من خالل هذه اآلیات أن اهللا سبحانه وتعالى اعتبر الوقت من أعظم النعم التي    

أنعم بها على عباده فقد ارتبطت العبادات بمواقیت محددة ولهذا أقسم اهللا بأجزاء معینة من 
  .الخ...الوقت كاللیل، النهار، الضحى، العصر

صیب وافر في السنة النبویة المطهرة فقد أكدت أن الوقت نعمة كما وقد حظي الوقت بن   
عظیمة من نعم اهللا كما أنه أمانة عند المسلم إذ یسأل عنه یوم القیامة، كما حث الرسول 

، ویدل على ذلك الحدیث عن ابن عباس 4الكریم على اغتنام الوقت والتحذیر من إضاعته
سًا ( علیه وسلم لرجل وهو یعظه قال رسول اهللا صلى اهللا: رضي اهللا عنهما قال ْ م ْ خَ م نِ تَ ًأغْ

سٍ  ْ م لَ خَ ْ ، : قَب لِكَ لَ شُغْ ْ كَ قَب اغَ َ فَر َ ، و لَ فَقْرِكَ ْ اكَ قَب َ ن غِ َ ، و كَ قَمِ َ لَ س ْ تُكَ قَب حَّ صِ َ كَ و ِم َ ر لَ هَ ْ َكَ قَب اب َ ب شَ
تَكَ  ْ و َ لَ م ْ اتَكَ قَب َ ی َ ح َ  .  5)و

 
  

                                                             
   1.لنساءسورة ا من) 102(اآلیة رقم  -
   2 .سورة الضحىمن ) 2( ,)1( اآلیتین رقم-

   3.سورة النازعات من) 42(اآلیة رقم  -

  . 9صدس،  ، المملكة العربیة السعودیة، إدارة الوقتالمؤسسة العامة للتعلیم الفني والتدریب المهني،  -4 
، دار الكتب 4، ج1ط ا، باب كتاب الرقائق ،مصطفى عبد القادر عط: م، تحقیقالمستدرك على الحاكأبو عبد اهللا الحاكم،  -5

   .241ص. م1990/هـ1411العلمیة ، بیروت، 
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   :1اإلسالمي ما یليومن األقوال المأثورة عن الوقت في تراثنا العربي و 
 الوقت من ذهب.  
  الوقت كالسیف إن لم تقطعه قطعك.  
 ال تؤجل عمل الیوم إلى الغد. 

وبهذا أن للوقت أهمیة كبرى في القرآن الكریم وفي السنة المطهرة فقد شدد كل منهما 
على ضرورة المحافظة علیه واستثماره فیما یعود بالنفع عل الفرد المسلم بوجه خاص وعلى 

ة جمعاء، وقد حذر اهللا من هدر الوقت في االنغماس في ملذات الحیاة وصرفه فیما األم
یضر بالمجتمع وحث على ضرورة تكریسه في طاعته سبحانه وتعالى والتقرب إلیه بالعبادات 

  .واألعمال الصالحة وكسب الرزق الحالل ألن اإلنسان مسؤول عن هذه النعمة یوم القیامة
   :خصائص الوقت -3 

   :2الوقت بمجموعة من الممیزات منها یختص
وال أقصر منه ألنه لیس كافیًا لتحقیق  الشيء أطول من الوقت ألنه مقیاس الخلود، -

وال شيء أطول منه، وال أسرع منه، وال شيء أعظم منه، وال أصغر . جمیع ما یرید المرء
 .منه، وال شيء یمكن عمله من دون الوقت

غییره أو تحویله، یسیر بنفس السرعة والوتیرة سواء الوقت ال یحترم أحد، فال یمكن ت -
 .أكان زمن فرح، أو زمن اكتئاب

 .ولن یعوض بشيء كن تجمیعه، وما مضى منه لن یرجعالوقت مورد نادر ال یم -
 3. :ومن خصائصه أیضا

كالقوى العاملة، واألموال واألجهزة  الوقت یختلف عن الموارد األخرى الرئیسیة، -
مكن تخزینه أو إحالله، كما أنه یتخلل كل جزء من إجراء العملیة والمعدات ألنه ال ی

 . اإلداریة
ال یمكن شراؤه أو بیعه أو تأجیره، أو سرقته أو استعارته أو اقتراضه، أو توفیره أو  -

 .مضاعفته أو تصنیعه أو تغییره

                                                             
   .25ص  ،2009، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان ، 1، طمدخل إلى إدارة الوقتادر أحمد أبو شیخة، ن -1  
   . 37قاسم نایف علوان، المرجع السابق،ص -2
   .26،27، ص مرجع، نفس النادر احمد أبو شیخة -3
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 إنه مورد محدد یملكه جمیع الناس بالتساوي، وال یستطیع أحد زیادته  -
الوقت هو أحد العناصر الهامة للمقارنة بین الدول المتقدمة واألقل تقدمًا إضافة إلى أن 

  . فاألولى تستخدم الوقت بكفاءة كبیرة، بینما الثانیة ال یتم استغالله بالطریقة المثلى
  : الوقت أنواع -4

   :1الوقت في حیاة الفرد نوعان" عمر بدران"یرى 
 رء في الحاجات األساسیة مثل وهو الوقت الذي یخصصه الم: الوقت الالإرادي

  .النوم واألكل والشرب والراحة وغیر ذالك من ضروریات الجسم 
 وهو الوقت الذي یخصصه المرء لحیاته الخاصة مثل العالقات : الوقت اإلرادي

 .الخ....األسریة واالجتماعیة والمذاكرة
حفظ توازن أما النوع األول یصعب تنظیمه أو إدارته وهو على درجة من األهمیة ل    

دارته ٕ   .الفرد في الحیاة، أما النوع الثاني فهو وقت یمكن تنظیمه وا
   :2أنواع رئیسیة وهي) 4(ویصنف الباحثون الوقت في اإلدارة إلى أربعة

ویخصص هذا النوع من الوقت لعملیة التفكیر والتحلیل  :الوقت اإلبداعي-4-1
مستوى االنجاز، ویالحظ أن كثیرًا  والتخطیط المستقبلي ،عالوةً على تنظیم العمل وتقویم

من النشاطات اإلداریة تمارس خالل هذا النوع من الوقت، كما تواجه في هذا النوع 
مشكالت إداریة من كافة جوانبها بأسلوب علمي منطقي بهدف تقدیم حلول منطقیة 

  .وموضوعیة تضمن فاعلیة ونتائج القرارات التي تصدر بشأنها
مثل هذا النوع الفترة الزمنیة التي تسبق البدء بالعمل وقد ی :الوقت التحضیري -4-2

یستغرق هذا الوقت في جمع معلومات أو حقائق معینة، أو تجهیز معدات أو مستلزمات 
  . قبل البدء بتنفیذ العمل

یمثل هذا النوع من الوقت الفترة الزمنیة التي تستغرق في تنفیذ  :الوقت اإلنتاجي -4-3
  .یط له في الوقت اإلبداعي والتحضیر في الوقت التحضیريالعمل الذي تم التخط

  

                                                             
  2003،مصر - المنصورة، اإلیمانمكتبة  ،1ط ،وقت الطالب سر التفوق إدارة أبو النجا أحمد عز الدین وعمر حسن بدران،  -1

   .11ص
   .43،44قاسم نایف علوان، المرجع السابق، ص ص : حول هذا التصنیف أنظر -2



دارته                                                     نيالفصل الثا ٕ الوقت وا  
 

 
25 

   :1ویقسم الوقت اإلنتاجي بشكل عام إلى قسمین رئیسیین هما
  .وقت اإلنتاج العادي أو غیر طارئ أو المبرمج -أ

  .وقت اإلنتاج غیر العادي أو الطارئ أو غیر المبرمج) ب
مخصص لإلنتاج العادي ویفترض على اإلداري أن یخصص جزءًا قلیال من وقته ال

لمواجهة اإلنتاج غیر العادي، وبذالك یستطیع أن یتمتع بمرونة كافیة تسمح له بإنجاز 
  . اإلنتاج العادي

یخصص هذا الوقت عادةً للقیام بأنشطة فرعیة عامة  :)العام(الوقت غیر المباشر -4-4
ؤولیة المنظمة لها تأثیرها الواضح على مستقبل المنظمة، وعلى عالقتها بالغیر، كمس
  .2االجتماعیة، وارتباط المسؤولین فیها بمؤسسات وجمعیات كثیرة في المجتمع

   الوقت في الفكر اإلداري - 5
لقد برزت وبشكل واضح في أوائل القرن العشرین أهمیة الوقت في نظریات اإلدارة، وقد   

ن خالل جهود أظهرت كل من المدرستین الكالسیكیة والحدیثة اهتمامهما بعنصر الوقت م
   3 :علمائها

مثلتها كل من نظریة اإلدارة العلمیة، ونظریة العالقات : الكالسیكیة النظریةا-5-1
  .اإلنسانیة

ویرجع االهتمام بموضوع إدارة الوقت في نظریة اإلدارة العلمیة إلى أعمال وجهود  
راسة للوقت بدراسة الحركة والزمن، وقد قام بد) Frederik Taylor ( "فریدریك تایلور"

في شركة میدي فیل للفوالذ، وقد استخدم تایلور جزء من دراسة الحركة  1881في عام 
كجزء فني مطلوب لدراسة الوقت، وتتطلب هذه الدراسة دراسة للوقت الكامل للعمل الذي 

  .یؤدى مع تحدید أوقات للعطل واألعیاد وأوقات للراحة، واألوقات الضائعة أیضاً 
رة العلمیة في النظریة الكالسیكیة نظریة أطلق علیها نظریة العالقات وأعقبت حركة اإلدا

على بناء المنظمة من  "التون مایو"اإلنسانیة، حیث ركزت هذه النظریة التي اهتم بها 

                                                             
   .183ص ،2000نیسان،،  ر الرضا للنشر،، دا ،1ط، 1ج ،فن وعلم إدارة الوقت، نرعد حسن الصر -1   
   .47-45 ص ص ،المرجع السابق قاسم نایف علوان،-2  
   48.3نفس المرجع، ص -
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وجهة النظر االجتماعیة واإلنسانیة،كعالقات األفراد مع بعضهم البعض وعالقتهم مع 
  .نظمةرؤسائهم، ومع غیرهم من داخل وخارج الم

وقد تجلى االهتمام بالوقت في هذه النظریة من خالل ضرورة إعطاء العامل فترة     
للراحة وأخرى للعمل مما ینعكس إیجابا على روحه المعنویة، وبالتالي على إنتاجیته وذالك 

  . من خالل إشعار األفراد بمسؤولیاتهم وأهمیة الدور الذي یؤدونه لتحقیق أهداف المنظمة
كن توفیر الكثیر من الوقت واستغالله في أنشطة أخرى منتجة، إذ تظهر وبذالك یم    

أهمیة الوقت هذه النظریة في الجوانب االجتماعیة واإلنسانیة، بمعنى إذا أعطي الفرد أوقاتًا 
للراحة والعطل األسبوعیة، فسوف یشعر أنه كائن اجتماعي إنساني له أهمیته ومكانته في 

على نفسیته وارتفاع إنتاجیته وهذا ما توصل إلیه التون مایو بعد المنظمة،وهذا األمر ینعكس 
  .1إجرائه من التجارب والدراسات في شركة ویسترن إلكتریك بمصانع هاوثورن بأمریكا

  وتضم عدة نظریات منها نظریة اتخاذ القرارات والنظریة الریاضیة: النظریة الحدیثة-5-2
، )Herbert Simone" (هربرت سایمون"ر روادها فنظریة اتخاذ القرارات والتي من أشه   

وأضافت إلیها وطورت مفاهیمها واحتلت  فقد استفادت هذه النظریة من النظریات السابقة،
، واستعانت بالوقت في حل المشكالت األساسیة للتخطیط  فیها إدارة الوقت مكانًا بارزًا

لوقت یؤثر على نوعیة القرار واإلنتاج، حیث اعتمدت على األحداث الماضیة، وبذالك فإن ا
  . 2 المتخذ وزمن حدوثه أیضاً 

دارة وقتها، حیث     ٕ أما النظریة الریاضیة، فقد اعتمدت على الریاضیات في حل مشكالتها وا
افترضت أن المنظمة كائن حي یولد ثم یموت، وفي كل المراحل الزمنیة هناك مرحلة هي 

ج التي توصلت إلیها هذه النظریة اعتبار مرحلة اإلنتاج األقصى، وكان من أهم النتائ
المنظمة نظامًا یقوم على التفاعل مع البیئة والمنافسین والدولة والمنظمات األخرى والزبائن 

  .3وغیر ذالك 
      

                                                             
   .48ص ،قاسم نایف علوان، المرجع السابق  -1
   .46ص  ،المرجع السابق،نرعد حسن الصر   -2
   47.3نفس المرجع، ص -
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وبهذا فإنه رغم أن كال من المدرستین الكالسیكیة والحدیثة اهتما بإدارة الوقت غیر أن اهتمام 
مجال إدارة الوقت انصب كلیا على وقت العامل وكیفیة توظیفه رواد المدرسة الكالسیكیة في 

لصالح المنظمة ولم تهتم ألثر إدارة هذا الوقت على المنظمة ككل بما في ذلك وقت العامل 
والمدیر، وعله فإن النظرة الحدیثة إلدارة الوقت تركز على إدارة وقت المدیر أما إدارة الوقت 

یثة هي مشكلة رقابیة یمكن التحكم بها بسهولة من خالل بالنسبة للعامل حسب النظرة الحد
وضع معاییر محددة لوقت العمل وزمن ابتدائه وانتهائه وفقا لما ورد في خطة التنظیم،أما 
إدارة الوقت بالنسبة للمدیر فهي أكثر تعقیدا نظرا لطبیعة نشاطاته وعالقاته برؤسائه 

في بیئة العمل الداخلیة والخارجیة بالنسبة ومرؤوسیه ومن یتعامل معهم من الزبائن وغیرهم 
  . 1للمنظمة التي یعمل فیها

ومن خالل هذا نستخلص أن للوقت قیمة تختلف من فرد آلخر ومن منظمة ألخرى     
دارته بشكل سلیم یعود أساسا إلى  ٕ وكذلك من بلد آلخر حیث أن  حسن التعامل مع الوقت وا

فإذا اقتنع أفراد مجتمع ما أن الوقت مورد ثمین وما  ثقافة المجتمع ومدى إدراك األفراد بقیمته
ضاع منه لن یعوض فإنهم یحسنون التعامل معه وخاصة في بیئة العمل فیتم استغالل كل 

  .  جزء منه لصالح الفرد والمنظمة ومن ثم یعود على الصالح العام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   .83صدس، ، .األردن-، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان1، طدارةتطور الفكر واألسالیب في اإلصبحي جبر العتیبي،  - 1
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یة إدارة الوقت ثم سوف نتطرق في هذا العنصر إلى مفهوم وأهم :إدارة الوقت :ثانیا
  .عناصر إدارة الوقت ومضیعات الوقت ثم اإلدارة الفعالة للوقت

  :إدارة الوقت وأهمیة مفهوم -1
  : مفهوم إدارة الوقت-1-1

ن بروز هذا المفهوم تزامن مع تطور الحیاة أ یشیر عبد الناصر محمد حمودة إلى    
الوقت یمر بسرعة كبیرة، وبالتالي وتزاید التوجهات المادیة للبشر مما زاد من إدراكهم بأن 

  1.استلزم ذالك البحث عن طرق إلدارته والتحكم فیه
  :وبهذا الصدد سنعرج على عرض بعض التعاریف إلدارة الوقت

فن ترشید واستخدام وقت المدیر من خالل وضع "إذ یشیر مفهوم إدارة الوقت إلى أنه     
تخدام األسالیب اإلداریة لتحقیق األهداف وتحدید مضیعات الوقت ووضع األولویات واس

  .2"األهداف بكفاءة وفعالیة
أنها تعني إدارة الذات، وأن المدیر الفعال هو : "إدارة الوقت بقوله "دراكر"وقد عرف     

من یبدأ بالنظر إلى وقته قبل الشروع في مهماته وأعماله، وأن الوقت یعد من أهم الموارد 
  .3"ي شيء آخرفإذا لم تتم إدارته فلن یتم إدارة أ

أسلوب إداري للسیطرة على الوقت وتنظیمه،وتوظیفه بكفاءة لتحقیق "وتعرف بأنها     
  .4"أهداف العمل ورفع مستویات األداء واإلنتاجیة

وقد ارتبط مفهوم إدارة الوقت بشكل كبیر بالعمل اإلداري وتشمل إدارة الوقت بشكل     
وقت العمل وقد ارتبطت كلمة اإلدارة عام كل من إدارة الوقت الخاص إضافة إلى إدارة 

بالوقت من خالل وجود عملیة مستمرة من التخطیط والتحلیل والتقییم المستمر لكل النشاطات 
التي یقوم بها الشخص خالل فترة زمنیة محددة بهدف تحقیق استغالل جید للوقت المتاح من 

   .5أجل الوصول إلى األهداف المنشودة

                                                             
   .8،ص2003المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة ،القاهرة، ،دلیل المدیر العربي إلدارة الوقت عبد الناصر محمد حمودة، -1
، "بتدائیة من وجهة  نظر مدیریهاهدر الوقت المخصص للعملیة التعلیمیة في المدارس اال"ي، نعبد العزیز عبد اهللا العری -2  

   .239ص م،62،2000، العددجامعة الكویت، المجلة التربویة
   .16یاسر أحمد فرح،المرجع السابق، ص -3
   .31،ص2007األردن،-،دار جریر للنشر والتوزیع،عمان2ط ،إدارة الوقت ،نربحي مصطفى علیا   -4
   31.5نفس المرجع، ص -
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لتعاریف إلى أن إدارة الوقت أسلوب إداري یستطیع الفرد ونستخلص من خالل هذه ا    
من خالله التحكم في وقت وذلك من خالل التخطیط المسبق له وتنظیمه وتوزیعه بشكل 
یضمن القیام باألعمال دون تسویف فإذا تم إدارته بشكل جید فإنه یساعد في بلوغ األهداف 

  .المرجوة سواء بالنسبة للفرد و المنظمة عل حد سواء
إن إلدارة الوقت أهمیة عظیمة في حیاة الفرد العامل فهي تساعد : أهمیة إدارة الوقت-1-2

على منع أو على األقل تقلیل المشاكل واالضطرابات التي ستعرقل العمل بشكل أو بآخر 
كما تساهم من خالل تنظیمه لعمله وتحدیده لألولویات في إنجاز األعمال في فترة أقل 

وطا زمنیة أو أي وسیلة مرئیة توضح المواعید النهائیة تساهم في وضع تخطیطات وخطو 
  .1القیام باألعمال في زمنها المحدد لها

 لوقت إن یكیف نفسه بطریقة مناسبةالفرد یستطیع من خالل إدارة اإضافة إلى هذا فإن 
ویعمل على جدولة وقته یومیًا ویحدد وقتًا معینًا لكل نشاط في حیاته، وفي إدارته من 

 .2خالل التخطیط وتنظیم الوقت لتحقیق األهداف
كما أن إدارة الوقت تساعد على منح الثقة بالنفس والتحكم في زمام الحیاة وهذا بدوره یمنح 

  .الراحة في القیام باألعمال ببساطة ودون تعقید وهذا ما یساعد في بلوغ األهداف المنشودة
  :عناصر إدارة الوقت -2
جمیع الوظائف والعملیات اإلداریة في المنظمة من تخطیط تظهر أهمیة الوقت في   

  :وتنظیم وتوجیه ورقابة، ویمكن تناول إدارة الوقت وفق الوظائف اإلداریة كما یأتي
ویعني التخطیط وضع مجموعة من اإلجراءات والخطط لتنفیذ األعمال : تخطیط الوقت-1

  .3للوقت بالشكل المناسبوتخطیط شخص ما لوقته یتضمن أوال معرفة كیفیة استخدامه 
والتخطیط یعتبر أساس إنجاز الوظائف اإلداریة األخرى وكما أنه یتطلب درجة عالیة من 
االبتكار، وقدر كبیر من التنبؤ بالمستقبل، ومن جهة أخرى فهو یعتبر الوظیفة اإلداریة 

  .األولى التي ما عداها من الوظائف األخرى
  :ین هماویتم التخطیط للوقت بخطوتین رئیسیت

                                                             
 ،)اإلداریةالمهارات -اإلدارةوظائف -والمدیرین اإلدارة- مدخل اتخاذ القرارات وبناء المهارات(إدارة األعمالجالل إبراهیم العید،   -1  

   .329-325ص ص ،2003 اإلسكندریة، دار الجامعة الجدیدة،
   .168ص ،1999،، األردندار وائل للنشر ،1ط ،أساسیات ومفاهیم حدیثة -التطویر التنظیمي لوزي،الموسى  -2
   .253ص  ،2006،اإلسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر،  واإلدارةأساسیات التنظیم بد السالم أبو قحف، ع   -3
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یتضمن تسجیل الوقت رصد النشاطات التي یمارسها المدیر في فترة  :تسجیل الوقت-1- 1
زمنیة محددة، وكذالك الوقت الذي یستغرقه كل نشاط في هذه الفترة، ومن ثم القیام بتحدید 
متوسط الوقت الذي یقضیه في كل نشاط للتعرف على األنشطة التي تستغرق وقتًا أكثر من 

دف تقلیل الوقت الذي یقضیه المدیر فیها، وتلك األنشطة التي تستغرق وقتًا المفروض به
بهدف توجیه االهتمام إلیها، وتلك األنشطة التي تستغرق وقتًا ویمكن االستغناء عنها لیصل 
الفرد في النهایة إلى إعادة توزیع الوقت على األنشطة وفق أهمیتها ودرجة إسهامها في 

  .1تحقیق األهداف
بعد تسجیل الوقت ال بد من تحلیله، ویعتمد تحلیل الوقت في البدایة على  :لیل الوقتتح-2- 1

تحدید األنشطة وترتیبها حسب األولویات، ألن هذا الترتیب یعتبر طریقة موثوقة لتجسید 
  . 2استخدام الوقت ألنه یعمل على تكریس غالبیة وقت العمل لألنشطة المهمة

ذا كان تسجیل الوقت وتحلیله  ٕ عادة توزیعه فإن هذه وا ٕ یتیح للمدیر مراجعة استخدامه لوقته وا
المراجعة لن تجدي إذا لم تقترن باتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان االستخدام األفضل للوقت 

  . 3سواء على صعید تحدید األهداف واألولویات، أو على صعید السیطرة على الوقت
في عدة جوانب منها، تحدید مهام  یرتبط التنظیم بإدارة الوقت :تنظیم الوقت - 2

واختصاصات العاملین، وتقسیم العمل بینهم بشكل موضوعي وعادل، وتبسیط إجراءات 
  .العمل المتبعة،إضافة إلى أنه یعمق مفهوم التخصص وتقسیم العمل

وتظهر أهمیة الوقت في التوجیه في أن یكون الموجه على علم ودرایة  :توجیه الوقت - 3
وبنفسیة العاملین، وبظروف المنظمة، فإطالة زمن التوجیهات  مثال یتسبب  بتوقیت التوجیه،

  .في ملل العاملین،إذ أن لتوجیه في زمن قصیر وبأزمنة متفاوتة یحقق الفائدة المرجوة
الوقت بالنسبة للرقابة في الكشف عن األخطاء أو منع  تظهر أهمیة :الرقابة على الوقت - 4

ول زمن الرقابة إذا كانت إجراءاتها شدیدة وصارمة، ویقتصر وقوعه في الوقت المناسب، ویط
  .4إذا كانت معتمدة على الثقة والمحبة والحرص على تحقیق األهداف

                                                             
   .63، صالمرجع السابققاسم نایف علوان ،  - 1

، األهلیة للنشر 1طترجمة محمد مختار،  ،من ضغط الوقت یعانونإدارة الوقت المرشد الكامل للمدیرین الذین آربیتل، یستر ل -2
   .43ص  1999األردن، -والتوزیع، عمان

   .93، ص المرجع السابقأبو شیخة،  أحمد نادر  -3
  . 38-36المرجع السابق، ص ص نفس   -4 
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   :مضیعات الوقت -
یعتبر مفهوم مضیعات الوقت دینامیكي یتغیر بتغیر الظرف والزمان والمكان     

شاط یأخذ وقتًا غیر ضروري أو واألشخاص أو استخدام الوقت بطریقة غیر مالئمة، أو أنه ن
   .1أنه عمل ال یعطي مردودًا مناسبًا مع الوقت المبذول ویسبب ضیاع الوقت

أن أكبر مضیع للوقت هم األفراد اآلخرون، ألن « " روبرت إیدیتمر"وعلى حد قول     
ة هناك العدید من الفرص التي تتاح أمام اآلخرین لسرقة الوقت كالزیارات والمكالمات الهاتفی

   2»واالجتماعات، والمكالمات التي تتم في المكتب تعتبر عوامل محتملة إلهدار الوقت
   :3وتقسم مضیعات الوقت إلى قسمین

 :ومنها :مضیعات داخلیة-أ
 عدم التعویض. 
 عدم وضوح األهداف. 
 عدم التخطیط. 
 محاولة عمل الكثیر في وقت واحد. 
 :ومنها :مضیعات خارجیة-ب
 مقاطعات الهاتف. 
 ماعاتاالجت. 
 الزوار. 
 تعطل االتصاالت. 
  الروتین الحكومي . 

      
  
  

                                                             
          والتوزیع ، عالم الكتب الحدیثة للنشر1ط ،إدارة الوقت وعملیة اتخاذ القرارات واالتصال للقیادة الفعالةسهیل عبیدات،  -1
    .16ص  ، 2007ردن،األ- دبار 

،مكتبة جریر للترجمة والنشر والتوزیع ، المملكة العربیة  1، ط فكرة سریعة إلدارة وقتك 151روبرت إي دیتمر،   -2 
  . 150، ص 2008السعودیة ، 

    .18، ص نفس المرجعسهیل عبیدات،   -3 
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یئیة نابعة من یجزأ مضیعات الوقت إلى مضیعات ذاتیة نابعة من الفرد ذاته وبوهناك من 
   :1البیئة المحیطة به كاآلتي

  :وتتجلى في: مضیعات الوقت الذاتیة -أ
  عدم التنظیم.  
  عدم القدرة على الرفض. 
  :وتتجلى في :تبطة بالبیئةمضیعات الوقت المر  -ب
 الزائرون.  
 المحادثات الهاتفیة.  
 االنتظار.  
 األزمات. 

   :2إضافة إلى أن هناك عوامل أخرى تسبب ضیاعًا للوقت تبعًا للعملیات اإلداریة تتمثل في
  :ومنها: مضیعات الوقت المتصلة بالتخطیط -أ

 عدم وجود أهداف وأولویات أو خطط یومیة.  
  اختالف األولویات.  
 عدم وجود مواعید محددة إلنهاء المهام.  
 القیام بأعمال كثیرة في وقت واحد.  

  :ومنها :مضیعات الوقت المتصلة بالتنظیم -ب
 الفوضى وانعدام االنضباط الذاتي.  
 كثرة األعمال الورقیة.  
 عدم وضوح المسؤولیات والسلطات. 

  
  
  
  

                                                             
   .68-63م، ص ص 2000 ،ة البشریة، الریاضللتنمی دار المعرفة، 1، ترجمة عبد اهللا بالل، طإدارة الوقتماریون هاینزز،  - 1 
  . 20ص ،سهیل عبیدات،المرجع السابق -2 
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  :ومنها مضیعات الوقت المتصلة بالتوظیف -ج
  مدربین أو غیر مناسبینوجود مرؤوسین غیر.  
 كثرة عدد الموظفین أو قلتهم.  
 وجود موظفین یثیرون المشكالت والصعوبات. 

   :1ومنها: مضیعات الوقت المتصلة بالتوجیه - د
 النزعة لدى المدیر واإلنفراد بالسلطة.  
 التفویض غیر الفعال للسلطة.  
 انعدام روح الفریق بین الموظفین. 

   :2ومنها: رقابةمضیعات الوقت المتصلة بال - ه
 كثرة الزوار والمكالمات الهاتفیة.  
 النقص في المعلومات.  
 التسلط والرقابة المفرطة.  

  :ومنها: مضیعات الوقت المتصلة باتخاذ القرارات -و
 اتخاذ قرارات سریعة.  
 التردد في اتخاذ القرارات.  
 التسویق والتأجیل والمماطلة في اتخاذ القرارات.      

ك العادات، والقضاء على تلك العوامل المضیعة للوقت بتخصیص وبهذا یفترض تغییر تل
وقت لتدوین المشاكل التي یسببها العاملین، وتصور الطریقة التي یرید أن تصبح األمور 

  .3علیها في المستقبل، وكتابة الخطوات الالزمة للتغییر
مر مواجهة كل وبهذا فإن أن إدارة الوقت والتحكم فیه لیس باألمر الهین إذ یتطلب األ    

ما من شأنه أن یهدر الوقت المخصص للعمل داخل المنظمة وهذا لن یتحقق إال بتكاثف 
الجهود بین  المنظمة واألفراد العاملین بها فإذا قام كل منهما بدوره كما یجب تتحقق أهداف 
المنظمة، إذ یفترض من هذه األخیرة وضع خطة یتم من خاللها توزیع الوقت على المهام 

                                                             
   . 111ص قاسم نایف علوان، المرجع السابق، -1
  . 21سهیل عبیدات، المرجع السابق، ص  -2  
 الدار 1ط البرمجة،مركز التعریب و  ،، ترجمة هبة المرعب قبالنتعلم خالل أسبوع مهارات تفعیل وتنظیم الوقتوستن، ، أكیلر  -3

   .28،ص1998لبنان، -العربیة للعلوم، بیروت
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مراعاة حجمها والوقت الالزم لها، وكذا فرض نوع من الرقابة على الوقت، كما یستوجب مع 
على العاملین استخدام الوقت بفعالیة ومواجهة مبدداته، إذ أن الحكمة في إدارة الوقت معرفة 

  .كیفیة التعامل معه للوصول إلى نتائج أفضل
  :اإلدارة الفعالة للوقت -4
الذي یمكنهم من القیام  الوقتالعاملون من عدم توفر و  یشكو المدیرون عادة ما    

، ولكن في حقیقة األمر تكمن مشكلة هؤالء بالت خطیط النجاز مهامهم في زمن محدد مسبقًا
في كونهم ال یخططون أصال لكیفیة استخدامهم ألهم وأندر العناصر المتاحة لهم، ونعنى به 

ستوجب إتباع الخطوات حتى تتم العملیة وقت العمل الخاص بهم، فإدارة الوقت بشكل فعال ت
بشكل منظم حیث أنه البد من مراعاة الوقت الحالي من خالل تحدید األولویات ووضع 
الوقت إلنجازها حتى نتمكن من معرفة المهام واألعمال التي تحتاج إلى وقت أكثر، وفي 

ا بحیث تكون لها المقابل تقلیص الوقت من المهام التي ال تحتاج إلى وقت اكبر في إنجازه
اقل درجة من األهمیة، وهذا دون أن ننسى وضع تخطیط األعمال التي سیتم القیام بها في 
المستقبل وهو التخطیط المستقبلي، أو ما یجب أن یكون وفي هذه الحالة ال ینبغي التوقف 

نما البد أن یصحب بعملیة التنفیذ في الواقع ٕ   .1عند مجرد التخطیط وا
في كتابهما طریقة أخرى إلدارة الوقت " روبرت بارون"و " د جرینبرحجیرال"وقد وضع     

   :2أو التعامل معه بفعالیة وذالك من خالل مراعاة مایلي
یجب على الفرد العامل تحدید أولویات للعمل وتنفیذها فال بد أن یتم تحدید ما هي  -1

تأجیلها، فالفرد الذي  األمور األكثر أهمیة ثم إعطاؤها األولویة ، وما األمور التي یمكن
یقوم بتحدید أولویات تسیر له التعامل مع األمور السهلة واألكثر متعة وتمكنه من التركیز 

  .على األكثر أهمیة 
تفویض السلطة لآلخرین، فمن أحد األسالیب الفعالة في اإلدارة والفعالة للوقت هي  -2

وتكون عملیة التفویض هذه لمن تفویض المساعدین في اتخاذ القرارات في األمور الهامة، 
 .لدیه االستعداد والقدرة على تحمل مسؤولیات اتخاذ القرار

                                                             
   .19- 13المرجع السابق،ص ص  عبد الناصر محمد حمودة، -1
سماعیل، تعریب ومراجعة رفاعي محمد رفاعي إدارة السلوك في المنظماتجیرالد جرینبرج وروبرت بارون، -2 ٕ المریخ ، دار  بسیوني وا

   .271، 270،ص 2004للنشر،الریاض ،
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  :خالصة الفصل
ما یمكن استخالصه من هذا الفصل أن الوقت هو ذلك المقدار من الزمن الذي 

فهو  یفرض ألمر ما ،وال یمكننا الحدیث عن الوقت ما لم نتحدث عن المكان الذي یرتبط به،
  .معین بحدث آخر رعنصارتباط 

ونظرا الختالفه عن غیره من الموارد فإن له مجموعة من الخصائص التي تبرز هذا 
أنواع یختص بها وقت  التمیز وهو ما یبرز تنوعه، فكما أن هناك أنواع للوقت العام توجد

العمل، وحتى یمكن استغالل الوقت بطریقة أفضل كان ال بد من وضع مبادئ للتعامل معه 
لطرق باعتباره من الموارد األكثر احتیاجا للرقابة ،فأي وقت غیر مستغل من طرف بأفضل ا

الفرد خالل الیوم أو األسبوع هو وقت ضائع إلى األبد،وال یمكن تعویضه ومن ثم نجد أن 
الوقت تتخلله مجموعة من المضیعات التي تحول دون الوصول إلى نتائج أفضل، فكما 

 لنا فهي مصاحبة كذلك لجمیع العملیات اإلداریة،تصاحب هذه المضیعات جمیع أفعا
وباعتبار أن الوقت یحتاج إلى إدارة فأن إدارته تعبر عن استثماره وضبطه حتى یمكن 
الوصول إلى األهداف والنتائج المرجوة بأقل تكلفة وهو ما یبرز األهمیة البالغة لهذه العملیة 

دارة ٕ بمجموعة من الوقت لها عالقة  سواء في وقت العمل الرسمي أو الوقت الخاص وا
العوامل االجتماعیة والثقافیة المتعلقة بالمجتمع الكلي أو المجتمع المحلي الذي ینتمي إلیه 
العامل والتي تمارس تأثیرا بالغا ألنها تضیع الكثیر من الوقت المتاح إلنجاز المهام في وقتها 

تبني المبادئ التي تضمن اإلدارة یمكن   المحدد وحتى یتم التعامل مع ذلك بطریقة عقالنیة
باعتبار أن هذه األخیرة تستوجب توزیع الوقت والتخطیط له وكال من عملیتي  الفعالة للوقت،

  .التخطیط والتوزیع ترتبطان بالنشاط المراد القیام به والوقت المستغرق في إنجاز هذا النشاط
والعمل المجهد لیس  ،فالوقت لیس مسألة دقائق وساعات، بل نتائج محققة وأهداف

ال الوقت ّ   .معیارا للنجاح إذ أن العبرة باالستخدام األمثل والفع
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  :تمهید
ــاني والــذي خصصــناه إلدارة الوقــت أن هــذه األخیــرة  ســبق وأن عرضــنا فــي الفصــل الث
ـــة، وبمـــا أن  ـــتحكم فـــي عنصـــر الوقـــت بعقالنی ـــى یتســـنى ال تتطلـــب التخطـــیط المســـبق لهـــا حت

لقیـام المؤسسات سواء كانت عامة أو خاصة تطلب من العاملین بها اسـتغالل الوقـت المتـاح ل
باألعمال على أكمل وجـه لبلـوغ الهـدف المنشـود، وبمـا أن اإلنسـان هـو كـائن اجتمـاعي ولـیس 
مجـرد آلـة فإنـه تربطـه شـبكة مـن العالقـات االجتماعیـة سـواء فـي بیئـة العمـل أو خارجـه ولهـذا 
فـــإن العامـــل داخـــل المؤسســـة ال یعـــیش بمعـــزل عـــن المجتمـــع الـــذي یفـــرض علیـــه نـــوع مـــن 

رسات والتي هي بمثابة عوامل سوسیوثقافیة تشكل عائقـا تجعـل مـن الصـعب االلتزامات والمما
  .تكریس كل الوقت للقیام بالعمل

وبما أن مفهوم العوامل السوسیوثقافیة هو مفهوم مركب یتكون من شقین فإننا سنحاول 
فصــل الشــقین عــن بعضــهما نخصــص جــزء للعوامــل االجتماعیــة وجــزء للعوامــل الثقافیــة وهــذا 

ــداني، وســنحاول فــي هــذا الفصــل التعــرف علــى التقســیم ســ نعتمد علیــه أیضــا فــي الجانــب المی
بعض العوامل السوسیوثقافیة التي تسـاهم بـدورها فـي هـدر الوقـت وتجعـل مـن الصـعب إدارتـه 

 .  والتحكم فیه بعقالنیة
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  االجتماعیةالعوامل :وال أ
مكانـة التـي یشـغلها، فـإلى جانـب بما أن كل فرد في المجتمع لـه أدوار والتـي تحـددها ال

دیمها، فمــن الحقــوق التــي یتمتــع بهــا مــن خــالل انتمائــه لــذلك المجتمــع توجــد واجبــات علیــه تقــ
ه األســري أو خارجــه تفــرض ســواء فــي محیطــ جتماعیــة التــي تالزمــهخــالل تلــك العالقــات اال

لبا أو إیجابــا عوامــل االجتماعیــة مــؤثرة ســ علیــه مجموعــة مــن االلتزامــات والتــي  تعتبــر بمثابــة
  .  على سلوكیاته وتصرفاته في محیط عمله

  :األسریة والقرابیة االجتماعیةالعالقات -1
في أي مجتمع من األسـرة ، وتشـیر هـذه األخیـرة إلـى  االجتماعیةنطلق بناء العالقات ی

تلك الجماعة المكونة من زوج وزوجة وأوالدهما غیر المتزوجین الذین یقیمون معـا فـي مسـكن 
  . 1واحد

أما العائلة تشیر إلى األسرة الممتـدة فتتكـون لـیس فقـط مـن اآلبـاء واألطفـال ، بـل تمتـد 
لتشــــمل األبنــــاء المتــــزوجین وكــــذلك األقــــارب واألصــــهار واألحفــــاد واألعمــــام والعمــــات ، وهــــم 

  .2یشكلون حیاة اقتصادیة واحدة
  :العالقات في األسرة النواة -1-1
نــه ال یمكــن التحــدث عــن دور الــزوج أو الزوجــة إال فــي إذا نظرنــا إلــى األســرة النــواة فإ   

وتختلــف  الزوجــة یتضــمن تغیــر فــي دور الــزوج عالقــة كــل منهمــا بــاآلخر ، فــالتغیر فــي دور 
 ها ـــــذه األدوار تشكلــــــــــــــــاألدوار في األسرة حسب األعراف السائدة في المجتمع ، وهذا ألن ه

 
 

                                                             
  .40، ص2009، دط، دار النهضة العربیة، بیروت، األسرة والحیاة العائلیةسناء الخولي،  - 1
 ، دط، مؤسسة شباب الجامعةاألسرة والمجتمع دراسة في علم اجتماع األسرةحسین عبد الحمید أحمد رشوان،  - 2
  .26، ص2003،سكندریةاإل
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مسئولیات وحقوق كـل فـرد وهـذه األخیـرة فـي أي مجتمـع تسـتمد  عوامل ثقافیة واجتماعیة تحدد
  .1من األعراف واألخالق والدین والعادات والقوانین وغیرها 

ونظرا ألن المجتمع یتجـه نحـو اسـتقاللیة األسـرة النـواة عـن األسـرة الممتـدة فـإن األولـى 
ـــد التزامـــات وأدوار كـــل منهـــا ، ونظـــ ـــین الجنســـین ، وتحدی ـــدافع الحاجـــة تتمیـــز بالمســـاواة ب را ل

االقتصـــادیة تضـــطر الزوجـــة أحیانـــا للعمـــل خـــارج البیـــت ، مـــع التزامهـــا نحـــو أســـرتها وكـــذلك 
  .2الزوج

وبما أن عمل الزوجة یعتبر مصدرا هاما وأساسیا فـي زیـادة دخـل األسـرة ورفـع مسـتوى 
ــالرغم مــن أن  ــا علــى األســرة فــي الفئــات المتعلمــة وب أة المــر  المعیشــة فیهــا وهــذا ینطبــق غالب

العاملة تبذل جهدها للقیام بمسئولیاتها اتجاه زوجهـا وأبنائهـا إضـافة إلـى قیامهـا بوظیفتهـا ، إال 
  .أن هذا أحدث تغیرا في أدوار الزوج أیضا

وبمــا أن العصــر الحاضــر شــهد تطــورا وازدهــارا ومیــل الطــرفین إلــى االســتقاللیة والــذي 
الصــعبة وغــالء المعیشــة اضــطرت صــاحبه ظهــور الثــورة الصــناعیة ونظــرا للظــروف المالیــة 

المــرأة للخــروج  للعمـــل جعــل مـــن الطبیعــي أن یقـــوم كــل منهمـــا بــدوره ویتقاســـم الــزوجین هـــذه 
األدوار مما أحدث تغیرا في دور كل منهما ، ونظرا ألن الزوجة أصـبحت تخـرج للعمـل صـار 

تمكثهـا األم  من الضروري أخذ األطفال الصغار إلى دور الحضانة لرعایتهم طیلة الفتـرة التـي
فــي العمــل، وهــذا مــا یجعــل كــل مــن الــزوج أو الزوجــة ینصــرفون مــن العمــل قبــل نهایــة الــدوام 

  .الرسمي إلحضار األطفال من المدرسة أو الحضانة وهذا قد یتطلب بعض الوقت
  
  
  
  

                                                             
، دار إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، 1ط ،الوقایة والعالج -اب والعواقب األسب :اإلختالالت الزوجیةمرسي،  إسماعیلصفاء  - 1

  .39،ص2008القاهرة، 
  .69المرجع السابق، ص سناء الخولي، - 2
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  :العالقات القرابیة 1-2
أكدتـه بعـض  بالرغم مـن أن الـنمط السـائد هـو اسـتقاللیة األسـرة النـواة إال أن حسـب مـا   

الدراســات أن هنــاك روابــط تــربط الفــرد بشــبكة العالقــات القرابیــة ومــا یظهــر مــثال فــي التعــاون 
  . 1المتبادل بین اآلباء وأسر أبنائهم المتزوجین ، كتبادل الخدمات والمساعدات المالیة

ذا نظرنا إلى مجتمعاتنا فإن نظام القرابة ضـیق النطـاق وذلـك أن معظـم مصـطلحات  ٕ وا
ة األساسیة تشیر إلى أقارب األسرة األساسیة ، والتي تشمل األب واألم واألخ واألخـت ، القراب

أو  ، وابـن وابنـة العـم) أو الخالـة(والعمـة ) أو الخـال( وقد تشمل كذلك األجداد واألحفاد والعم 
  .2یضاف لها األقارب األبعد) ابن وابنة الخال(

نما وبما أن الروابط القرابیة لیست مجرد عالقات  ٕ دمویة أو عالقات مصاهرة وحسب وا
 قتصــادیة واالجتماعیــة واألخالقیــة تنطــوي فــي نفــس الوقــت علــى مجموعــة مــن االلتزامــات اال

ـــة  فعالقـــة األب بابنـــه مـــثال هـــي عالقـــة بیولوجیـــة لكنهـــا أیضـــا تتعلـــق بواجبـــات الكفالـــة المادی
عد عجز األب وكبر االبن إلـى والتربیة األخالقیة والدینیة والكثیر من الواجبات ، وقد تتحول ب

تبــادل المواقـــع ، فیفـــرض المجتمـــع علــى االبـــن رعایـــة أبیـــه وتحمــل مســـؤولیاته، وبالتـــالي فـــإن 
  .3النظام القرابي في أي مجتمع قائم على التعاون المتبادل في شبكة العالقات القرابیة

تبــــادل وظــــائف رئیســـیة لشــــبكة العالقـــات القرابیــــة مثـــل  االجتماعیـــةوتعتبـــر األنشــــطة 
الزیــارات العائلیــة االشــتراك فــي أنشــطة ترفیهیــة، كمــا أن هنــاك خــدمات أخــرى إضــافیة لشــبكة 

وفــي المناســبات مثــل التســوق، والمرافقــة والعنایــة باألطفــال، . العالقــات األســریة خــالل الســنة
ــاتهم وأداء األعمــال المنزلیــة لهــم،  وتقــدیم خــدمات للمســنین مثــل العنایــة الطبیــة، وشــراء حاجی

                                                             
  .72، صسناء الخولي، المرجع السابق - 1
دولیة لالستثمارات الثقافیة، ، الطبعة العربیة األولى، الدار المقدمة في دراسة األنثروبولوجیامحمد الجوهري وعلیاء شكري،  - 2

  .49، ص2008القاهرة 
  .292، صنفس المرجع - 3
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الــــخ وهــــذا إلــــى جانــــب الخــــدمات التــــي تــــؤدى فــــي المناســــبات ...مشــــاركتهم أوقــــات الفــــراغ و 
  .1الخ...كاألفراح، وخالل األزمات األسریة مثل الوفاة والحوادث والمشاكل العائلیة 

ــاء  وبالتــالي یــؤدي التعــاون االقتصــادي إلــى تقویــة العالقــات بــین جمیــع أفــراد األســرة بــین اآلب
  .2ة واألخوات وحتى األقاربواألبناء وبین اإلخو 

  :مع الجیران واألصدقاء االجتماعیةالعالقات  -2
مـــن المعــــروف أن جماعـــة الجیـــرة تتمیــــز بـــالقرب المكــــاني  :العالقـــات مــــع الجیـــران -2-1

لألعضاء مم یجعلهم یتقابلون ألنهم یعیشون متقاربین أحدهم من اآلخر، ویعد ذلك شـكال مـن 
مــا یحتلــون نفــس المســتوى االجتمــاعي، ویــذهبون إلــى نفــس أشــكال االتصــال الیــومي، وغالبــا 

  . 3دور العبادة، وقد یعملون في نفس النمط الوظیفي
وتظهــر أهمیــة الجیــران أساســا فــي أنهــم یتمكنــون مــن تقــدیم مســاعدة ألفــراد األســرة فــي 
الوقت المناسب، فالجیران الـذین یسـكنون فـي نفـس الحـي أو الشـارع مـثال یتشـاركون فـي نفـس 

الـخ، ...أو الشارع مثال یتشاركون في نفس المشاكل كإمدادات المیاه، أو تنظیف الحـي  الحي
  .والخدمات السكنیة في نفس المنطقةفوجود الجیران یكون حیویا في أوقات الطوارئ 

 اء، أضــعف الجماعــات األولیــة مــن تعتبــر جماعــة األصــدق :العالقــات مــع األصــدقاء -2-2
لــذي یقــوم باختیــار أصــدقائه حســب قیمــه وآرائــه ، فتظهــر أهمیــة الجیــران، وبمــا أن الفــرد هــو ا

  . 4األصدقاء من حیث اإلدالء بالنصائح والمعاونة والصحبة
  

                                                             
  .43المرجع السابق ، صسناء الخولي ، - 1
، دط ، دار  األنثروبولوجیا الثقافیة مع دراسة میدانیة للجالیة اللبنانیة اإلسالمیة بمدینة دیربوردن األمریكیةعاطف وصفي ،  - 2

  .79، ص1971شر ، بیروت ، النهضة العربیة للطباعة والن
، دار الوفاء لدنیا 1، ط التراث الشعبي ،دراسة میدانیة في مجتمعات ریفیة وبدویةمحمد عبده محجوب وفاتن محمد شریف،  - 3

  .188، ص 2008الطباعة والنشر ، 
  .77، 76المرجع السابق، ص  ،سناء الخولي - 4
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تتمیز بالتعارف والترابط الوثیق بین األفراد ، فتتواصل هـذه  االجتماعیةوبما أن هذه العالقات 
مجتمـع علـى أداء أجهــزة السـلوكیات أیضـا فـي محــیط العمـل، حیـث تــؤثر هـذه العالقـات فــي ال

  .1اإلدارة العامة
فالتزام الفرد العامل بواجباته تجاه أسرته وأقاربه وأصـدقائه وجیرانـه وكـل مـا تربطـه بهـم 
عالقــة اجتماعیـــة یجعـــل مـــن الضـــروري التضـــحیة للمحافظـــة علـــى مكانتـــه بیـــنهم وهـــذا أیضـــا 

  .یتطلب بعض الوقت ألجل ذلك
  :العوامل الثقافیة:ثانیا

امــل الثقافیــة مــؤثرا علــى ســلوك األفــراد كونهــا نابعــة مــن ثقافــة المجتمــع وكــل تعتبـر العو 
ـــــل احترامهـــــا  ـــــى األق ـــــد بهـــــا أو ممارســـــتها أو عل ـــــى التقی ـــــر عل ـــــرد مـــــن هـــــذا المجتمـــــع مجب ف
وتقدیســها،فهي تــؤثر علــى ســلوكیات األفــراد لكــن عــادة یصــعب التعــرف علیهــا فتمســك العامــل 

الــدین اإلســالمي وكــذا تقدیســه واحترامــه لمقدســاته  بقیمــه والتــي تنبــع أساســا فــي مجتمعنــا مــن
  .یجعل الفرد یحس بانتمائه للجماعة أو المجتمع الذي یعیش فیه

تعتبر العادات والتقالید والقیم والدین والعرف مقومات معنویة للثقافة فهـي تسـود  ولهذا 
  .2المجتمع وتحدد عالقة أفراده بعضهم مع بعض 

لنظر إلى القیمة على أنهـا الحكـم الـذي یصـدره اإلنسـان علـى یمكن ا :االجتماعیةالقیم -1
شيء مهتدیا بمجموعة من المبـادئ والمعـاییر التـي وضـعها المجتمـع الـذي یعـیش فیـه، والـذي 

القیمـة تتضـمن قانونـا أو : ""كالكـون"یحـدد المرغـوب فیـه والمرغـوب عنـه مـن السـلوك، ویقـول 
ـــزمن ـــى مـــر ال ـــه شـــيء مـــن الثبـــات عل تتضـــمن دســـتورا یـــنظم نســـق األفعـــال  فهـــي" مقیاســـا ل

  .3والسلوك

                                                             
  . 215، ص 2003، دط ، الدار الجامعیة ،  المبادئ والتطبیق :دارة العامةاإلمحمد سعید عبد الفتاح ومحمد فرید الصحن ،  - 1
  .107، ص  2000، دط ، دار المعرفة الجامعیة ، إسكندریة ، علم االجتماع الثقافيمحمد أحمد بیومي،  - 2
نهضة العربیة للنشر والتوزیع، ، دط ، دار الالقیم والعادات اإلجتماعیة مع بحث میداني لبعض العادات االجتماعیةفوزیة دیاب،  - 3

  .52، ص 1980بیروت، 
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والمفهوم االجتماعي للقیم مقصور على تلك األنواع من السلوك التفضیلي المبني على مفهوم 
ــا كــان نوعهــا " المرغــوب فیــه" والمرغــوب فیــه هــو تلــك المــرآة التــي تعكــس معــاییر الجماعــة أی

ة فیهــا، إذ تتطلــب أن یقــوم الفــرد ولــذلك فــإن القــیم تختلــف بــاختالف الجماعــات والــنظم الســائد
بواجبه ویحترم ممارسات مجتمعه وعاداته فهي مشتقة مـن طبیعـة الضـوابط اإلنسـانیة الواقعیـة 

  .1في المجتمعات البشریة
والسلوك السوي یختلف من ثقافة إلى أخرى، فما یكون سلوكا سویا فـي ثقافـة مـا یكـون 

ــا فــي ثقافــة أخــرى، وبمــا أن لكــل الثقافــات ســواء كانــت كلیــة عامــة أم فرعیــة محلیــة أم  انحراف
مهنیة قیمها الخاصة بها تتغلغل فیها وتتداخل في نسیجها مع العوامل الثقافیة األخرى تـداخال 

" أوتســـلي "یجعــل أي اضــطراب فــي أي جــزء مــن المركــب الثقــافي یهــدد بــاقي األجــزاء یقــول
"otisllee ."حد ما نسقا متماسكا ومتكـامال  وبناء على ذلك فإن لكل جماعة مستقرة تمثل إلى

ویتوقــف نــوع المجتمــع علــى نــوع القــیم األساســیة الســائدة فیــه كمــا  ،االجتماعیــةمــن العالقــات 
یتوقــف أیضــا علــى مناســبة هــذه القــیم لحاجاتــه وظروفــه وأحوالــه، وعلــى مقــدار تكاملهــا وعــدم 

  . 2تضاربها بعضها مع بعض
عیـة مـن ألـوان السـلوك وتنتشـر بـین الجماعـات تعتبر العـادات الجما :العادات والتقالید -2

إذ تتــوارث مــن جیــل إلــى آخــر لتصــبح تقالیــد، ولهــذا فإنهــا تتــداخل فــي مختلــف شــؤون الحیــاة 
فمنها ما هو حمید كعادات الكرم والتضامن واالحترام ومنها ما هو سـلبي مثـل مخالفـة اآلداب 

لعـادات التقلیدیـة القدیمـة الراسـخة فـي تلـك ا"تعبر العادات والتقالید عـن والسلوك العامة، كما و 
الثقافة، والتي تدوم طویال فیأخذها الخلف عن السلف، والتـي تبقـى وتسـتمر بـرغم فنـاء األفـراد 
الــذین یكونونهــا فــالفرد یولــد فــي عــادات قــد وجــدت قبلــه، وقــد تتغیــر بعــض الشــيء فــي حیاتــه 

  .3"ولكنه عندما یموت تستمر هذه العادات حتى األجیال الالحقة

                                                             
  .54، صفوزیة دیاب، المرجع السابق -  1
  .67، صمرجع نفسهال - 2
  .152، صنفس المرجع - 3
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وبـالنظر إلــى مصــطلح العـادات فنجــد أنــه یشـیر إلــى أشــكال التفكیـر والســلوك المســتقر 
یتعلـــق بمســـألة التكـــرار لعملیـــة  االجتماعیـــةالـــذي یقـــوم بـــه الفـــرد فـــي المجتمـــع فمفهـــوم العـــادة 

معینــة، أو نشــاط محــدد بالطریقــة الواعیــة أو الالواعیــة، فقــد عبــر عنهــا بیــار بوردیــو بمفهــوم 
"Habitus " فهو بذلك یشیر إلى إعادة إنتاج األفكـار " بالنزوع الشخصي االجتماعي"رفها وع

  . 1االجتماعیةثم إعادة إنتاجها مع تغیر الظروف 
أما مفهوم التقالید یعبر من الناحیة السوسیولوجیة عن مدى ارتباط الحاضـر بالماضـي 

مســتقبله عــن طریــق وارتبــاط اإلنســان االجتمــاعي بتراثــه المــادي والروحــي الــذي یشــكل أســاس 
ــا بإقامــة االحتفــاالت وبعــض الطقــوس المعبــرة عــن انتمائــه وهویتــه  إعــادة إنتاجــه مادیــا وروحی

وكمـــا تعبـــر التقالیـــد عـــن مجموعـــة قواعـــد الســـلوك التـــي تنشـــأ عـــن الرضـــا واالتفـــاق . الثقافیـــة
 الجمعي وتستمد قوتها من المجتمـع، كمـا تعنـي انتقـال العـادات مـن جیـل إلـى جیـل مـن خـالل

  .2التیارات االجتماعیة وعن طریق التكرار
وتـــأتي التقالیـــد مـــن الرضـــا واالتفـــاق الجمعـــي علـــى إجـــراءات وأوضـــاع معینـــة تخـــص 

   .3المجتمع المحلي الذي تنشأ فیه
ــد تتقــوى بعوامــل عدیــدة  منهــا صــغر ویؤكــد بعــض األنثروبولــوجیین أن العــادات والتقالی

وربما أهم عامل یرجع إلى انعزال المجتمع عـن  حجم المجتمع وسیادة النظام الطبقي الهرمي،
مظــاهر التثــاقف المختلفــة، فالتقالیــد تتمیــز بطابعهــا الجمــودي، إذ تقــف فــي كثیــر مــن األحیــان 
بعض التقالید حائال أمام التجدید ، أما العادات فهي أكثر عمومیة وقابلة للتغیر بتغیر الزمـان 

  . والمكان

                                                             
مجلة ، "نحو مقاربة سوسیولوجیة للمعطى الجزائري أي عالقة؟: الدین ، التاریخ ، الثقافة "خواجة عبد العزیز وداود عمر،  - 1

  . 308، ص 2011 دد الثامن عشر، جویلیة، العالحقیقة
المكتب  2، طدراسة في علم اجتماع العسكري - العالقات اإلجتماعیة في القوات المسلحةحسین عبد الحمید أحمد رشوان،  - 2

  .69، ص2004،إسكندریةالجامعي الحدیث، 
مكتبة المصریة للطباعة والنشر والتوزیع إسكندریة ، ، دط ، ال اتجاهات األسرة العربیة نحو عادات الزواجفادیة عمر الجوالني،  - 3

  . 36، ص 2004
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والتقالیـــد تمـــارس تأثیرهـــا فـــي توجیـــه ســـلوك النـــاس أمـــا فـــي مجتمعنـــا ال تـــزال العـــادات 
ـــروابط التقلیدیـــة واالنتمـــاء للجماعـــات المحلیـــة  وأفعـــالهم واتجاهـــاتهم وتفضـــیال تهـــم بالنســـبة لل

ـــــع المراكـــــز واألدوار والعالقـــــات  ـــــى مســـــتوى األســـــر  االجتماعیـــــةاألولیـــــة والثانویـــــة، وتوزی عل
  .1والعائالت وغیرهم

  : تمع المحليفي المج دلیاالتقو العادات  -3
یتبع الناس في المجتمع عادات جمعیـة ویخضـع سـلوكهم للقواعـد التـي تفرضـها نظـم المجتمـع 

  .السائدة، وتعني مظاهر العرف التي أوجدها المجتمع بالقواعد السلوكیة
وتختلـــف العـــادات والتقالیـــد مـــن مجتمـــع إلـــى آخـــر حســـب خصوصـــیة المجتمـــع، ومـــن 

ـــةالعـــادات  ـــة مـــا  االجتماعی ـــة بكـــرم التقلیدی ـــز المنطق ـــاة، وتتمی ـــالزواج والضـــیافة والوف یتصـــل ب
فقــد اخــتص كــل إقلــیم بطریقــة خاصــة فــي إكــرام الضــیف، ویتجلــى ذلــك مــن خــالل "الضــیافة، 

  .2"تخصیص غرفة في كل البیوت تسمى دار الضیافة
وقــد كــان مــن مهــام الوقــاف ســابقا التعــرف علــى الغربــاء واألجانــب بالبلــدة ومصــاحبتهم 

یافة ثـم تحدیـد األســرة التـي یحـین دورهـا لتقـدیم الطعــام لضـیف البلـدة لمـدة ثالثــة إلـى دار الضـ
أیـــام، فقـــد ألـــف أهـــل المنطقـــة آنـــذاك أن األســـر المیســـورة الحـــال تتنـــاوب علـــى تقـــدیم الطعـــام 

   .3لضیف البلدة
نمـا تـوفرت مؤسسـات  ٕ إال أنه حالیا لم تصبح الضیافة مقتصـرة علـى البیـوت فحسـب، وا

الطعـام والشـراب، خـدمات النقـل، خــدمات ( تقـوم هـي أیضـا بتقــدیم الخـدمات  )الفنـادق(أخـرى 

                                                             
، المكتبة المصریة للطباعة  1، ط عملیة تغیر االتجاهات نحو مظاهر الحیاة في المجتمع المحليموسوعة العلوم اإلجتماعیة،  -1

  . 45، ص 2003والنشر والتوزیع، 
، دراسة )الثامن عشر والتاسع عشر میالدي( ي عشر والثالث عشر للهجرة توات واألزواد خالل القرنین الثانمحمد حوتیة،  - 2

  .243، ص 2003/2004الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في التاریخ والمعاصر جامعة  تاریخیة من خالل الوثائق المحلیة
 2007، دط، دیوان المطبوعات الجامعیة إقلیم توات خالل القرنین الثامن عشر والثامن عشر المیالدیینفرج محمود فرج،  - 3

  .48ص
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لهــــؤالء الضــــیوف أو الزائــــرین بغــــض النظــــر عــــن طــــول أو قصــــر فتــــرة ) المحــــال التجاریــــة 
  .1مكوثهم

یتطلـب مـن سـكان الحـي أو القصـر اإلشـراف علـى تغسـیل "أما فیما یتعلق بالوفاة فإنـه 
وبعد إتمام صالة الجنازة یقوم أهل المیت في الیـوم الثـاني  المیت وتكفینه وحمله إلى المقبرة ،

  .2"السلكة "أو الثالث بتحضیر 
أمـــا الـــزواج فبمـــا أنـــه یعتبـــر أســـاس تكـــوین األســـرة فهـــو مـــن أعظـــم الـــنظم االجتماعیـــة 
وأخطرها شأنا في حیاة األفراد والمجتمعات ، والزواج في الثقافات التقلیدیة یتسم بسمات تمیزه 

ابع خــاص وتتجلــى تلــك الســمات الممیــزة فــي خضــوع الــزواج خضــوعا یكــون تامــا وتطبعــه بطــ
لعـادات اجتماعیـة معینــة، تتضـمن قیمـا خاصــة یتمسـك بهــا أفـراد المجتمـع تمســكا شـدیدا حتــى 

  .3ترسخت جذورها فصارت من لب التراث الثقافي یتوارثها الناس خلفهم عن سلفهم
صوصـــیات والتـــي تظهـــر مـــن خـــالل ولهـــذا فإنـــه ومـــن أنـــه كـــل مجتمـــع ینفـــرد بعـــدة خ

سلوكیات األفراد ولهذا فإن للعـادات والتقالیـد جانـب حمیـد یوثـق الصـالت بـین األفـراد ویتجلـى 
ــدة التــي یتصــف بهــا أفــراد المجتمــع كعــادة الضــیافة إذ یعــرف  ذلــك مــن خــالل العــادات الحمی

راس إذ ســـكان المنطقـــة بـــإكرام الضـــیف، كمـــا أن لهـــم خصوصـــیات فیمـــا یخـــص الوفـــاة واألعـــ
تخضـع هـي األخـرى لعــادات وطقـوس خاصـة بــالرغم مـن أن كـل منهــا یحـدث فـي أي مجتمــع 
ــــة حســــب خصوصــــیة  ــــف مــــن مجتمــــع آلخــــر إذ تخضــــع لعــــادات وتقالیــــد معین إال أنهــــا تختل

  .المجتمع
  
  
  

                                                             
، 2007األردن،  -، دط ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع ، عمان  مدخل مهني -إدارة الضیافة حمید عبد النبي الطائي،  - 1

  .37ص
  .244، صنفس المرجعمحمد حوتیة،  - 2
  .245فوزیة دیاب،  المرجع السابق، ص - 3
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  ):الزیارات ( االحتفاالت الدینیة والثقافیة بالمنطقة:ثالثا
یـة أدرار وبمـا أن دراسـتنا تركـز أساسـا علـى كون أن دراستنا تخـص مدیریـة التربیـة لوال   

معرفــة التــأثیر الــذي تســببه العوامــل السوســیوثقافیة علــى إدارة الوقــت فإننــا ارتأینــا تخصـــیص 
مبحــث للتعـــرف علــى التـــأثیر الــذي تســـببه الزیــارات المقامـــة ســنویا وموســـمیا بالمنطقــة كونهـــا 

ث أنها تلقى اهتمامـا وممارسـة تعتبر عامل اجتماعي وثقافي في نفس الوقت،اجتماعي من حی
ولهــذا ســنتطرق . مــن طــرف أفــراد المجتمــع، وثقــافي ألنهــا نابعــة مــن ثقافــة المجتمــع المحلــي

بشــيء مــن التفصــیل وذلــك مــن خــالل عرضــنا لمفهومهــا وأهــم الزیــارات المقامــة ذات الجــذب 
ي األخـرى السكاني الكثیر،وكذلك بعض الطبـوع الفوكلوریـة المصـاحبة للزیـارات والتـي تلقـى هـ

  .اهتماما من السكان
" أدغـاغ"یرجع أصـل تسـمیة أدرار إلـى الكلمـة األمازیغیـة : تقدیم عام عن والیة أدرار -1

وتتكــون أدرار تاریخیــا مــن أربــع نـــواحي . والتــي تــرادف فــي اللغــة العربیــة الحجـــر أو الحجــارة
فــي الوســط وبــرج شاســعة جغرافیــا، قــورارة فــي الشــمال، وتیــدكلت إلــى الجنــوب أمــا تــوات فتقــع 

  .باجي المختار في أقصى الجنوب
أمـا موقعهـا فـي أقصــى الجنـوب الجزائـري یحــدها مـن الشـمال الغربــي والیـة بشـار ومــن 
الجهة الشرقیة والیة غردایة وتمنراست ومن الغرب والیة تندوف ومن الجنوب دولة مالي ومن 

  .  1الجنوب الغربي دولة موریتانیا
) تیــــدیكلت -قـــورارة -تـــوات( والیــــة أدرار بأقالیمهـــا الـــثالث  تتمیـــز :مفهـــوم الزیـــارات -2

باالحتفال بالزیارات والتي ترتبط عـادة بإحیـاء ذكـرى عـالم أو ولـي صـالح، كمـا یقتـرن موعـدها 
بالتقویم القمـري أو الشمسـي ویراعـى فـي  موعـدها أن یكـون فـي موسـم جنـي التمـور أو موسـم 

 .2الحصاد

                                                             
،المهرجان الثقافي  أدرار تعابیر ثقافیة تقلیدیة وشعبیةالمحلي للفنون والثقافات الشعبیة لوالیة أدرار،  محافظة المهرجان الثقافي - 1

  .1، ص2009اإلفریقي الثاني، الجزائر،
  .245المرجع السابق، ص ،محمد حوتیة - 2
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الولي الصالح في كثیر من  القصور في حقب قدیمة جدا،  وتشیر مأثورات شفاهیة إلى وجود
وقـد أصـبحت أهمیـة األولیـاء الصـالحین بمـرور الـزمن ظـاهرة حقیقیـة وامتـد تـأثیرهم فـي جمیــع 

  .1مستویات الحیاة االجتماعیة
وترتبط الزیارة بطقوس وممارسات دینیة والتي هي إحدى ممیزات اإلسالم فـي المغـرب 

ومازالـت هـذه ) ، القادریـة التیجانیـة(الطـرق الصـوفیة المنتشـرة بهـا  العربي، ونظـرا لخصوصـیة
  .2الطقوس منتشرة ومسیطرة على عقول الذین یمارسونها

والطقـس یمیـل مـن خــالل تكـراره واسـتدامته إلـى تكــریس دیمومـة الحـدث االجتمــاعي أو 
مشـاركة األسطوري فیؤخذ عند الـذین یسـتخدمونه علـى أنـه فعـل دینـي، وكلمـا كـان یسسـتدعي 

  .3جماعیة في أدائه كلما اكتسب تعبیریة اجتماعیة
وتعود فكرة تقـدیس الـولي فـي المنطقـة إلـى شـیوع القصـص المناقبیـة لهـم بحیـث تجعلـه 
یشكل بفضـیلته الخاصـة عالمـا رمزیـا فیصـبح فـي مسـتوى مركـزي فـي الـذاكرة الجمعیـة وینتقـل 

المرتبـة األولــى بركــة الـولي، كمــا یمكــن هـذا التعــالي للــولي إلـى أفــراد ســاللته الـذین یرثــون فــي 
ـــار النافعـــة لهـــذه البركـــة شـــرط  ـــي المنطقـــة أن یســـتفیدوا مـــن اآلث أیضـــا للتجمعـــات الســـكانیة ف

  .4احترامها وتقدیسها
وقد ترسخ في نفوس أهل المنطقة وعاداتهم تعظـیم أهـل الفضـل والصـالح مـن العلمـاء 

نحو الصالحین زیارتهم لهـم اللتمـاس البركـة  والفقهاء وحملة القرآن الكریم، ولهذا فمن عاداتهم
  .5منهم، فلهذا یقیمون على أضرحتهم زیارات في كل سنة

                                                             
، المركز الوطني للبحوث في  محلیةقصور قورارة وأولیاؤها الصالحون في المأثور الشفهي والمناقب واألخبار الرشید بلیل،  - 1

  .49، ص2008عصور ما قبل التاریخ وعلم اإلنسان والتاریخ، 
، مجلة الحقیقة، العدد الثامن جویلیة ألسبوع المولد النبوي  الشریف بمنطقة قورارة االحتفالیةالمظاهر ، نقاسي عبد الرحما - 2

2011.  
  .122، ص1988، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  1، ط الدین والطقوس والتغیراتنور الدین طوالبي،  - 3
  .215المرجع السابق، ص رشید بلیل، - 4
 2،ط نسیم النفحات من أخبار توات ومن الصالحین والعلماء الثقاتالشیخ موالي أحمد الطاهري اإلدریسي الحسني،  - 5

  .90، ص2012الجزائر،  - مداد للطباعة والنشر غردایة 
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ولهـــذا فـــإن الزیـــارة تعتبـــر الزیـــارة فـــي المنطقـــة مـــن بـــین االحتفـــاالت التـــي تقـــام ســـنویا 
عــادات جماعیــة "بمناســبة تخلیــد ذكــرى ولــي صــالح، وتعتبــر االحتفــاالت الشــعبیة فــي جوهرهــا 

مناسبات مختلفة ثم ارتبطت لدى الناس بذكریات سارة فاستقرت وأصبحت تتكرر مورست في 
، وبالتـــالي فـــإن لهـــذه االحتفـــاالت تـــأثیر كبیـــر فـــي الحیـــاة اإلجتماعیـــة 1"فـــي مناســـباتها الدینیـــة

  . والثقافیة ألفراد المجتمع
حم تشـكل الزیـارة فرصـة للقـاء والتعـارف وصـلة الــر  :أهـم الزیـارات المقامـة بالمنطقـة -3

والتضامن إضافة إلى الزخم الثقافي المتنوع الموروث عبـر األجیـال، وتتفـق الزیـارات فـي عـدة 
قواسم مشتركة، إال أن البعض منها له ممیـزات خاصـة تجعلهـا أكثـر اسـتقطابا للـزوار، ونـذكر 

  :منها
ــارة ســیدي ســلیمان بــن علــي - وهــو مــن شــرفاء تلمســان مــن أوالد أحمــد یــون، ویعــرف بـــ : زی
ودفن بها، تشد الرحال لزیارته من مختلف  670توفي بأوالد أوشن بأدرار سنة " ن تیميسلطا"

  .مناطق أدرار
مــن أعــالم القــرن العاشــر، عــرف بشــیخ ركــب الحجــیج، تخــص : زیـارة ســیدي الحــاج بلقاســم -

  .2زیارته االحتفال بأسبوع المولد النبوي الشریف
فاالت بمنطقـة قـورارة، ویحتفـل بـه یـوم من أبرز االحت) أسبوع تیمیمون( ویعتبر السبوع 

التاسع عشر من ربیع األول، وینطلق هذا االحتفال بزاویة سیدي الحاج بلقاسـم ویسـتمر طیلـة 
أسبوع بتقدیم عروض فلكلوریة كالبارود، الحضرة، السارة، ورقصـات شـعبیة عریقـة، كمـا یتلـى 

  .القرآن الكریم كل لیلة إلى غایة ختمه یوم الزیارة
  

                                                             
، "النهوض بالقریة المصریة"، المؤتمر األول لإلدارة المحلیة العادات والتقالید وتطویرهاالوهاب أبو الخیر، عبد  - 1

  .1969الجمهوریة العربیة المتحدة، أبریل 
  .18، صقتقلیدیة وشعبیة، المرجع الساب ثقافیة  أدرار تعابیر - 2
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العدیـد مـن الـزوار والسـیاح لمشـاهدة تلـك الطقـوس والعـادات والتقالیـد " السبوع "ویجلب 
  .1التي تمنح االحتفال به بتیمیمون الخصوصیة اإلنفرادیة

وهو من أعالم القرن السابع الهجري، وتتمیز زیارتـه بالفاتحـة : زیارة موالي عبد اهللا الرقاني -
  .غرب آخر یوم من زیارتهفي م" السلكة"الكبرى التي تأتي عقب اختتام 

شیخ الطریقـة القادریـة، دفـین بغـداد یحظـى بـاحترام كبیـر : زیارة موالي عبد القادر الجیالني -
لــدى ســكان المنطقــة، وال یكــاد یخلــو قصــر مــن مریــده، وتقــام ســنویا زیــارات یخــتم فیهــا القــرآن 

  . 2الكریم، ویتم فیها تذاكر مآثر هذا الولي الصالح
  : وریة المرافقة للزیاراتكلالفو الطبوع  -4

یعبــــر الفوكلــــور فـــــي المنطقــــة عـــــن رقصــــات شــــعبیة مألوفـــــة یمارســــها ســـــكان المنطقــــة فـــــي 
  .االحتفاالت

والرقص الشعبي یعتبـر أحـد الفنـون الشـعبیة، وهـو مـن أقـدم أشـكال التعبیـر الفنـي التـي 
عبي بعـادات مارسها اإلنسـان لیعبـر بهـا عـن حاجاتـه العاطفیـة واتجاهاتـه، ویـرتبط الـرقص الشـ

المجتمع وتقالیده، ویتأثر بالبیئة و األحوال الجویة من حرارة وبرودة ورطوبة وجفاف، وطبیعـة 
  .3األرض وكذا بهیئة اللباس

وتتخلل مواسم الزیارات بمنطقة أدرار أهـازیج فولكلوریـة والتـي هـي عبـارة عـن رقصـات 
  :بها الزیاراتشعبیة تنفرد بها المنطقة، ومن الرقصات الشعبیة التي تشتهر 

ارتبطـت هـذه الرقصـة محلیـا بالزیـارات ألضـرحة األولیـاء والمناسـبات : رقصة البـارود -3-1
الوطنیة والدینیة، وتؤدى هذه الرقصة على مراحل تبتدئ بتردید بیت شعري یمدح فیه الرسول 

  ضبط الذي تقام له المناسبة لتلیها مرحلة التحمیة ألجل ) الولي ( ، أو تسلیم للشیخ )ص( 

                                                             
  .41، ص 2008، الجزء األول، 1، طدلیل الجمهوریةتوفیق بوزناشة ،  - 1
  .18، ص المرجع السابق،محافظة المهرجان الثقافي المحلي للفنون والثقافات الشعبیة لوالیة أدرار  - 2
، دط ،عین للدراسات دراسة في الرقص الشعبي :مدخل إلى علم الفولكلورنادیة عبد الحمید الدمرداش وعال توفیق إبراهیم ،  - 3

  . 83، ص2007، واالجتماعیةوالبحوث اإلنسانیة 
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التـــوازن اإلیقـــاعي والحركـــي، مـــع تردیـــد الكلمـــة بواســـطة المجموعـــة ثـــم تـــأتي المرحلـــة األخیـــرة 
بخروج الفرقة اإلیقاعیة من وسط الحلقة، ویبقى منشط الحلقة الذي یعطي إشارة إطالق النـار 

  .جماعیا
  .1"تیمیمون" وتنتشر هذه الرقصة بمنطقة قورارة : رقصة أهلیل -3-2

وعـة مـن األغـاني الخاصـة بمنطقـة قـورارة، التـي تـؤدى فـي فضـاءات ویمثل أهلیل مجم
الــذین ســكنوا  عامـة وعــادة أثنــاء اللیـل، بمناســبة الزیــارات تخلیــدا لـذكرى أولیــاء اهللا الصــالحین

المنطقة، وأیضا أثناء الحفالت واألفراح العائلیة، واألغاني التي تردد من طـرف الفرقـة متعلقـة 
اهللا ســبحانه ومــدح النبــي والرجــال الصــالحین، إضــافة إلــى أغــاني باالبتهــاالت والتضــرع إلــى 

  .2دنیویة متعلقة بالحب وسرد أحداث وأساطیر األولین وذكر المالحم
ارتبطـت هـذه الرقصـة بـاألعراس وبعـض الزیـارات، ویتغنـى فیهـا قصـائد  :رقصة الطبل-3-3

  .3ویةالغزل العفیف فعادة تروي حكایات الحب والمحبین في البیئة الصحرا
ورقصــــة الطبــــل عبــــارة حلقــــة تــــؤدى فیهــــا األغــــاني والمــــدائح الشــــعبیة، وفــــق األلحــــان 
المعهـودة بالمنطقـة حیـث یجلـس المغنـي الـذي یحفـظ الكثیـر مـن القصـائد وأمامـه دف یضـرب 
علیه لیضبط اإلیقاع لباقي الضاربین، ویبدأ في غناء القصیدة ویقوم المجاورون بتردیـد الزمـة 

  .4القصیدة
لرقصة یختص بهـا الرجـال والنسـاء، فبالنسـبة للرجـال تـؤدى فـي تجمـع لیلـي مـن وهذه ا

مختلـف الفئـات شـبان وشــیوخ ، یـرددون األغـاني جماعیـا ، أمــا بالنسـبة للنسـاء تـؤدى الرقصــة 
 .5داخل البیوت

 
                                                             

  .103، ص 10،2007عاصمة الثقافة العربیة ،عددر الجزائ ،مجلة الثقافة، "أدرار - الفنون الشعبیة في توات "عقیدي أمحمد،  - 1
  .5المرجع السابق، ص ، محافظة المهرجان الثقافي المحلي للفنون والثقافات الشعبیة لوالیة أدرار- 2
الجزائر،  -، دار الغرب للنشر والتوزیع وهرانمدخل للذهنیة الشعبیة -ة بمنطقة تواتالرقصات واألغاني الشعبیعاشور سرقمة ، - 3

2004.  
  .230ص  2007، دار األبحاث للترجمة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2، طصفحات من تاریخ منطقة أولفعبد المجیدة قدي، - 4
  .8ص ،الجنوب الغربي عادات وتقالید فلكلوریة في -إیقاعات شعبیةالحاج محمد بلغیت ،  - 5
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  :خالصة الفصل
تعتبر العوامل االجتماعیة والثقافیة بمثابة ظروف مالزمة العامل حتى فـي بیئـة عملـه، 
وتعــود فــي األســاس للمجتمــع الــذي ینتمــي إلیــه الفــرد وتطبــع بثقافــة ذلــك المجتمــع فالعالقــات 
االجتماعیـــة ســـواء كانـــت أســـریة أو قرابیـــة وكـــذا قـــیم وعـــادات وتقالیـــد مجتمـــع مـــا تعتبـــر مـــن 
المقومات األساسیة لثقافة المجتمع وعلى كل فرد أن یلتزم بهـا ولهـذا فإنهـا تشـكل تـأثیرا  علـى 

التعامـل مــع وقتــه وذلـك ألن الوقــت الـذي یقتطــع مــن مـن وقــت العمـل یعتبــر لــیس  العامـل فــي
بالوقت القلیل إذ یأخذ أحیانا ألنه في ظل تـدخل هـذه العوامـل فـي الوقـت الـذي مـن المفتـرض 
قضــائه داخــل المؤسســة فــإن االنصــراف بســببها یأخــذ الكثیــر مــن الوقــت وهــو مــا ینجــر عنــه 

  .  نجاز المهام الیومیة أو تأجیلها لوقت آخرظهور تصرفات أخرى كالتأخر في إ
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  :تمهید
طوات الدراسة وتناسقها، واالنتقال من الجانب النظري إلى للحفاظ على تسلسل خ

الجانب المیداني سنحاول في هذا الفصل عرض اإلجراءات المتبعة في الدراسة وذلك من 
ي الدراسة ومجاالت الدراسة ثم مجتمع وعینة الدراسة مرورا خالل عرض المنهج المتبع ف

  .بأداة الدراسة وكیفیة بنائها ثم خصائص مفردات الدراسة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  إجراءات الدراسة                                           الفصل الرابع        
 

 
56 

  منهج الدراسة-أوال
حتى یأخذ البحث درجة من الدقة والموضوعیة یجب توفر مجموعة من القواعد العامة 

 لبحــث بأســلوب علمــي یضــمن دقــة النتــائج،التــي یسترشــد بهــا الباحــث للوصــول إلــى هــدف ا
وسیتم استخدام المنهج الوصفي في الدراسة لكونه أكثر المناهج استخداما ومناسبة فـي دراسـة 

  .الظواهر االجتماعیة
محاولة الوصول إلى المعرفة الدقیقة "ویمكن تعریف المنهج الوصفي على أنه 

ى فهم أفضل وأدق أو وضع والتفصیلیة لعناصر مشكلة أو ظاهرة قائمة للوصول إل
إن الدراسات الوصفیة "ویعرفه هویتني بقوله 1"السیاسات واإلجراءات المستقبلیة الخاصة بها

هي التي تتضمن دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبیعة ظاهرة أو موقف أو مجموعة من 
  2"األوضاع

على إدارة الوقت ونظرا لكون الدراسة تستهدف دراسة تأثیر العوامل السوسیوثقافیة 
استعانت الباحثة بالمنهج الوصفي الذي یساعد على توفیر بیانات مفصلة عن الظاهرة وذلك 
ألن الدراسات الوصفیة تسعى إلى اكتشاف الظواهر ووصفها وصفا دقیقا وتحدید خصائصها 

   .تحدیدا كمیا وكیفیا
  :مجاالت الدراسة -ثانیا

لى العاملین داخل مدیریة التربیة بوالیة أدرار التي تم إجراء الدراسة ع: المجال الجغرافي-1
تقع وسط مدینة أدرار یحدها من الشمال بلدیة أدرار ومن الجنوب متوسطة األمیر عبد 

  .القادر ومن الشرق بنك الفالحة والتنمیة الریفیة ومن الغرب بنك القرض الشعبي الوطني
  :تعریف مدیریة التربیة لوالیة أدرار-أ

ة التربیة إدارة عمومیة المركزیة كباقي إدارات الدولة ذات الطابع اإلداري تعتبر مدیری
تابعة لوزارة التربیة الوطنیة تتكفل بتطبیق ومتابعة جل األنشطة التربویة والتعلیمیة التي تندرج 

                                                             
األردن، -، عمان، دار وائل للنشر والتوزیعتطبیقات إداریة واقتصادیة: مناهج البحث العلميأحمد حسین الرفاعي، - 1 

  .122، 121، ص 1999
راق للنشر والتوزیع، مؤسسة الو  ،1ط ،أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعیةمروان عبد المجید إبراهیم،  -2

  .126، 125ص ، 2000،ردناأل-عمان
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ضمن المجال التربوي في مختلف المؤسسات التعلیمیة بمراحلها الثالثة ابتدائي، متوسط، 
  .كوین المؤطرین على مستوى قطاع التربیةثانوي، وكذا ت

  :نشأة مدیریة التربیة لوالیة أدرار-ب
أفریل  16المؤرخ في  76/35أنشئت مدیریة التربیة لوالیة أدرار بمقتضى األمر رقم 

19761 .  
وفي هذه . بعدما كانت تابعة لوالیة بشار وكلفت بمتابعة تنفیذ السیاسة التعلیمیة محلیا

یریة وتكلفت بتطبیق ومتابعة جل السیاسة التعلیمیة محلیا واختصت بما السنة تأسست المد
  :یلي
  .تعمیم التعلیم بإقامة المنشآت القاعدیة له وتوسیع شمولیتها بالمناطق النائیة-
  .تنشیط ومتابعة تنفیذ البرامج التعلیمیة على مستوى الوالیة-
  .تنظیم نشاطات لمختلف أسالك التأطیر-
  .لیة تتماشى وسیاسة الدولة في مجال التعلیموضع برامج مستقب-
   :2مهام وأنشطة مدیریة التربیة-ج

  :تتولى مدیریة التربیة القیام بالمهام التالیة
  .تنشیط العملیة التعلیمیة على مستوى الوالیة وتنسیقها ومتابعتها -
لمؤسسات توفر الشروط التي تساعد على األداء الفعال لألنشطة التربویة والسیر الحسن  -

  .التربیة والتكوین
  .تجمع اإلحصاءات الخاصة بالتالمیذ والمستخدمین -
  . تسهر على تطبیق برامج التعلیم واحترام التنظیم المدرسي -
  .تعیین الموظفین الالزمین وتسییر شؤونهم -
  .تنظیم عملیات التوجیه والتقییم المدرسي وتنفیذها -
  .تنفیذ عملیات تكوین الموظفین -
  .یم االمتحانات والمسابقات التابعة للقطاع ومتابعتهاتنظ-

                                                             
تأسیس مدیریة التربیة لوالیة أدرار، الجریدة الرسمیة : ، المتضمن1976أفریل  16المؤرخ في  ،76/35أنظر األمر رقم  -1

       1991، 01عدد
   2 ، مصلحة األرشیفمعلومات متحصل علیها من المؤسسة -
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   :الهیكل التنظیمي للمدیریة- د
  :1یتشكل الهیكل التنظیمي لمدیریة التربیة مما یلي

والذي یعد المسؤول األول على المدیریة وله السلطة المباشرة على جمیع : المدیر-)1
انین والتعلیمات الصادرة من وزارة المصالح والمؤسسات التعلیمیة حیث یعمل على تنفیذ القو 

  .التربیة
  :ومن مهامه:األمین العام-)2
  .تولي تنشیط أعمال مختلف مصالح مدیریة التربیة على مستوى الوالیة وتنسیقها ومتابعتها-
  .السهر على تنفیذ التوجیهات والتعلیمات الصادرة عن اإلدارة المركزیة لوزارة التربیة الوطنیة-
  .تعلیمات مدیر التربیة وقراراتهمتابعة تطبیق -
  .یمضي في حدود صالحیاته على المستندات والوثائق اإلداریة-
  .یتولى النیابة عن مدیر التربیة في حالة حصول مانع-
تعمل على ترتیب وحفظ واستقبال البرید الوارد والصادر للمدیریة : األمانة العامة-)3

د المقابالت مع المدیر والسهر على خلق الجو واستقبال المكالمات الهاتفیة والفاكس إعدا
  .المالئم من االستقرار والهدوء للمدیر من أجل إنجاز مهامه

تضم المدیریة أربع مصالح أساسیة حیث تضم كل  :المصالح المختلفة للمؤسسة
  :2مصلحة عدد من المكاتب وهي

: مكاتب هي یسیرها رئیس المصلحة ویشرف على أربعة: مصلحة البرمجة والمتابعة-)1
مكتب البناء والتجهیز، مكتب البرمجة والخریطة المدرسیة، مكتب الخدمات االجتماعیة 

  .والصحة المدرسیة، مكتب المیزانیة والمصالح االقتصادیة
: یسیرها رئیس المصلحة ویشرف على أربع مكاتب هي: مصلحة الدراسة واالمتحانات-)2

وسط واالبتدائي، مكتب االمتحانات والمسابقات، مكتب التعلیم الثانوي، مكتب التعلیم المت
  .مكتب النشاط الثقافي والریاضي

                                                             
   1 ،، مصلحة األرشیفمعلومات متحصل علیها من المؤسسة -
   2 ، مصلحة األرشیفعلومات متحصل علیھا من المؤسسة،م -
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یسیرها رئیس مصلحة الموظفین والتفتیش یشرف على : مصلحة الموظفین والتفتیش-)3
مكتب هیئة التدریس، مكتب العمال اإلداریین والمهنیین، مكتب التكوین : ثالث مكاتب هي

  .والتفتیش
قوم بتسییرها رئیس مصلحة في رتبة مقتصد رئیسي یقوم بمعالجة ی: مصلحة الرواتب-)4

مكتب تسییر رواتب : األجور وما ینجم عنها من استفسارات الموظفین بصفة عامة وتضم
موظفي التعلیم االبتدائي، مكتب تسییر رواتب موظفي التعلیم اإلكمالي، مكتب تسییر رواتب 

 .  1موظفي التعلیم الثانوي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 

                                                             
   1، مصلحة األرشیفمعلومات متحصل علیها من المؤسسة -
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اختلف علماء المنهجیة حول تحدید المجال الزمني للدراسة حیث یرى  :المجال الزمني
البعض أنها تبدأ من اختیار الباحث لموضوع دراسته إلى غایة استخالص النتائج، في حین 

  .یرى البعض اآلخر أنها تبدأ من النزول إلى المیدان حتى استخالص النتائج
  .لدراسة إلى تبني الرأي الثانيوقد اتجهت الباحثة في هذه ا

  :وقسمت الفترة الزمنیة إلى خمس مراحل كاآلتي
حیث قامت الباحثة بزیارة المؤسسة  2013دیسمبر  15_8كانت مابین : المرحلة األولى

وطلبت إجراء دراسة میدانیة وقد كان هناك تردد في الموافقة على إجراء  الدراسة في هذه 
تم الحصول على الموافقة  2013دیسمبر  15تطول، وفي یوم  المؤسسة هذا ما جعل الفترة

  .إلجراء الدراسة المیدانیة بهذه المؤسسة
جانفي ثم الذهاب للمؤسسة بغرض الحصول على المعلومات  10في : المرحلة الثانیة

إذ تم االتصال بعدة مسؤولین .المتعلقة بالمؤسسة وقد كان من الصعوبة الحصول علیها
مارس تم الحصول على معلومات  10مؤسسة مرات عدیدة إلى غایة والتردد على ال

  .بخصوص المؤسسة من طرف أحد المسؤولین
تم خاللها إعداد االستمارة بشكل أولي وبعد إجراء تعدیالت وتصحیحها وذلك : المرحلة الثالثة

  .بعد عرضها على خمس محكمین ثم إعدادها بشكل نهائي في أواخر شهر مارس
تم فیها توزیع االستمارات على المبحوثین في أوائل شهر أبریل حیث تم : بعةالمرحلة الرا

استرجاع بعضها في األسبوع األول، أما األغلبیة المتبقیة فإنهم لم یوافقوا على استالمها في 
تلك الفترة وذلك حسب تصریحات بعضهم بأنهم منشغلین مع االمتحانات المدرسیة التي 

ولهذا تم تأجیل توزیع االستمارات المتبقیة .بدایة شهر جوانتجرى في أواخر شهر ماي و 
  .حتى بدایة شهر جوان

 .تم فیها تفریغ البیانات وتحلیلها للوصول إلى نتائج الدراسة: المرحلة الخامسة
 
 
  
  
  



  إجراءات الدراسة                                           الفصل الرابع        
 

 
61 

  :عینة الدراسة- اثالث
ارتأت الباحثة في أول األمر القیام بمسح شامل على كل العاملین بمدیریة التربیة 

أحد المسؤولین إال أنه ونظرا   عامال حسب ما صرح به140یة أدرار والبالغ عددهم لوال
  :لألسباب التالیة

عدم وجود كل العاملین أثناء إجراء الدراسة حیث أن هناك من كانوا في عطلة كما الحظنا -
أن هناك منهم من ال یوجد داخل المؤسسة أصال ولما استفسرنا عن الوضع كان الجواب أن 

  .ك من الموظفین من هم تابعین للمؤسسة ویعملون خارجهاهنا
  .رفض بعض الموظفین التعامل معنا واستالم االستمارة-

وبهذا فقد كان من الصعب على الباحثة حصر كل المجتمع ولهذا تم تطبیق الدراسة 
عامل، وبعد توزیع االستمارات  76على العاملین المتواجدین داخل المؤسسة والبالغ عدد 

ى كل أفراد العینة تم استرجاعها وبعد عملیة التصفیة تم حذف استمارتین غیر صالحتین عل
تم اعتمادها لتكون  74للتحلیل لعدم إجابة المبحوث على أغلب األسئلة لینخفض العدد إلى 

  .منطلقا نعتمد علیه في تحلیلنا
  :أدوات جمع المعطیات -رابعا

ة من أدوات البحث العلمي للحصول على الحقائق تعتبر االستمارة أداة مفید: االستمارة-1
  1.والتوصل إلى الوقائع والتعرف على الظروف واألحوال ودراسة المواقف واالتجاهات واآلراء

ولجمع البیانات المیدانیة تم االعتماد على االستمارة كونها األداة األنسب لهذه الدراسة وقد تم 
  :إعداد االستمارة كاآلتي

تم تصمیم استمارة أولیة ثم تم عرضها على المشرف وبعد مراجعتها تم : ياإلعداد األول-
محكمین متخصصین في مجال التنظیم واإلدارة واالستفادة من آرائهم فیما  6عرضها على 

ضافة   ٕ یتعلق بمحاور االستمارة واألسئلة حیث أنه تم التعدیل في صیاغة بعض األسئلة وا
  .وحذف بعضها

   

                                                             
   .229، ص2000، دار الفكر المعاصر، دمشق،1ط أساسیاتھ النظریة وممارستھ العملیة، - البحث العلميرجاء وحید دویدري،  -1
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بعد عرض االستمارة على المحكمین تم تعدیلها من خالل مالحظاتهم : اإلعداد النهائي-
سؤاال موزعة على  37وتوجیهاتهم ثم إعدادها في شكلها النهائي حیث أنها قد تضمنت 

  : المحاور التالیة
  أسئلة 9ویتعلق بالبیانات الشخصیة ویتضمن: المحور األول -
  أسئلة 8منویتعلق بالعوامل االجتماعیة وتض: المحور الثاني -
  سؤال 15ویتعلق بالعوامل الثقافیة ویحتوي بدوره على: المحور الثالث -
  أسئلة 5فقد خصص إلدارة الوقت ویتضمن: المحور الرابع -

  :وصف خصائص العینة -خامسا
  توزیع المبحوثین حسب الجنس -1

  توزیع المبحوثین حسب الجنس یوضح :)1(الجدول رقم 
  )%(ةالنسبة المئوی  التكرار  الجنس

  %   62.2    46  ذكر
  37.8  28  أنثى

 100  74  المجموع
وهي تمثل فئة الذكور في % 2.62من خالل الجدول نالحظ أن أكبر نسبة بلغت 

  .تمثل فئة اإلناث%  37.8حین أن النسبة المتبقیة والتي بلغت 
ة ومن خالل هذه المعطیات فإننا نلحظ تغلب فئة الذكور على فئة اإلناث في المؤسس

فبما أن الذكور  یطمحون للحصول على عمل لبناء مستقبلهم وبما أنهم مسئولون عن 
اإلنفاق على األسرة أكثر من فئة اإلناث فإنه توجب ضرورة توظیف الذكور أكثر من اإلناث 
وذلك لضمان استقرارهم المادي والعملي، إضافة إلى أنه تغلب فئة الذكور على اإلناث یرجع 

 .لهذه الفئة األخیرة مزاولة العمل في فترة من الزمنإلى عدم السماح 
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 :توزیع المبحوثین حسب السن-2
  حسب السن المبحوثینیوضح توزیع  ):2(الجدول رقم 

  المئویة النسبة  التكرار  السن
  13.5  10  سنة 29أقل من 

]30               37]   16  21.6  
]37               45]   15  20.3  
]45               52]  14  18.9  

8.1  6  سنة 52أكثر من 


  

  100  74  المجموع
     والتي تمثلها الفئة الثانیة %21.6من خالل الجدول نالحظ أن أكبر نسبة هي  

 31   37 والتي تمثل الفئات %13.5و %18.9و %20.3وتلیها النسب           
]37    45  و45    52[   ذه النسب تمثل هي أیضا فئة سنة، وكل ه 29و أقل من

فهي تمثل فئة الكهول وهي فئة ضئیلة إذا ما  %8.1الشباب وأما النسبة المتبقیة والمقدرة بـ 
  .%17.6قورنت بفئة الشباب، أما الذین لم یقدموا إجابة فمثلتهم نسبة 

المؤسسات أیا كانت عامة أو خاصة فإنها تركز على استقطاب  ومن منطلق أن
وبما أن طبیعة العمل في هذه المؤسسة تتطلب الدقة في التعامل مع الكثیر  عنصر الشباب،

من الملفات واألوراق وبما أن هذه المؤسسة تشرف على عدة مؤسسات التابعة لقطاع التعلیم 
ونظرا ألن العمل متسلسل یتطلب من ) ابتدائي، متوسط، ثانوي(لوالیة أدرار بأطوارها الثالثة 

م عمل ما، ولهذا كانت الفئة األنسب لذلك هي فئة الشباب التي تكون الموظف التنقل إلتما
أكثر نشاطا وحیویة وتحمال ألعباء العمل، إضافة إلى أن هذه الفئة أكثر خفة وحیویة في 
التنقل بین المكاتب الستالم أو تسلیم الملفات ألن العمل متكامل بینها أما فئة الكهول فإنها 

م باألعمال داخل المكاتب وذلك مطابقة لقدراتهم البدنیة أما فئة قد یقتصر عملها على القیا
الشیوخ فنرى أنها منعدمة كون أن سن التقاعد في المؤسسة الجزائریة مبكر مما یجعلها تحتل 

                                                             
  17,6  %  إجاباتھذه النسبة تمثل فقط الذین لم یقدمو  
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الرتبة األخیرة في الترتیب مقارنة بالفئات األخرى وبهذا فإن مدیریة التربیة لوالیة أدرار تتوفر 
شباب وهذا ألن الدولة الجزائریة تفتح آفاق واسعة وترسم سیاسة جدیدة على فئة كبیرة من ال

لتشغیل الشباب وامتصاص نسبة البطالة كون أن المجتمع الجزائري مجتمع فتي وشبابه 
  .طموح قادر على صنع المعجزات إذا ما أتیحت له الفرص

  توزیع المبحوثین حسب الحالة اإلجتماعیة-3
  ع المبحوثین حسب الحالة العائلیة یوضح توزی ):3(الجدول رقم 

  المئویة النسبة  التكرار  الحالة العائلیة
  36.5  27  أعزب
  60.8  45  متزوج
  2.7  2  أرمل

  100  74  المجموع
مثلت فئة المتزوجین وتلیها  %60.8من خالل الجدول نجد أن أكبر نسبة بلغت 

  .ثلت فئة األراملوالتي م %2.7تمثل فئة العزاب وأصغر نسبة هي  %36.5نسبة 
ومن هذا المنطلق یمكن القول أن المتزوجین مثلوا أعلى الهرم وذلك بحكم الثقافة 
السائدة في المجتمع التي تفرض على الفرد تأسیسه ألسرته وتحمل مسؤولیة اإلنفاق على 

  .الزوجة واألبناء من خالل غرس قیم المسؤولیة
عالم الشغل وذلك ألن هذه الفئة أغلبهم أما فئة العزاب الزالت في بدایة الدخول إلى 

ال یزالون منشغلین بإتمام الدراسة أو تلقي تكوین یؤهله للعمل في مجاالت أخرى أما فئة 
  .األرامل تكاد تكون منعدمة كما أنه ال وجود للمطلقین داخل مدیریة التربیة لوالیة أدرار
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  توزیع المبحوثین حسب المستوى التعلیمي-4
  توزیع المبحوثین حسب المستوى التعلیميیوضح : )4(قم الجدول ر 

  المئویة النسبة  التكرار  المستوى التعلیمي
  5.4  4  یقرأ ویكتب

  9.5  7  متوسط
  32.4  24  ثانوي

  43.2  32  جامعي
  9.5  7  بدون إجابة

  100  74  المجموع
تعلیمي  وقد مثلت الذین لهم مستوى %43.2من خالل الجدول نالحظ أن أكبر نسبة 

ممثلة لفئة ذوي المستوى التعلیمي الثانوي، وتلي هذه النسبة  %32.4جامعي لتلیها نسبة 
تمثل فئة ذوي المستوى التعلیمي المتوسط وتماثلها فئة الذین لم یقدموا إجابة،  %9.5نسبة 

  .من الذین یقرءون ویكتبون فقط %5.4أما أصغر نسبة بلغت 
ها للعمال تأخذ بعین االعتبار المستوى التعلیمي وهذا وبهذا فإن المؤسسة في استقطاب   

ما یتجلى في أن األغلبیة الساحقة من العمال ذوي مستوى عالي وهم خریجي الجامعات 
وذلك كون أن المؤسسة یغلب علیها الطابع اإلداري فتطلب األمر ضرورة توظیف من لهم 

هادات معینة أما ذوي المستوى الكفاءة في شغل مناصب إداریة وذلك أن الوظائف محددة بش
التعلیمي المنخفض فهم فئة قلیلة، ونجد أن أغلبهم ممن وظفوا قدیما فتعطى لهم مهام 
تتناسب ومؤهالتهم العلمیة أما األعمال التي لها عالقة بجهاز الكمبیوتر فمن الصعوبة 

  . التعامل معها
  
  
 
 
  



  إجراءات الدراسة                                           الفصل الرابع        
 

 
66 

  توزیع المبحوثین حسب مدة العمل بالمؤسسة-5
  توزیع المبحوثین حسب مدة العمل بالمؤسسة یوضح ):5(م الجدول رق

  المئویة النسبة  التكرار  مدة العمل بالمؤسسة
  29.7  22 سنوات 6أقل من 

 6                  11]  4  5.4  

11 16]  3  4.1  
16 21]  8  10.8  
21 26]  7  9.5  
26 31]  10  13.5  

  4.1  3  سنة 31أكثر من 
100  74  المجموع

           
  

مثلت الذین مدة خدمتهم  29.7من خالل الجدول یتبین أن أكبر نسبة بلغت 
من الذین لم یصرحوا بمدة عملهم بالمؤسسة،  23سنوات تلیها نسبة  6بالمؤسسة أقل من 

مثلتها نسبة  [26    31أما الفئة الثالثة تمثل الذین مدة عملهم بالمؤسسة تتراوح بین 
سنة لتلیها  16  21[فهي تمثل الفئة التي مدة عملهم تتراوح بین%10.8ة أما نسب 13.5%
أما 21    26والتي تمثل فئة الذین تتراوح مدة عملهم داخل المؤسسة بین % 9.5نسبة 
سنة في حین نجد ]6  11[فأنها تمثل فئة الذین مدة عملهم داخل المؤسسة تتراوح بین5.4%

سنة، والذین مدة عملهم بین أكثر من 11  16[دمتهم من هناك تماثل بین فئة الذین مدة خ
  .%4.1سنة إذا أن نسبتهم كانت ضئیلة جدًا قدرة بـــ 31

ولهذا نجد أن الفئة األولى التي تمثل فئة العمال األقل أقدمیة في المؤسسة أي أنها 
ون عملوا لسنوات قلیلة داخل المؤسسة وهم في الغالبیة من فئة الشباب وهذا راجع لك

المؤسسة أكثر إقباال على استقطاب عنصر الشباب نظرا لطبیعة العمل داخل المؤسسة 
مضاء الوثائق ولهذا فهي بحاجة لفئة  ٕ والذي یتطلب التنقل بینا العدید من المكاتب لتسیلم وا

                                                             
  32% ھذه النسبة تمثل الذین لم یقدموا إجابة  
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شبانیة لدیها قدرة التحمل وبالرغم من أن هذه الفئة هي الغالبة فان مدة عملهم بالمؤسسة 
وذلك كون هذه الفئة الزالت في  [سنة 47سنة الى]21ك لكون سنهم تتراوح بینقصیرة و ذل

بدایة التحاقها بمناصب الشغل لصغر سنهم أو ألنهم واجهوا صعوبة في الحصول على 
منصب شغل عدة سنوات من تاریخ تخرجهم أو منصب شغل فقد یكلفهم ذلك الحصول على 

فا أنهم امتنعوا عن التصریح بمدة خدمتهم بالمؤسسة أما الفئة الثانیة فقد ذكرنا سال. تكوینهم
والذین هم أكثر أقدمیة من الفئة وهذا راجع ألمور نجهلها أما فیما یخص الفئات المتبقیة 

األولى فإنهم مزیج من الشباب والكهول والشیوخ فإنه یمكن القول أنه یمكن القول أن هناك 
ي الحصول على منصب شغل في سن من الشباب الذین لهم خطوط أوفر عن سباقیهم ف

مبكر أو أنهم أكتفوا بالمستوى التعلیمي المتوسط أو الثانوي وخضعوا التكوین آخر مكنهم من 
االلتحاق بالعمل قبل الجامعیین أما الكهول والشیوخ األكثر أقدمیة الذین نسبتهم أیضا ضئیلة 

 أن فئة العمال أكثر أقدمیة تمتلك إال. وذلك نظرًا ألن سن التقاعد بالمؤسسة الجزائریة مبكرًا 
خبرة محدودة، وكلما زادت  خبرة في العمل على عكس العمال األقل أقدمیة الذین تكون لدیهم

  .سنوات  العمل داخل المؤسسة كلما تكونت لدیه خبرة ودرایة أكثر بأمور العمل
  توزیع المبحوثین حسب الوظیفة-6

  سب الوظیفةتوزیع المبحوثین ح یوضح:)6(الجدول رقم 
  النسبة المئویة  التكرار  الوظیفة
  %67.56  50  إداریین

  %1.4  01  عون أمن
  %4.1  03  عامل مهني 
                  %1.4   01  عامل النظافة

  %74.46 74  المجموع
من اإلداریین %  67.56من خالل معطیات الجدول نالحظ أن أكبر نسبة بلغت 

تمثل العمال المهنیین في حین نجد أن  %4.1ها نسبة وتلی %25.7وتلي هذه النسبة نسبة 
هناك تماثل بین فئتي أعوان األمن وعمال النظافة وهما تمثالن أصغر نسبة مقدرة بنسبة 

1.4%.  
                                                             

 25.7%  ھذه النسبة تمثل فقط الذین لم یقدموا إجابة  
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ومن خالل هذه النسب فإننا نلحظ أن نسبة اإلداریین هي الفئة الغالبة وذلك راجع    
إلداري باعتبار أن مدیریة التربیة لیست لطبیعة العمل بالمؤسسة الذي یغلب علیه الطابع ا

نما هي مؤسسة عمومیة تشرف وتتعامل مع  ٕ مؤسسة اقتصادیة أو صناعیة أو تجاریة وا
المؤسسات التربویة كما تشرف على التوظیف سواء تعلق األمر بالموظفین داخل نفس 

الخ كما ....المؤسسة أو داخل مؤسسات التربویة األخرى كالمدراء واألساتذة و العمال 
تشرف على امتحانات والمسابقات ولهذا فإنها تحتاج لعدد هائل من اإلداریین لتغطیة هذه 

  .األعمال الموكل إلیها
  توزیع المبحوثین حسب االنتماء للوالیة -7

  توزیع المبحوثین حسب االنتماء للوالیة :)7(الجدول رقم 
  النسبة المئویة  التكرار  االنتماء للوالیة

  %95.9  71  نعم
    العاصمةالجزائر   ال

  باتنة
  بشار

1  
1  
1  

1.35%  
1.35%  
1.35%  

  %100  74  المجموع
وهي تمثل فئة الذین ینتمون  %95.9من خالل الجدول نالحظ أن أكبر نسبة بلغت 

  .%4.1لوالیة أدرار في حین نجد البقیة والذین ال ینتمون لوالیة أدرار تمثلهم نسبة 
مكن القول أن األغلبیة من العاملین الذین یعملون ومن منطلق هذه النسب فإنه ی   

بمدیریة التربیة لوالیة أدرار هم من أصول أدراریة أما الذین ال ینتمون إلى هذه الوالیة فهم 
نسبة ضئیلة إذا ما قورنوا بسابقیهم وبالتالي فإنهم یقیمون داخل الوالیة بحكم عملهم وذلك ما 

  ).8(یوضحه الجدول رقم
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  ع المبحوثین حسب اإلقامة الحالیة بالوالیةتوزی -8
  یوضح توزیع المبحوثین حسب اإلقامة الحالیة بالوالیة :)8(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار   اإلقامة الحالیة
  %66.2  49  المدینة
                %29.7  22  القصر

  %95.9  74  المجموع
من الذین یقیمون  %66.2بلغت من خالل معطیات الجدول نالحظ أن أكبر نسبة 

 4.1%یقیمون بالقصر والنسبة المتبقیة والتي قدرت ب %29.7بمدینة أدرار تلیها نسبة 
تمثل فئة الذین لم یصرحوا بمكان إقامتهم الحالي وبهذا فإنه یمكن القول أن إقامة أغلب 

كذا االنصراف العاملین في وسط المدینة یمكنهم من الوصول باكرا للعمل دون أیة عراقیل و 
منه في الوقت وذلك ألن قربهم من مكان عملهم ال یتطلب االنصراف من العمل باكرا 

وبالتالي تجنب تضییع الكثیر من  الوقت في التنقل من العمل إلى . للوصول إلى البیت
البیت في حین أن الذین یقیمون بالقصر فقد یتأخرون في الوصول لمكان العمل أو 

بل الوقت ألنهم یضطرون لقطع مسافة للوصول إلى البیت من خالل یضطرون لالنصراف ق
استعمالهم لوسیلة النقل وخاصة إذا تعلق األمر بالفترة المسائیة وذلك ألن اإلقامة بعیدا عن 
مكان العمل تحرم العامل من االستراحة المسائیة قبل الرجوع للعمل وذلك أثناء االنصراف 

   .   12لتناول وجبة الغذاء عند 
 
  
 
  
  
  
 

                                                             
     4.1% ھذه النسبة تمثل فقط الذین لم یقدموا إجابة  
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من خالل التحلیل والتعلیق على الجداول المتعلقة بوصف خصائص  :خالصة الفصل
  :العینة نستخلص ما یلي

غالبیة المبحوثین من الذكور هذا إن دل على شيء إنما یدل على هیمنة الجانب الذكوري -
  .داخل المؤسسة وهذا راجع ألمور سبق ذكرها

الفئة الشبانیة وهذا دلیل على أن المؤسسة لها دور أن أغلبیة العاملین بالمؤسسة هم من -
في امتصاص البطالة وذلك بتوظیفها لعنصر الشباب هذا باإلضافة إلى وجود بعض الكهول 

  .والشیوخ والذین عددهم قلیل مقارنة بسابقیهم وذلك بإحالتهم على التقاعد
ن الغالبیة الساحقة أن العمال في هذه المؤسسة مزیج بین مختلف الفئات العمریة إال أ-

  .كانت من المتزوجین وهذا لمرجعیات سبق التطرق إلیها
تتباین المستویات التعلیمیة للعاملین في المؤسسة نظرا الختالف الوظائف والرتب الوظیفیة -

حیث یتم التوظیف في هذه الوظائف من خالل المستوى التعلیمي والشهادات أو التكوین 
  .المطلوب في وظیفة معینة

غالبیة أفراد العینة هم إداریون وهذا ألن طبیعة العمل بالمؤسسة یغلب علیها الطابع -
  .اإلداري

غالبیة العاملین ینتمون إلى والیة أدرار وهذا راجع لكون المؤسسة تعطي األولویة في -
التوظیف لسكان الوالیة لشغل المناصب داخل المؤسسة، هذا من جهة وكذلك نظرا لبعد والیة 

عن باقي والیات الوطن وكذا لقساوة المناخ بالمنطقة من جهة أخرى األمر الذي ال أدرار 
 .یحفز األشخاص من والیات الوطن لاللتحاق بالعمل بأدرار
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  تمهید
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  :تمهید
من منطلق أن اإلنسان اجتماعي بطبعه فإنها تربطه شبكة من العالقات اإلجتماعیة   

مع اآلخرین من أفراد أسرته وأقربائه أو حتى أصدقائه وجیرانه وهذا ما یجعل الفرد العامل 
  .ا یضحي بجزء من وقته المخصص لعمله لیصرفه في األمور الشخصیة واإلجتماعیةأحیان

للعوامل : "وللتعمق أكثر سنحاول في هذا الفصل اختبار صحة الفرضیة األولى التي مفادها
، حیث سنحاول في البدایة معرفة تأثیر اإللتزامات "اإلجتماعیة للعامل تأثیر على إدارة الوقت

الوقت، كما سنحاول معرفة تأثیر العوامل الثقافیة للعامل على إدارة الوقت   األسریة على إدارة
وذلك من خالل تحلیالتنا للبیانات المتعلقة بالفرضیة األولى لنصل بعد ذلك إلى صیاغة 

  .االستنتاج الجزئي األول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  



  قتالو  إدارة على االجتماعیة العوامل تأثیر                                الخامس الفصل
 

 
73 

هذا معرفة تأثیر سنحاول من خالل : تأثیر االلتزامات األسریة على إدارة الوقت -أوال

 .وذلك من خالل تحلیلنا للجداول اآلتیة االلتزامات األسریة على إدارة الوقت

   :تأثیر الحالة العائلیة على إدارة الوقت -1

  یوضح مواجهة العامل لصعوبات في إتمام األعمال في الوقت المحدد ):9( الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار   المحدد في الوقت همأعمال إتمامات في صعوبمواجهة العمال ل

  %8.1  6  دائم

  %59.5  44  أحیانا

  %17.6  13  نادرا

 %14.8  11  أبدا

 %100  74  المجموع

من الذین صرحوا % 59.5من خالل معطیات الجدول یتضح أن أكبر نسبة بلغت 
ة بأنهم یواجهون صعوبة في إتمام األعمال في وقتها المحدد أحیانا وتلي هذه النسبة نسب

من % 14.8من الذین ال یواجهون صعوبة في إتمام األعمال إال نادرا وتلیها نسبة  17.6%
الذین ال یقومون أبدا بمواجهة صعوبة في إتمام األعمال في وقتها المحدد والنسبة المتبقیة 

  . مثلت الذین یواجهون صعوبة في إتمام األعمال في الوقت المحدد دائما %8.1والمقدر بـ

ونظرا ألن مدیریة التربیة تشرف . بیعة العمل بالمؤسسة التي یتمیز بالضغطونظرا لط
على العدید من المؤسسات التربویة بأطوارها الثالث فإنها تتعامل كثیرا مع الوثائق وبالتالي 
فإن العمال یواجهون صعوبة في إتمامها في الوقت المحدد وذلك ألن بعض األعمال الطارئة 

هم عالقة بالمدیریة فإنهم یتطلبون تلبیة طلبهم فیما یتعلق بالوثائق وقدوم أشخاص آخرین ل
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وبما أن هذه األمور الطارئة غیر مخطط لها فإنها أمور مفاجئة . الخ...والرواتب والتوظیف 
ولهذا نجد األغلبیة یواجهون . تأخذ الكثیر من الوقت على حساب األعمال األخرى المبرمجة

یانا إضافة إلى أن هناك من یجد دائما صعوبة في إتمام صعوبة في إتمام األعمال أح
األعمال في الوقت المحدد رغم أنت نسبتهم كانت ضئیلة وهذا ال یمنع من وجود فئة أخرى 
ال تجد صعوبة في إتمام األعمال في الوقت المحدد إال نادرا أو ال تجد صعوبة في ذلك أبدا 

تنفیذ والقدرة على االنتهاء من األعمال الطارئة وهكذا راجع إلى أنهم یتمتعون بالسرعة في ال
و بهذا فإنهم ینجزون األعمال . دون أن یؤثر ذالك على األعمال األخرى المدرجة في القائمة

  .في الوقت دون تسویف أو تأجیل

األعمال في  یوضح تأثیر الحالة العائلیة على مواجهة صعوبة في إتمام ):10(الجدول رقم 
 الوقت المحدد

واجهة م 
صعوبة في      

إتمام 
  األعمال

  

الحالة  
  ةالعائلی

  المجموع  ابدا  نادرا  أحیانا  دائما

  النسبة المئویة  التكرار  النسبة المئویة التكرار
  

  النسبة المئویة  التكرار  النسبة المئویة  التكرار  النسبة المئویة  التكرار

 %100  27  %7،40  2  %14،8  4  %70،37  19 %7،40  2  أعزب
  %100  45  %17،77  8  %15،55  7  %55،5  25  %11،11  5  جمتزو 
  %100  2  /  6  %100  2  /  /  /  /  أرمل

  %100  74  %13،51  10  %17،56  13 %59،45  44  %9،45  7  المجموع

مثلت الذین یواجهون  %59.4نالحظ من خالل الجدول أن أكبر نسبة قدرت بـ 
ا ومن هذه النسبة نجد ما صعوبة في إتمام األعمال في الوقت المحدد لبدء العمل أحیان

مثلت فئة المتزوجین، أما الذین یواجهون  %55.5من العزاب، ونسبة %70.37نسبته 
منها ما  %9.45صعوبة في إتمام األعمال الموكلة إلیهم دائما مثلتهم نسبة ضئیلة قدرت بـ 

  .من العزاب %7.40من المتزوجین، و %11.11نسبته 
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غالبیة المبحوثین الذین تواجههم صعوبات  ومن خالل هذه المعطیات نستخلص أن
تحول دون إنجازهم لألعمال الموكلة إلیهم في الوقت المحدد أحیانا هم فئة العزاب وهذا 
لنقص الخبرة لدیهم كون أنهم التحقوا حدیثا بمیدان الشغل وهذا ما یخلق لدیهم نوع من العجز 

باإلضافة إلى أننا نجد أغلبهم ال  في إنجاز كل المهام الیومیة في الوقت المحدد لها هذا
یزالون یواصلون الدراسة في الجامعة أو المعهد أو التكوین بغرض الحصول على شهادات 
أخرى وبهذا فإن انشغالهم بالدراسة یأخذ الكثیر من الوقت مما یجعلهم یؤخرون إنجاز بعض 

حد أما بالنسبة لفئة المهام لوقت الحق أو أنهم یضطرون إلى إنجاز الكثیر منها في وقت وا
المتزوجین فإن هذا راجع إلى أن لدیهم التزامات أخرى أسریة تحول دون قیامهم بالمهام في 
الوقت المحدد إذ أن حدوث بعض األمور الطارئة والتي تجبر العامل على التغیب تارة 

ه صعوبة والتأخر تارة أخرى أو قبل الدوام االنصراف وهذا بدوره یجعل العامل المتزوج یواج
وهؤالء شأنهم شأن الذین یواجهون صعوبة في إتمام .في إنجاز مهامه في آجالها المحددة

 . األعمال في الوقت المحدد دائما من المتزوجین
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   یوضح وقت االنصراف من العمل ):11( الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  وقت االنصراف من العمل

  %50  37  سميبعد نهایة الوقت الر 

قبل نهایة الوقت 

  الرسمي 

  %4.1  3  دائما

  %5.4  4  أحیانا

  %2.7  2  نادرا

  /  /  أبدا

  37.8%  28  في الوقت الرسمي

  %100  74  المجموع

مثلت فئة الذین ینصرفون % 50من خالل الجدول یتضح أن أكبر نسبة قدرت بـ  
فئة الذین ینصرفون من العمل تمثل % 37.8وتلیها نسبة .بعد نهایة الوقت الرسمي للعمل

مثلت الذین ینصرفون من العمل قبل نهایة الوقت % 12.2أما نسبة . في الوقت الرسمي
من الذین ینصرفون قبل الوقت الرسمي % 5.4ومن هذه النسبة نجد نسبة . الرسمي
 أما النسبة.مثلت الذین ینصرفون دائما قبل نهایة الوقت الرسمي% 4.1وتلیها نسبة .أحیانا

  .مثلت الذین نادرا ما ینصرفون قبل نهایة الوقت الرسمي% 2.7المتبقیة والمقدرة بـ

وبهذا فإننا من خالل قراءتنا لمعطیات یتبین لنا أن العاملین بالمؤسسة یدركون قیمة الوقت 
خالصهم وتفانیهم في العمل یجعلهم ینصرفون من العمل في الوقت الرسمي أو بعد نهایته  ٕ وا

ممن ینصرفون قبل الوقت الرسمي حسب ما وضحه الجدول أعاله، وبالتالي فإن ونسبة قلیلة 
تمامها في وقتها المحدد  ٕ االنضباط بالوقت یمكن من إنجاز المهام الیومیة دون تقصیر وا
ونظرا ألن مغادرة العمل قبل نهایة الدوام الرسمي یؤثر بدوره على االستغالل الحسن للوقت 
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ذمرون بحیث یرجعون سبب تأخر إنجاز األعمال إلى عدم كفایة وبهذا نجد أن العاملین یت
دارته بشكل جید ٕ   .الوقت المتاح لكنه في حقیقة األمر یعود إلى سوء استغالله وا

 یوضح تأثیر الحالة العائلیة على وقت االنصراف من العمل: )12( الجدول رقم 
وقت االنصراف 
 من العمل

  
 
  الحالة العائلیة

  المجموع  في الوقت  قبل نهایة الوقت  لرسميبعد نهایة الوقت ا
النسبة   التكرار

  المئویة
النسبة   التكرار

  المئویة
النسبة   التكرار

  المئویة
النسبة   التكرار

  المئویة
  %100  27  %44،44  12  %14،8  4  % 40،7  11  أعزب
  %100  45  %24،44  11  %17،7  8  %57،7  26  متزوج
  %100  2  %100  2  /  /  / /  أرمل

 %100  74  %33،7  25  %16،21  12  %50  37  المجموع
ـــ ــذین ینصــرفون مــن  %50نالحــظ مــن خــالل الجــدول أن أكبــر نســبة قــدرت ب مثلــت ال

 % 57.7العمـل بعـد نهایـة الوقـت الرسـمي ونجــد أغلـبهم مـن المتـزوجین الـذین مثلــتهم نسـبة 
تمثـــل الـــذین ینصـــرفون مـــن العمـــل بعـــد نهایـــة الوقـــت % 40.7وتلـــي هـــذه النســـبة مـــا نســـبته 

  .رسمي من المتزوجینال
ونجـد فـي  %16.21أما الذین ینصرفون قبل نهایة الوقت الرسمي للعمل مثلتهم نسبة 

مثلـــــت فئـــــة المتـــــزوجین أمـــــا فئـــــة العـــــزاب قـــــدرت نســـــبتهم  %17.7هـــــذه النســـــبة مـــــا نســـــبته 
  .%14.8بــــــ

 وبهذا فإنه وبالرغم ومما یترتب علـى العامـل المتـزوج مـن التزامـات تجـاه أسـرته وكـذلك
ـــام  ـــة إذ تتطلـــب القی مـــن تربطـــه بهـــم وكـــذلك مـــن تربطـــه بهـــم شـــبكة مـــن العالقـــات اإلجتماعی
بواجبــات یومیــة نحــو أفــراد األســرة إذ أن األطفــال الــذین یدرســون بــالطور االبتــدائي یحتــاجون 
لمــن یشـــرف علـــى نقلهـــم إلـــى المدرســـة خاصـــة إذا كانـــت بعیـــدة عـــن البیـــت وكـــذلك إرجـــاعهم 

  ة في الوقت الراهن الذي شهد عدة حاالت اختطاف لألطفال وهم وتوفیر الحمایة لهم خاص
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في طریقهم إلى المدرسة، ولهذا توجب األمر قیام األولیاء بهذه المهمة یومیا، كمـا أن الزوجـة 
واألطفال فإنهم یحتاجون إلى الرعایة الصحیة ومتابعـة صـحتهم مـن خـالل زیـارة الطبیـب عنـد 

كثیــر مـن وقــت العمــل ولهـذا یجــد العامــل نفسـه ملزمــا بالقیــام الحاجـة، وهــذا األمــر كلـه یأخــذ ال
ــالرغم مــن هــذه  بهــذه الواجبــات إلــى جانــب قیامــه بالمهــام الیومیــة المتعلقــة بالعمــل، إال أنــه وب
الظروف وما تفرضه إال أننا نجد أن أغلب المبحوثین هم من المتزوجین الذین ینصـرفون مـن 

ا راجــع لكـون أنـه یوجــد مـن ینـوب عــنهم فـي القیــام العمـل حتـى بعــد نهایـة الوقـت الرســمي وهـذ
بتلك الواجبات ولهذا فإنهم یعطون أولویة للعمل على باقي االلتزامات األخرى وهذا یبرز حب 

  .   اإلتقان والتفاني في العمل وذلك سعیا منهم للكسب الحالل
  یوضح تأجیل األعمال  :)13(الجدول رقم 

  ئویةالنسبة الم  التكرار  تأجیل األعمال
 %70.27  52  نعم

  %29.7  22  ال

  %100  74  المجموع

مثلــــت الــــذین یقومــــون بتأجیــــل  %70.27مــــن خــــالل الجــــدول أن أكبــــر نســــبة بلغــــت 
  .ال یقومون بذلك %29.7األعمال وتلیها نسبة 

فبمـا أن غالبیـة المبحـوثین یلجئـون إلـى تأجیـل الـبعض مـن أعمـالهم إلـى یـوم آخـر فـإن 
خل المؤسسة كثیر ویمتـاز بنـوع مـن التعقیـد وذلـك ألن التعامـل مـع هذا یدل على أن العمل دا

األوراق والملفات بكثـرة ونظـرا للكـم الهائـل فإنـه مـن الصـعب علـى المـوظفین إنهائهـا فـي وقـت 
  .واحد ولهذا كان من الضروري تأجیل البعض اآلخر الذي تعذر إنجازه إلى وقت الحق

ـــیس بـــالهین ـــر العمـــل داخـــل المؤسســـة عمـــل ل إذ أن اإلشـــراف علـــى الكثیـــر مـــن  یعتب
المؤسسات التابعة لقطاع التربیة بأطوارها الثالثة لیس باألمر الهین إذ یضـع المـوظفین داخـل 
المؤسسة في موقف حرج أحیانا بحیث یصـعب مراجعـة كـل الملفـات والوثـائق المتعلقـة بهـا أو 

حل في الكثیـر مـن األحیـان بالموظفین العاملین بها من مدراء وأساتذة وموظفین ولهذا یكون ال
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إنجــاز الــبعض مــن هــذه المهـــام وتــرك الــبعض لیــوم أو وقـــت آخــر وبهــذا الحظنــا أن غالبیـــة 
  .الموظفین یعتمدون عادة التأجیل والتي تحتمها علیهم طبیعة العمل

أما الذین ال یقومون بتأجیل األعمـال للیـوم التـالي فهـذا ألن أعمـالهم ال تمتـاز بالتعقیـد خاصـة 
لـــق األمـــر بـــالموظفین العـــادیین فهـــم یســـتطیعون إنجازهـــا كلهـــا فـــي الوقـــت المتـــاح دون إذا تع

 .الحاجة إلى تأجیل
  یوضح تأثیر الحالة العائلیة على تأجیل األعمال ):14(الجدول رقم  
تأجیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل          
  األعمال

  

  الحالة العائلیة

  المجموع  ال  نعم
  النسبة المئویة  التكرار  ةالنسبة المئوی  التكرار  النسبة المئویة  التكرار

  %100  27  %77.7  21 %22.22  6  أعزب
  %100  45  %37.7  17  %62.22  28  متزوج
  %100  2  /  /  %100  2  أرمل

  /  /  /  /  /  /  مطلق
  %100  74  %29.7  22  %68.9  51  المجموع

مثلـــت الـــذین یقومـــون بتأجیـــل % 68.9ل الجـــدول یتبـــین أن أكبـــر نســـبة قـــدرت بــــ مـــن خـــال
ـــزوجین  %100ي هـــذه النســـبة مـــا نســـبته األعمـــال ونجـــد فـــ هـــم مـــن األرامـــل وتلیهـــا فئـــة المت

  .والتي تمثل فئة العزاب% 22.22وتلي هذه النسبة نسبة  %62.22بنسبة
إن تأجیل األعمال في الكثیر من األحیان یكون حـال فـي الكثیـر مـا األوقـات خاصـة إذا تعلـق 

المشـاكل األسـریة إذ أن فئـة األرامـل  األمر بما یتصدى للعامل من عراقیـل ومـا تسـببها أساسـا
بوجه الخصوص تعاني من مشاكل نتیجـة فقـدان أحـد الطـرفین وخاصـة بوجـود أطفـال إذ تجـد 
هـــذه الفئـــة صـــعوبة فـــي التوفیـــق بـــین العمـــل واالعتنـــاء باألبنـــاء وذلـــك ألن طـــرف واحـــد لـــیس 

هل المهمـة إذ كــل باسـتطاعته التكفــل بتربیـة األبنــاء دون معـین وذلــك ألنـه بوجــود الطـرفین یســ
منهمــا یقــوم بــدوره فبــذلك یحــدث نــوع مــن التعــاون علــى تحمــل أعبــاء األســرة  إذ مــن الصــعب 
على طرف لوحده القیام باألعمال المنزلیة من طبخ وغسـل المالبـس وتنظیـف البیـت والتسـوق 
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ــاء باألطفــال فــي البیــت والمدرســة وكــذا الــذهاب للعمــل ولهــذا مــن الصــعب  إلــى جانــب االعتن
فیق بین المنزل والعمل فلهذا كانت فئـة األرامـل تلجـأ فـي الكثیـر مـن األحیـان إلـى التأجیـل التو 

أكثــر مــن الفئــات األخــرى، أمــا بالنســبة لفئــة المتــزوجین والعــزاب فهــم یحتلــون نســبة أقــل مــن 
سابقیهم وذلك لكونهم یختلفون عنهم في الظروف وذلك لكـونهم ال یواجهـون مشـاكل كسـابقیهم 

یختلفـون عـنهم فـي الظـروف وخاصـة إذا تعلـق األمـر بـالعزاب فـإنهم ال یواجهـون  وهذا لكونهم
  .  مثل هذه المشاكل ألن لم یكونوا أسرة بعد

         :على إدارة الوقت للعمل )ة(تأثیر مزاولة الزوج   -2
  للعمل) ة(یوضح مزاولة الزوج  ):(15الجدول رقم 
  یةالنسبة المئو   التكرار  للعمل) ة(مزاولة الزوج 

  %17.6  13  نعم
  %47.3  35  ال

  %  64.9  74  المجموع
وتمثــل فئــة الــذین أجــابوا بــال  %47.3مـن خــالل الجــدول یتضــح أن أكبــر نســبة بلغــت 

  .تمثل الذین أجابوا بنعم %17.6تمثل الذین لم یقدموا إجابة أما نسبة  %35.1وتلیها نسبة 
ــذكور أي أن  ــبهم مــن ال زوجــاتهم ال یعملــن وهــذا بحكــم ثقافــة وبهــذا فــإن الــذین أجــابوا بــال أغل

المجتمع التي ترى أن من أولویات عمل الزوجة هو دورها تجاه أسرتها حیث تقوم على القیـام 
باألعمال المنزلیة ورعایة األطفال قبل العمل أما ، في حـین یتكفـل الـزوج لوحـده بمهمـة القیـام 

ـــذین صـــرحوا  ـــاث ال ـــاء، أمـــا اإلن ـــى الزوجـــة واألبن ـــاق عل ـــن كانـــت باإلنف ـــأن أزواجهـــن ال یعمل ب
نسـبتهن ضـئیلة وهـو مــا قـد یكـون ســببا اللتحـاقهن بالعمـل لتلبیـة حاجیــاتهن األسـریة أمـا الــذین 
أجــابوا بــنعم فــأغلبهن مــن اإلنــاث الــذین یعمــل أزواجهــن وهــذا ألن ضــرورة العــیش تحــتم علــى 

یــر فــي تكــوین الــزوج البحــث عــن عمــل إلعالــة أســرته إن كــان متزوجــا وتــأمین مســتقبله والتفك
أسرة إن كـان عازبـا أمـا الـذین زوجـاتهم یعملـن فهـذا راجـع لكـون أن المـرأة فتحـت أمامهـا آفـاق 
جدیـــدة مكنتهـــا مـــن التحـــرر مـــن القیـــود التـــي كانـــت تعـــاني منهـــا ســـابقا فأصـــبحت فـــي الوقـــت 



  قتالو  إدارة على االجتماعیة العوامل تأثیر                                الخامس الفصل
 

 
81 

الحاضر تنافس الرجل إذ تقلدت عدة مناصب وظیفیة تثبت من خاللها كفاءتهـا وقـدرتها علـى 
  .لالعم

وبالتالي فإنه بحكم عمل الزوج أو الزوجة فإنـه كـان مـن الضـروري أن ینصـرف الـزوج 
من العمل قبل نهایة الوقت إلحضار الزوجة من العمل واألطفال مـن المدرسـة أو قـد تضـطر 

  .الزوجة العاملة أحیانا إلى القیام بذلك في إطار التعاون بین الطرفین داخل األسرة
أن عمـــل الـــزوج أو الزوجـــة یعرقـــل فـــي الكثیـــر مـــن األحیـــان  ولهـــذا فإنـــه وبـــالرغم مـــن

الوصول الباكر للعمل ومن ثم عدم القـدرة علـى إتمـام المهـام فـي وقتهـا وهـذا مـا یتسـبب بـدوره 
في تأجیل البعض منها لوقت الحق أو تراكمها إال أنه ومـن خـالل معطیـات الجـدول أن أكبـر 

املین زوجــــاتهن ال یعملــــن ولهــــذا فــــإنهم ال نســــبة مثلــــت الــــذین أجــــابوا بــــال أي أن أغلــــب العــــ
تمــام المهــام الیومیــة فــي وقتهــا ٕ  یواجهــون أي عراقیــل تحــول دون وصــولهم للعمــل فــي الوقــت وا

  .المحدد
  الحضور في الوقت المحدد لبدء العمل ):16(الجدول رقم   

الحضـــور فـــي الوقـــت المحـــدد 
  لبدء العمل 

  النسبة المئویة  التكرار

  56.8%  42  دائما
  %37.8  28  یاناأح

  %2.7  2  نادرا
  %2.7  2  أبدا

 %100  74  المجموع
ــــذین % 56.8مــــن خــــالل معطیــــات الجــــدول یتضــــح أن أكبــــر نســــبة بلغــــت  ــــت ال مثل

مــن الــذین یحضــرون بـــاكرا % 37.8یحضــرون للعمــل بــاكرا دائمـــا، وتلــي هــذه النســبة نســـبة 
كـل مـن الـذین ال یحضـرون  یتماثـل فیهـا% 2.7للعمل أحیانـا، أمـا النسـبة المتبقیـة والمقـدرة ب

  .للعمل باكرا إال نادرا، والذین ال یحضرون باكرا أبدا
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صـباحا فـإن أي  8.00وبما أن  بدایة الوقت الرسمي للعمل في أي مؤسسة محـدد ب 
عامــل علیــه االلتــزام بهــذا التوقیــت لاللتحــاق بالعمــل ولهــذا نجــد أن األغلبیــة یحضــرون بــاكرا 

في لالنتهاء من المهام الیومیة إذا استغل كامال وعلى أحسن بحیث أن هذا الوقت مناسب وكا
أمـــا الـــذین یتـــأخرون عـــن العمـــل وال یحضـــرون بـــاكرا إال نـــادرا أو أبـــدا فـــإنهم یواجهـــون . وجـــه

مشكلة سواء مـع المسـؤولین خاصـة إذا تكـرر األمـر مـرات عدیـدة، أو مـع قـدرتهم علـى توزیـع 
م لالنتهــاء مــن إنجازهــا بخــالف الفئــة األولــى الوقــت حســب المهــام الیومیــة وهــو مــا قــد یــؤخره

  .الذین یحضرون باكرا  للعمل دائما
  یوضح تأثیر مزاولة الزوج للعمل على الحضور في الوقت المحدد للعمل: )17(الجدول رقم 

الحضور في         
الوقت المحدد              

            

مزاولة الزوج 
  للعمل

  المجموع  أبداً   نادراً   أحیانًا   دائماً 

النسبة   التكرار  النسبة المئویة  التكرار  النسبة المئویة  التكرار  النسبة المئویة  التكرار  النسبة المئویة  التكرار
  المئویة

  %100  13  /  /  /  /  %61.5  8 %38.46  5  نعم
  %100  35  %2.8  1  5.71  2  %31.42  11  %60  21  ال 

  %100  48  %2.082.08  1  %4.16  2  %39.5  19  %54.16  26  المجموع

مثلت الذین یحضرون للعمل في  % 54.16قدرت بـ من خالل الجدول یتضح أن أكبر نسبة
) ة(صرحوا بعدم مزاولة الزوج % 60الوقت المحدد دائما وفي هذه النسبة نجد ما نسبته 

مثلت الذین صرحوا بمزاولة الزوج للعمل، أما % 38.46للعمل، والنسبة المتبقیة قدرت بـ 
ضرون في الوقت المحدد لبدء العمل أبدا كانت نسبتهم ضئیلة حیث قدرت الذین ال یح

  .صرحوا بعدم مزاولة الزوج للعمل %2.85حیث نجد من هذه النسبة ما نسبته  %2.08بـ
بما أن الحضور للعمل في الوقت المحدد یدل على إدراك العاملین بقیمة الوقت وكذلك 

ن االنضباط المواظبة واحترام ال ٕ وقت إذ أن الوقت من ذهب وجب استغالله قدر اإلمكان وا
بالوقت وبدایة یوم عمل باكرا یخلق نوع من النشاط لدى الفرد مما یسهل علیه القیام بالمهام 

الیومیة المتعلقة بالعمل في وقتها المحدد دون الحاجة إلى تأجیل أو تسویف ولهذا نجد 
صباحا وذلك  8:00اللتحاق بالعمل في الوقت المحدد غالبیة المبحوثین حریصین على ا
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لكسب المزید من الوقت واستغالله كما أن عدم مزاولة الزوجة للعمل یخلق فرصة أمام الزوج 
لاللتحاق بالعمل في الوقت وذلك بحكم أن وجود الطرف اآلخر في البیت یعفیه من الكثیر 

مثال یجعلها تقوم بكل األعمال المنزلیة من االلتزامات األسریة، فتواجد الزوجة في البیت 
باإلضافة إلى رعایة األطفال وهو ما یتیح فرصة أمام الزوج ل  التحاق بالعمل في الوقت 

  .واالنصراف منه في الوقت كذلك الحال إذا كانت الزوجة تعمل والزوج ال یعمل
ل فإن هذا یدل العم) ة(أما الذین یحضرون للعمل في الوقت دائما في حین یمارس الزوج  

على التنظیم المحكم للوقت والقدرة على التحكم فیه ومن ثم القدرة على التوفیق بین العمل 
  .وباقي االلتزامات

ال یعمل فهذا ألنهم ) ة(أما الذین ال یلتحقون بالعمل في الوقت المحدد في حین أن الزوج 
لین یتهاونون كثیرا في ألفوا ذلك الفعل وخاصة ما نالحظه في الواقع الحالي أن العام

الحضور للعمل في الوقت وخاصة اإلدارات، أو ألن هناك ظروف شخصیة تجعلهم یتأخرون 
  .  عن الوقت الرسمي لبدء العمل

  یوضح تأثیر مزاولة الزوج للعمل على االنصراف من العمل ):18( الجدول رقم 
االنصراف 

من              
  العمل

مزاولةالزوج 
  للعمل

  المجموع  في الوقت  قبل نهایة الوقت  ة الوقتبعد نهای
  النسبة  التكرار

  المئویة
النسبة   التكرار

  المئویة
  النسبة  التكرار

  المئویة
  النسبة  التكرار

  المئویة

 %100  13  %30،7  4  %38،15 2 %53،8 7  نعم
  %100  35  %28،57  10  %17،14 6  %54،28 19  ال

  %100  48  %29،16  14  %16،66  8  %16،54  26  المجموع
مثلت الذین ینصرفون من العمل % 54.16من خالل الجدول نالحظ أن أكبر نسبة بلغت 

صرحوا بعدم  %54.28بعد نهایة الوقت الرسمي للعمل ونجد من هذه النسبة ما نسبته 
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مثلت الذین ینصرفون من  %53.8للعمل أما النسبة المتبقیة والمقدرة بـــ) ة(مزاولة الزوج 
  .للعمل) ة(ة الوقت الرسمي في حین یزاول الزوج العمل حتى بعد نهای

حیث نجد  %16.66أما للذین ینصرفون من العمل قبل نهایة الوقت الرسمي قدرت نسبتهم بـــ
یزاول الزوج  %15.38العمل وما نسبته ) ة(ال یزاول الزوج  %17.14في هذه النسبة نسبة 

  .العمل) ة(
ؤسسة على الوقت فهم یعملون على استغالل من خال ل هذا یظهر حرص العاملین داخل الم

ساعات الدوام الرسمي للعمل كاملة وهو ما توضحه النسبة األكبر حیث أنهم یعملون وقت 
إضافي بعد انتهاء الدوام الرسمي للعمل وبما أن الطرف اآلخر ال یزاول أي عمل فإن هذا 

الذي ال یعمل یقوم ) ة(یوفر فرص أكثر للبقاء داخل المؤسسة كل الوقت وذلك ألن الزوج 
على شؤون البیت واألبناء ولهذا ال یضطر العامل إلى االنصراف من العمل قبل نهایة 
الوقت إذ أن الزوجة الماكثة بالبیت لدیها الوقت الكافي لتحمل أعباء البیت ومرافقتهم إلى 

ال یعمل  المدرسة وأخذهم للطبیب في حالة مرضهم كما هو الحال أیضا بالنسبة للزوج الذي
فإنه ینوب عن زوجته خاصة أنه في الوقت الراهن ظهر نوع من التعاون بین الزوج والزوجة 
وقیام الزوج بأشغال البیت في غیابها على عكس المجتمعات البدائیة حیث ال یمكن لطرف 
أن ینوب عن الطرف اآلخر مهما كانت الظروف إذ من العیب أن یقوم الزوج مثال بأشغال 

ایة األبناء وكذلك الحال بالنسبة للزوجة الخروج القتناء مستحقات البیت من السوق البیت ورع
مثال،فهؤالء على خالف الذین ینصرفون من العمل قبل نهایة الوقت الرسمي بالرغم من أن 
الرف اآلخر ال یعمل لظروف أخرى یواجهها العامل كبعد المسافة بین البیت ومكان العمل 

 . صراف قبل الوقت لیقل الحافلة في حالة عدم توفر وسیلة نقل بیدهفلهذا یضطر إلى االن
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  على إدارة الوقت وجود أطفال متمدرسین تأثیر-3
  وجود أطفال یدرسون بالمدرسةیوضح  ):19(الجدول رقم 

  النسبة  التكرار  وجود أطفال یدرسون بالمدرسة
  %16.2  12  لوحدك  نعم

  %4.1  3  )زوجتك(زوجك 
  %14.9  11  لوحدهم

  %1.4  1  تكلف شخص آخر
  %2.7  2  النقل المدرسي

  %28.4  21  ال
    % 67.7  74  المجموع

مثلتها فئة الذین أجابوا بأن  %39.2یتضح من خالل الجدول أن أكبر نسبة هي 
لدیهم أطفال بالمدرسة وذلك بحكم أن نسبة كبیرة من المبحوثین هم متزوجون وذلك من 

وهم یملكون أطفاال یدرسون بالمدرسة ومن هذه النسبة ) 3(قم خالل ما یوضحه الجدول ر 
تمثل أولئك الذین یقومون لوحدهم بإحضار األطفال من المدرسة، وبهذا  %16.2نجد 

یضطرون إلى مغادرة مكان العمل قبل نهایة الوقت بقلیل للقیام بذلك كما أن المراقبة 
لها عالقة بتحصیلهم الدراسي هي أیضا  المستمرة من طرف الوالدین لألطفال بالمدرسة والتي

تتطلب بعض الجهد والوقت ألجل ذلك وغالبا ما یقتطع من وقت العمل ألن وقت العمل 
یتماشى مع وقت الدراسة، أما الذین أجابوا بأن أطفالهم یلتحقون بالبیت لوحدهم مثلتهم نسبة 

ن مكان عمل األبوین من وهذا راجع إما لقرب البیت من المدرسة أو بعد المسافة بی 14.9%
البیت مما یتعذر على هذین األخیرین الوصول في وقت خروجهم من المدرسة ألن ذلك 

یسمح من طرف المسؤولین داخل المؤسسة وتلي هذه  یتطلب الكثیر من الوقت وهو ما قد ال
هم من یقومون بإحضار األطفال ) ة(من الذین صرحوا على أن الزوج %4.1النسبة نسبة 

صرحوا بتوفر النقل المدرسي یعمل على  %2.7مدرسة ولیس لوحدهم، أما نسبة من ال
                                                             

   32.4%  إجابة اهذه النسبة تمثل الذین لم یقدمو  
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إحضارهم وبالتالي یجعلهم مطمئنین حیال ذلك وال یضطرون لمغادرة مكان العمل قبل 
من الذین یكلفون شخص آخر للقیام بذلك  %1.4أما النسبة المتبقیة التي قدرت بـــ.الوقت

  .كأحد األقارب أو الجیران مثال
 .لم یصرحوا لنا بأیة إجابة %32.4لي هذه النسبة نسبة وت

ویكـون هـذا  %28.4أما الذین أجابوا بأنهم لیس لدیهم أطفـال بالمدرسـة كانـت نسـبتهم 
   .راجع ألنهم غیر متزوجین أصال أو ألنهم متزوجین ولیس لدیهم أطفال

قــت علــى الحضــور فــي الو  یوضــح  تــأثیر وجــود أطفــال متمدرســین:)20(الجــدول رقــم 
 المحدد لبدء العمل

الحضور    
في الوقت     

المحدد لبدء 
  للعمل

  
وجود أطفال 
  متمدرسین

  المجموع  أبدا  نادرا  أحیانا  دائما

النسبة   التكرار
  المئویة

النسبة   التكرار  التكرار  التكرار
  المئویة

النسبة   التكرار
  المئویة

النسبة   التكرار
  المئویة

58.6  17  نعم
%  

10  34.5
%   

1  3.4
%  

1  3.4
%  

29  100%  

47.6  10  ال
%  

10  47.6
%  

1  4.8
%  

/  /  21  100%  

4.0  2  %40    %54  27  المجموع
%  

1  2.0
%  

50  100%  

مثلـت الـذین یحضـرون  دائمـا %  54من خالل الجدول نالحظ أن أكبـر نسـبة بلغـت  
مــن الــذین لــدیهم %  58.6فـي الوقــت المحــدد لبــدء العمــل، وفـي هــذه النســبة نجــد مــا نســبته 

تمثــل الــذین لــیس  % 47.6تمدرســین والنســبة المتبقیــة مــن هــذه النســبة والمقــدرة ب أطفــال م
مثلـت أولئـك الـذین %  2.0فـي حـین نجـد أن أصـغر نسـبة قـدرت ب. لدیهم أطفال متمدرسین

  .لدیهم أطفال متمدرسین%  3.4ال یحضرون باكرا للعمل أبدا، ومنها ما نسبته 
ــــالي فإنــــه ومــــن خــــالل إحصــــائیات الجــــدول نالحــــظ أن األغلبیــــة الســــاحقة مــــن  وبالت

المبحــوثین یحضــرون للعمــل بــاكرا أي فــي وقــت بدایــة الــدوام الرســمي تمامــا وهــذا بــالرغم مــن 
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وجود أطفال متمدرسین، هذا إن دل على شيء إنما یدل على إدراك العاملین داخل المؤسسـة 
ذ أن العنایـــة بقیمـــة الوقـــت ولـــذا نجـــدهم منضـــبطین بهـــذا الوقـــت بـــالرغم مـــن وجـــود عراقیـــل، إ

ــاكر مــن تغییــر لمالبســهم وتحضــیر فطــور الصــباح لهــم  باألطفــال وتجهیــزهم فــي الصــباح الب
خاصة إذا تعلق األمر باألمهات ثم تجهیـز أنفسـهم وذلـك فـي ظـرف سـاعة أو سـاعة ونصـف 
وخاصـة فـي أیـام  الشـتاء حیـث أن الوقـت یمــر بسـرعة صـباحا ثـم أخـذ األطفـال إلـى المدرســة 

ج مــن البیــت قبــل تمــام الثامنــة إذا كــان األطفــال یدرســون فــي الطــور األول خاصــة وأن الخــرو 
ـــة( ـــى المدرســـة خاصـــة إذا كانـــت ) المدرســـة االبتدائی ـــل بأنفســـهم إل ـــیهم التنق ـــذین یتعـــذر عل وال

المدرســـة بعیـــدة عـــن الحـــي أو ال تتـــوفر وســـیلة نقـــل خاصـــة تســـهل هـــذه المهمـــة، ولهـــذا فـــإن 
سة مشیا على األقدام أو إقالة النقل العمومي فإن األمر اإلشراف على أخذ األطفال إلى المدر 

یتطلــب وقــت وهــو مــا قــد یحــول دون وصــول الشــخص إلــى العمــل فــي وقــت مبكــر بعــد القیــام 
إال أنــــه وكمــــا أســــلفنا الــــذكر فبــــالرغم مــــن هــــذا إال أن غالبیــــة . بهــــذه المهمــــة الصــــعبة یومیــــا

  .متمدرسین المبحوثین یحضرون باكرا للعمل بالرغم من وجود أطفال
أما الذین ال یحضرون باكرا للعمل أبدا ولدیهم أطفال متمدرسین والذین مثلتهم النسبة 
األصغر فهذا یكن راجع لوجود صعوبات تجعلهم یتأخرون كبعد مكان إقامتهم عن المدارس 

 .أو عدم توفر وسیلة نقل لدیهم وكذا بعد مكان إقامتهم عن مكان العمل
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  العملمن االنصراف  على في المدرسة األطفالوجود ثیر تأ :)21(الجدول رقم

مثلت فئة الذین ینصرفون من  50 %خالل الجدول نالحظ أن أكبر نسبة بلغت من 
 أطفاللیس لدیهم   51.51 %العمل بعد نهایة الوقت الرسمي زمن هذه النسبة نسبة 

  . بالمدرسة أطفاللدیهم  48.78 %أما نسبة  بالمدرسة،
تمثل فئة الذین ینصرفون من العمل في نهایة الوقت الرسمي  37.38 %نسبة  أما

لدیهم  36.58 %بالمدرسة، أما نسبة  أطفاللیس لدیهم  39.39 %مباشرة منها نسبة 
ل فئة الذین ینصرفون قبل نهایة الوقت الرسمي، تمث  12.16 %نسبة  أما. بالمدرسة أطفال

لیس لدیهم أطفال  9.09 %یدرسون بالمدرسة، أما نسبة  أطفاللدیهم  14.6%منها نسبة 
  .بالمدرسة

الذین یدرسون بالمدرسة یحتاجون الى من یقوم بأخذهم  األطفالوبهذا فإنه ونظرا ألن 
حضارهم منها إذا كان البیت یبعد عن المدرسة وخا ٕ صة أطفال المرحلة االبتدائیة، وهذا وا

 األقدامبالفعل بدوره یتطلب وقت لكي یقوم األب أو األم بذلك خاصة من یسیر مشیا على 
یضطر الذي لدیه أطفال بالمدرسة وال یستطیعون اللحاق ) ة(لمسافة بعیدة فإن العامل 

من االلتحاف من العمل قبل الوقت لفترة للتمكن ) تنصرف(بالبیت بمفردهم أن ینصرف 
ألن وبالرغم من هذا كله إال أن غالبیة  في الوقت الذي ینهون فیه الدراسةبالمدرسة 

عمل إذ نجد بعضهم بحجة أن لیس للن حتى بعد انتهاء الوقت المحدد المبحوثین ینصرفو 
یشغلونه بذلك، أما البعض اآلخر فإنه بالرغم من أن لدیه أطفال یدرسون  أطفاللدیه 

      من  االنصراف    
  العمل             

 وجودأطفال 
  متمدرسین

  المجموع  في الوقت الرسمي  قبل نهایة الوقت  بعد نهایة الوقت
النسبة   التكرار

  المئویة
النسبة   التكرار

  المئویة
النسبة   التكرار  النسبة المئویة  التكرار

  مئویةال

  100% 41  36.58%  15  14.6% 6 48.78%  20  نعم
  100% 33  39.39%  13  9.09%  3  51.51%  17  ال

  100% 74  37.83%  28  12.16%  9       50%  37  المجموع
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لكونه أنهم  إمانهم ال ینصرفون إال بعد انتهاء الوقت المحدد للعمل فهذا راجع بالمدرسة ولك
في الطور الثاني والثالث وبالتالي فإن بإمكانهم الرجوع بمفردهم للبیت، وكذلك الحال مع 
الذین ینصرفون في الوقت الرسمي، أما الذین ینصرفون قبل نهایة الوقت الرسمي فتمثلهم 

الذین ینصرفون من العمل قبل نهایة الوقت ویوجد لدیهم أطفال  النسبة الضئیلة، أما
ن المدرسة، ولهذا فإنهم یغادرون مبأنفسهم  األطفالعن إحضار  مسئولونبالمدرسة فألنهم 

 أطفالمكان العمل قبل دقائق من الوقت الرسمي للقیام بذلك، أما عن الذین لیس لدیهم 
 إقامتهمهایة الوقت فقد یكون راجع لكون مكان بالمدرسة ولكنهم ینصرفون من العمل قبل ن

بعید، وبالتالي یفضلون االنصراف قبل الوقت للوصول الى البیت خاصة في نهایة الفترة 
فهي فترة قصیرة قد ال تكفي لتناول وجبة الغذاء  12:00الصباحیة والتي توافق الساعة 

  .بعد الزوال 14:00والعودة للعمل على الساعة 
  یوضح تأثیر وجود أطفال متمدرسین على تأجیل األعمال: )22(الجدول رقم 

  تأجیل األعمال              
  وجود أطفال متمدرسین

  المجموع  ال  نعم
  النسبة المئویة  التكرار  النسبة المئویة  التكرار  النسبة المئویة  التكرار

  %100  29  %51.7  15 %48.27  14  نعم
  %100  21  %14.28  3  %85.7  18  ال

  %100  50  %36  18  %64  32  وعالمجم

مثلت الذین یقومون بتأجیل األعمال  %64من خالل الجدول یتبین أن أكبر نسبة بلغت 
یوجد لدیهم % 48.27ال یوجد لدیهم أطفال متمدرسین وما نسبته  %85.7منها ما نسبته 

  .أطفال متمدرسین
لدیهم % 51.7ما نسبته منها  36أما الذین ال یقومون بتأجیل األعمال مثلتهم نسبة قدرت ب

  .ال یوجد لدیهم أطفال متمدرسین %14.28أطفال متمدرسین، ونسبة 
ومن هذا فإن التأجیل عادة سیئة یلجأ إلیها " ال تؤجل عمل الیوم إلى الغد" تقول الحكمة 

األفراد خاصة في المجتمعات المتخلفة باعتباره حل في الكثیر من األوقات الحرجة تحججا 
 لوقت المتاح لالنتهاء من كل األعمال الیومیة، ولهذا فإننا نجد غالبیة المبحوثین بعدم كفایة ا
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یقومون بتأجیل األعمال وهو ما مثلته النسبة األكبر من خالل الجدول أعاله وبالرغم من 
عدم وجود أطفال متمدرسین لدى الغالبیة ممن یقومون بالتأجیل إال أنهم یلجئون إلى هذه 

إلى وجود عوامل أخرى تكون السبب في تأجیلهم لألعمال وهؤالء بخالف العادة وهذا راجع 
أولئك الذین یقومون بتأجیل األعمال ولدیهم أطفال متمدرسین فهذا ألنهم یستغرقون بعض 

  .الوقت سواء قبل أو بعد الدوام من أجل نقل األطفال أو إحضارهم من المدرسة
الحالتین فهذا لكونهم یختلفون عن سابقیهم  في أما الذین ال یقومون بتأجیل األعمال في كال 

  .الظروف، إذ أن الوضع لدیهم أیسر
  على إدارة الوقت اإلقامة مع الوالدینتأثیر  - 4

  اإلقامة مع الوالدینیوضح  ):23(الجدول رقم 
  النسبة المئویة  التكرار  اإلقامة مع الوالدین

  %40.5  30  نعم
  %55.4  41  ال

         %95.9  74  المجموع
أعلى نسبة عبرت عنها إحصائیات الجدول وهي تمثل غالبیة  %55.4تمثل نسبة 

تمثل  %40.5المبحوثین الذین ال یقیمون مع والدیهم في بیت واحد وفي المقابل نجد نسبة 
الذین یقیمون مع والدیهم في بیت واحد كما نجد أن هناك نسبة ضئیلة من الذین لم یقدموا 

  . %4.1إجابة وقدرت نسبتهم بـ
إن الواقع االجتماعي الحالي وظروف العمل ومیل العدید من األفراد إلى االستقاللیة 
باألسرة النواة وذلك لیسهل علیهم التنقل إذا اضطرت الظروف وكذا تخفیف عبء األسرة 
الممتدة ولهذا كانت إجابة األغلبیة باستقاللهم عن الوالدین واالكتفاء باإلقامة مع الزوجة 

ء فقط وكذا إتاحة الفرصة للزوجة للعمل خارج البیت وبهذا فإنه ال یتطلب األمر إال واألبنا
أن هذا ال یمنع من زیارتهم في نهایة األسبوع أو العطل وكذا إعالتهم عند بلوغ الكبر أما 

                                                             
   4.1%  إجابة اهذه النسبة تمثل الذین لم یقدمو  
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الذین یقیمون مع والدیهم في البیت كانت غالبیتهم من العزاب أي أنهم لم یكونوا أسرة تدفعهم 
لیة عن الوالدین أو ألنهم إناث فلهذا فإن إقامتهم مع الوالدین تحتم علیهم خاصة إذا لالستقال

كان األبوین متقدمین في السن یحتاجون لمن یعیلهم أما الذین هم متزوجون ویقیمون مع 
والدیهم في بیت واحد فإن هذا یزید من ثقل المسؤولیة علیهم ویتطلب الكثیر من الوقت للقیام 

  .التي تحددها األسرة النواة وكذا األبوین أو اإلخوة الصغاربالواجبات 
  یوضح تأثیر اإلقامة مع الوالدین على الحضور للعمل في الوقت المحدد ):24(الجدول رقم 

  الحضور للعمل في
  الوقت المحدد

  اإلقامة مع الوالدین

  المجموع  أبداً   نادراً   أحیاناً   دائماً 
النسبة   التكرار

  المئویة
النسبة   التكرار

  المئویة
النسبة   التكرار

  المئویة
  النسبة  التكرار

  المئویة
  التكرار
  

النسبة 
  المئویة

  100%  29  %3،44  1  %3،44  1  %34،48  10  %62،06  18  نعم

  100%  41 / /  %4،8  2  %41،46  17  %53،6  22  ال

  71  %100  %1،40  1  %4،22  3  %38،02  27  %56،33  40  المجموع

  
مثلت الذین یحضرون للعمل في  %56.33أكبر نسبة بلغت نالحظ من خالل الجدول أن 

یقیمون مع والدیهم في بیت  %62.06الوقت المحدد دائما ومن هذه النسبة نجد ما نسبته 
یمثل أولئك الذین یحضرون للعمل في  %53.6واحد أما ما تبقى من هذه النسبة والمقدر بـ

  .الوقت المحدد دائما ولكنهم ال یقیمون مع والدیهم
حیث نجد منها  %1.40أما الذین ال یحضرون للعمل في الوقت المحدد أبدا بلغت نسبتهم 

  .یقیمون مع والدیهم% 3.44ما نسبته 
ومن هذا المنطلق فإن الحضور للعمل في الوقت المحدد دائما یدل على االلتزام الدائم 

قلیلة قد نضیعها أحیانا  والمواظبة واحترام الوقت وكذا إدراك العاملین بقیمة الوقت ألن دقائق
نقوم خاللها بالكثیر من المهام خاصة باكرا ألن عقل الفرد یكون في حالة جیدة بعد 

                                                             
  ا العدد یمثل الذین قدموا إجابة ھذ  
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االستیقاظ من النوم فبهذا یكون استرجع كل الطاقة والحیویة التي خسرها في الیوم السابق 
ا فإن ولهذا یكون للذهن القدرة على التفكیر وبالتالي عمل الكثیر في وقت وجیز وبهذ

المبحوثین یدركون حقیقة ذلك فنجدهم ال یتأخرون عن الوقت المحدد لبدء العمل وهذا بالرغم 
من أن غالبیتهم یقیمون مع الوالدین في نفس البیت إذ أن ذلك ال یعني التأخر عن العمل 
نما یكون لدى الكثیر من األشخاص مناسب لهم إذ تتاح لهم الفرصة لأللتحاق بالعمل في  ٕ وا

  .صباحا وذلك لوجود أحد الوالدین في البیت یتحمل بعض المسؤولیات في غیابه 8:00 تمام
أما الذین ال یحضرون أبدا للعمل في الوقت المحدد والذین مثلتهم النسبة الضئیلة والمقدرة ب 

بالرغم من إقامتهم مع والدیهم فهم على خالف الذین یحضرون للعمل دائما في  1.40
ون مع والدیهم وهذا راجع لكونهم یواجهون بعض المشاكل تحول دون الوقت المحدد ویقیم

تحقیق ذلك أو ألن والدیهم متقدمین في السن ویعانون من ظروف صحیة صعبة تستدعي 
  .  رعایة خاصة إلى جانب األطفال وهذا ما یؤخرهم عن العمل

  مل یوضح تأثیر اإلقامة مع الوالدین على االنصراف من الع ):25(الجدول رقم 
  االنصراف من العمل         

  
  اإلقامة مع الوالدین

  المجموع  في الوقت الرسمي  قبل نهایة الوقت  بعد نهایة الوقت
النسبة   التكرار

  المئویة
النسبة   التكرار  النسبة المئویة  التكرار

  المئویة
النسبة   التكرار

  المئویة
  %100  31  %32.25  10  %16.12  5  %51.6  16  نعم 

  %100  41  %32.5  13  %15  6  %52.5  21  ال
  %100  71  %32.39  23  %15.49  11  %52.11  37  المجموع

مثلت الذین ینصرفون من العمل  %52.11نالحظ من خالل الجدول أن أكبر نسبة بلغت 
ال یقیمون مع والدیهم  %52.5بعد نهایة الوقت الرسمي ومن هذه النسبة نجد ما نسبته 

ــــوالنسبة المتبقیة من هذه النسبة و  ینصرفون من العمل بعد نهایة الوقت % 51.6المقدرة بـ
  .الرسمي وهم یقیمون مع والدیهم أیضا

منهم ما  15.49أما الذین ینصرفون من العمل قبل نهایة الوقت الرسمي مثلتهم نسبة 
مثلت الذین ال یقیمون مع  15یقیمون مع والدیهم، أما النسبة المتبقیة بلغت  16.12نسبته

  .والدیهم
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من هذا یتبین أن غالبیة المبحوثین أكثر انضباطا بالوقت فهم مواظبین عل االنصراف حتى و 
بعد انتهاء الوقت الرسمي وذلك ألنهم یستغلون كل الوقت المتاح المخصص إلنجاز األعمال 
وهذا ألنهم ال یقیمون مع والدیهم وهو ما یقلل من حدة المسؤولیة الملقاة على عاتقهم لكون 

ین متوفین أو ألنهم یقطنون بعیدا عنهم أو أنهم قادرین على إعالة أنفسهم فهم لیسوا أن الوالد
  .بحاجة لمن یساعدهم على ذلك فلهذا نجدهم لیسوا بحاجة لمغادرة المؤسسة قبل نهایة الوقت

أما الذین ینصرفون قبل نهایة الوقت الرسمي والذین مثلتهم نسبة ضئیلة فهم على خالف 
ینصرفون من العمل قبل نهایة الوقت الرسمي للعمل وغالبیتهم یقیمون مع  سابقیهم إذ أنهم

والدیهم ألنهم یحتاجون وقت إضافي للذهاب للبیت واالطمئنان علیهم وذلك ألن الوالدین عند 
تقدمهم في السن یحتاجون رعایة خاصة تتطلب الكثیر من الوقت ولهذا یرى البعض أن 

افي لذلك فلهذا یقتطعون بعض من وقت العمل الوقت المتبقي من یوم عمل غیر ك
  . لالنصراف من البیت

  یوضح تأثیر اإلقامة مع الوالدین على تأجیل األعمال :)26(الجدول رقم 
  تأجیل األعمال            

  اإلقامة مع الوالدین
  المجموع  ال  نعم

  ةالنسبة المئوی  التكرار  النسبة المئویة  التكرار  النسبة المئویة  التكرار
  %100  30  %30  9 %70  21  نعم
  %100  41  %43.14  14  %65.8  27  ال

  %100      71  %32.39      23  %67.6             48  المجموع

مثلت الذین یقومون بتأجیل  %67.6نالحظ من خالل الجدول أن أكبر نسبة قدرت بــــ
ل األعمال ألنهم مثلت الذین یقومون بتأجی %70األعمال ونجد في هذه النسبة ما نسبته 

مثلت الذین یقومون بتأجیل  %65.8یقیمون مع والدیهم أما النسبة المتبقیة والمقدرة  
  .األعمال ولكنهم ال یقیمون مع والدیهم 

منهم ما نسبته  %32.39أما الذین ال یقومون بتأجیل األعمال لوقت الحق مثلتهم نسبة 
یؤجلون األعمال  30%م وما نسبته ال یؤجلون األعمال وال یقیمون مع والدیه% 43.14

  ویقیمون مع والدیهم
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كما سبق توضیحه من خالل تحلیلنا لجداول سابقة أن إعالة الوالدین والتكفل بهم عند تقدمهم 
في السن یتطلب معاملة خاصة ولهذا نجد الغالبیة ممن یقومون بالتأجیل ألنهم یقیمون مع 

لیس باألمر الهین فباإلضافة إلى الزوجة واألبناء  والدیهم إذ أن التحمل مسؤولیة عائلة ممتدة
یكون لمن یقیم مع والدیه في بیت واحد إلتزامات تجاههم أكثر ممن یقیم بعیدا عنهم وبما أن 
كل المسؤولیات قائمة على عاتقه ولهذا یضطر إلى مغادرة مكان العمل في أوقات حرجة 

الدین أن تلتزم الزوجة بالبقاء في البیت وتأجیل ما تبقى منها لوقت الحق كأن یأخذ أحد الو 
  .الخ...طول الوقت لخدمتهم فیما یتعلق بالمأكل والمشرب و الملبس

أما الذین یؤجلون األعمال بالرغم من أنهم ال یقیمون مع والدیهم فهذا ألنهم اعتادوا ذلك ألن 
 یقیمون السبب ظروف خاصة نجهلها فهم على خالف أولئك الذین ال یؤجلون األعمال وال

مع والدیهم ألنه أكثر انضباطا والتزاما ویمتلكون القدرة الكافیة على التوفیق بین العمل 
  .   وظروفهم الشخصیة

سنحاول من خالل هذا معرفة تأثیر : تأثیر العالقات االجتماعیة على إدارة الوقت: ثانیا
  .العالقات اإلجتماعیة على إدارة الوقت

   على إدارة الوقت شخاص الزوار في مكان العملاستقبال األتأثیر -1
  استقبال األشخاص في مكان العمل یوضح :)27(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  استقبال الزوار في مكان العمل 
  %60.8  45  ألنك تحترمهم  نعم

  %14.86  11  ألنه ألح في طلب ذلك
  %9.45  7  ألنك تزوره أیضا في مكان عمله

  %10.8  8  ال
   %95.91  74  المجموع

                                                             
  4.1%  إجابة اهذه النسبة تمثل الذین لم یقدمو  
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تمثل فئة الذین  %85.1من خالل معطیات الجدول یتبین أن أكبر نسبة بلغت 
یستقبلون هؤالء  %60.8یقومون باستقبال الزوار في مكان العمل ومن هذه النسبة نجد 

من  %14.8األشخاص ألنهم یحترمونهم وال یمكن أن یواجهونهم بالرفض كما نجد نسبة 
ن الزوار ألنهم یلحون في طلب استقبالهم واالستماع إلیهم لقضاء حاجتهم أما الذین یستقبلو 

فصرحوا بأن سبب استقبالهم لألشخاص في مكان العمل یرجع لكونهم یقومون  %9.4نسبة
  . بزیارتهم هم أیضا في أماكن عملهم إن احتاجوا ذلك فیعاملونهم بالمثل

رفض الزیارات القادمة إلیهم ألنها  وبهذا فإن عدد كبیر من المبحوثین ال یستطیعون
تكون من أشخاص مهمین أو أصدقاء أو أقارب وبالتالي من الصعب على العامل أن یرفض 
مساعدتهم إن احتاجوا إلیه ولو كان ذلك على حساب وقت العمل وذلك ألن كل شخص 
 مهما كانت تربط عالقات اجتماعیة مع اآلخرین ومن الصعب التخلي عنها وذلك لضمان

  .دوام تلك الصلة التي تربطه باآلخرین
تمثل فئة الذین ال یجرؤون على استقبال الزوار في مكان عملهم  %10.8أما نسبة   

وذلك ما یدل على صرامتهم وانضباطهم في العمل ألنهم یدركون أن االستقباالت الكثیرة 
العمل في  الوقت ومن ثم فإنه یعرقل إتمام لألشخاص في مكان العمل یهدر الكثیر من

ـــ   .تمثل الذین لم یصرحوا بأي إجابة %4.1الوقت المتاح أما النسبة المتبقیة والمقدرة بـ
  یوضح سبب زیارة األشخاص في مكان العمل ):28(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  سبب زیارة األشخاص في مكان العمل
  %25.7  19  ألنك تقطن بعیدا عنهم 

  %14.9  11  ن مكان عملهمألن مكان عملك قریب م
  %21.6  16  ألنهم ال یجدونك في البیت لكثرة انشغالك

             63  85.13%  المجموع

                                                             
   27ھذه النسبة تمثل فقط الذین یستقبلون الزائرون في مكان العمل، أنظر الجدول رقم.  
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من الذین صرحوا  %25.7من خالل الجدول المدرج أعاله یتضح أن أكبر نسبة هي     
في بأن زیارة األشخاص لهم یكون سببه ألنهم یقطنون بعیدا عنهم وبالتالي ال یمكن زیارتهم 

لم یقدموا إجابة أما الذین یزورونهم ألنهم ال یجدونه في البیت  %22.9البیت تلیها نسبة 
وبالتالي فقد تكون سبب  %21.6لكثرة انشغاالتهم مثلتهم نسبة  حتى خارج أوقات العمل 

زیارتهم له في البیت لكن ال یجدونه ألن لدیه ارتباطات شخصیة أو عملیة كثیرة أما آخرین 
، ولهذا یفضل زیارته %14.9كانت نسبتهم   أن مكان عمل كالهما قریب من اآلخرأجابوا ب

في مكان العمل بدل من البیت وذلك الختصار الزمن والمسافة فبدل من التفكیر في توفیر 
وقت لمقابلته في البیت وجدوا من السهولة الحضور إلى مكان عمله وقضاء حوائجهم أو 

ن في كل الحاالت یقومون باستقبالهم وهذا ما یدخل ضمن طلب المساعدة منه وبهذا نجد أ
العالقات االجتماعیة التي تربط األفراد بعضهم ببعض وهو ما یتجلى أیضا في التصرفات 
حتى في مكان العمل وذلك ما تحدث عنه رواد العالقات االجتماعیة أن اإلنسان لیس آلة إذ 

  .ال یمكن تجریده من إنسانیته
  .تأجیل األعمال على ر في مكان العملااستقبال الزو تأثیر : )29(الجدول رقم

   تأجیل            
  األعمال         

  
  استقبال الزوار

  المجموع  ال  نعم 
النسبة   التكرار

  المئویة
النسبة   التكرار

  المئویة
النسبة   التكرار

  المئویة

  100%  62  30.06% 19 69.35%  43  نعم
  100%  9  44.4%  04  55.5%  05  ال

  100%  *71  32.3%  23  67.6%  48  المجموع
من الذین یؤجلون بعض  67.6%یتضح من خالل الجدول أن أكبر نسبة قدرت بـــ

 %یستقبلون الزائرین في مكان العمل، أما نسبة 69.35 %لیوم آخر منها نسبة  األعمال
  .ئرینالكنهم ال یستقبلون الز  األعمالتمثل الذین یؤجلون  55.55
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المفترض إنجازها في  األعمالهم من الذین ال یقومون بتأجیل  32.23 % نسبةأما    
وال  األعمالهم من الذین ال یؤجلون   44.44 %الیوم التالي ونجد من هذه النسبة نسبة

هم من الذین ال یؤجلون القیام   30.6 %یستقبلون الزائرین في مكان العمل، وتلیها نسبة
  .ستقبلون الزائرینللیوم التالي، ولكنهم ی باألعمال

ال یعتبر حل للمشكلة،  األعمالمن المعروف أن التأجیل عادة سیئة ألن كثرة تأجیل 
نما تتسبب أحیانا في تفاقم المشاكل  ٕ في العمل ألن تأجیل أي عمل كان من المفترض  أكثروا

وم في ی  األعمالالقیام به حالیا، مهما كان صغیرا أو كبیرا فإنه یجعله یعاني من تراكم 
منتظمة، فأن التأجیل یتسبب في القیام  أوقاتبانتظام في  األعمالآخر، فبدل من إنجاز 

والتعب، وأن اللجوء الى  باإلرهاقبأعمال كثیرة في وقت واحد، وهو ما قد یتسبب في الشعور 
من بینها استقبال الزائرین، ولهذا فأن غالبیة المبحوثین  أسبابیعود لعدة  األعمالتأجیل 
بأن استقبال الزائرین والحدیث معهم لفترة من الزمن مهما كانت قصیرة أو طویلة  صرحوا

الى التأجیل، أما الذین  ونیلجئیكون على حساب الوقت المخصص النجاز المهام ولهذا فهم 
كالتأخرات  أخرى أسبابولكنهم ال یستقبلون الزائرین فهذا راجع الى  األعمالیؤجلون 
  الخ...والمحادثات الغیابات

ال یستقبلون الزائرین فهم أكثر انتظاما  األعمالأما عن الذین ال یؤجلون أي عمل من 
ومواجهة  باألعمالوانضباطا وحفاظا على الوقت إذ یعملون على استغالله وتكریسه للقیام 

في وقتها المخصص  باألعمالكل المؤثرات التي من شأنها أن تتسبب في التأجیل ألن القیام 
ولكنهم یستقبلون الزائرین فهدا  األعمالزل الوقت و الجهد، أما الذین ال یؤجلون یخت إذلها 

على ضمان استمراریة  نحریصیألنهم یقومون بالعمل على أكمل وجه وفي وقته وفي المقابل 
   .العالقات االجتماعیة التي تربطهم باآلخرین
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  الوقتعلى إدارة  تقدیم المساعدة لآلخرین في أمور خارجیةتأثیر  -5
  ترك العمل لمساعدة اآلخرین لغرض خارج المؤسسة :)30(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  مساعدة اآلخرین لغرض خارج المؤسسة
  %43.2  32  نعم
  %51.4  38  ال

      %94.6  74  المجموع
ــــ      مثلت الذین  %51.4من خالل معطیات الجدول نجد أن أكبر نسبة قدرت بـ

ال یتركون العمل لالنصراف مع أشخاص قدما إلیهم لطلب المساعدة لغرض صرحوا بأنهم 
مثلت الذین یتركون العمل ألجل ذلك أما النسبة  %43.2شخصي وتلي هذه النسبة نسبة 

ـــ   .تمثل المبحوثین الذین لم یقدما إجابة عن ذلك %5.4المتبقیة والمقدرة بـــ
طرف العامل وكذا المحافظة على الوقت بما أن العمل یتطلب االنضباط واإلتقان من     

ألن الوقت الذي یضیع ال یعوض بثمن وبهذا فإن عدم تقبل العامل لالنصراف مع 
األشخاص وتلبیة رغبتهم لالنصراف معهم في أي وقت شاءوا یدل على إدراكهم بقیمة الوقت 

نجاز المهام الموكل ٕ ة إلیه في ومن ثم المحافظة علیه لضمان السیر الحسن لوقت العمل وا
الوقت الرسمي دون الحاجة إلى تأجیلها أو تعویض ذلك الوقت في یوم آخر كما أن هذا 
أیضا یدل على إدراك العاملین بأن فتح المجال ألي شخص قادم للمؤسسة ومرافقته إلى أنه 
یؤدي إلى تكرار ذلك مرات عدیدة من طرف هؤالء األشخاص وهذا ما قد یخلق الكثیر من 

ء مع المسؤولین الذین غالبا یرفضون االنصراف من العمل إال في وقت الحاجة المشاكل سوا
الملحة أو مع العمل في حد ذاته ألن المؤسسات سواء كانت عامة أو خاصة لها توقیت 
محدد تخصصه إلنجاز أعمالها أما الذین یقبلون باستقبال األشخاص لمساعدتهم ومرافقتهم 

م أو أصدقائهم الذین ال یرفضون لهم طلب كونهم یحتاجونهم فإن هذا یعود لكونهم من أقربائه
هم أیضا في أمور أخرى أو ألن الشخص القادم لهم یكون غریب عن المنطقة وبالتالي هو 

                                                             
  5.4%  إجابة اهذه النسبة تمثل الذین لم یقدمو  
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بحاجة لمرافق یدله على األماكن التي هو بحاجة لها أو قدم من أجلها كزیارة طبیب أو 
  .الخ...البحث عن عمل

  ثیر مساعدة اآلخرین على االنصراف من العملیوضح تأ ):31( الجدول رقم 
  االنصراف من العمل

  
  مساعدة اآلخرین

  المجموع  في الوقت الرسمي  قبل نهایة الوقت  بعد نهایة الوقت
النسبة   التكرار

  المئویة
النسبة   التكرار

  المئویة
النسبة   التكرار

  المئویة
  النسبة المئویة  التكرار

  %100  31  %35.4  11  %16.12  5  %48.3 %15  نعم
  %100  39  %35.8  14  %12.8  5  %51.2  %20  ال

  %100  70  %35.7  25  %14.28  10  %50  %35  المجموع

مثلت الذین ینصرفون من العمل بعد % 50من خالل الجدول یتبین أن أكبر نسبة بلغت 
مثلت الذین ینصرفون  %51.2نهایة الوقت الرسمي للعمل ونجد في هذه النسبة ما نسبته 

بعد نهایة الوقت الرسمي للعمل وال یغادرون مكان العمل بغرض مساعدة اآلخرین  من العمل
تمثل الذین ینصرفون من العمل بعد نهایة الوقت  %48.3على أمور خارجیة، أما نسبة 

  .الرسمي ویساعدون اآلخرین في أمور خارجیة
 %14.2لة قدرت بأما الذین یغادرون مكان العمل قبل نهایة الوقت الرسمي مثلتهم نسبة قلی

یقومون بمساعدة اآلخرین ألمور خارجیة أما نسبة  %16.12حیث نجد منها ما نسبته 
من هذه النسبة تمثل الذین ال یوافقون على مغادرة مكان العمل لمساعدة اآلخرین  12.8%

  .في أمور خارجیة
الرسمي للعمل  ومن هذا المنطلق نجد أن غالبیة المبحوثین الذین ینصرفون بعد نهایة الوقت

ال یساعدون اآلخرین في أمور خارجیة ألن هذا األمر یتطلب منهم مغادرة مكان العمل في 
على استغالل الوقت المتاح لهم للقیام  نأي وقت طلب منهم المساعدة ولهذا نجدهم حریصی

  بواجباتهم الیومیة المتعلقة بالعمل على أكمل وجه ولهذا وجدوا أفضل طریقة هي عدم إتاحة
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الفرصة ألي كان بأن یتسبب بطریقة أو بأخرى في تضییع الوقت والذي من المفترض 
تكریسه للعمل ولیس ألمور خارجة عن نطاقه فإلى جانب مواظبتهم على الوقت واستغاللهم 
الجید لساعات العمل فهم بذلك یرفضون تدخل إي عامل خارجي یكون على حساب الوقت 

ف أولئك الذین یقبلون مساعدة اآلخرین ألغراض المخصص للعمل ولهذا فهم على خال
خارجیة مع العلم أنهم مواظبین هم أیضا على احترام الوقت واالنصراف من العمل بعد نهایة 
الوقت الرسمي إذ یعوضون الوقت الذي ضیعوه في تلك األمور الخارجیة بأن یعوضوا الوقت 

  .ام ما تبقى من أعمال یومیةبدل الضائع بعد نهایة الوقت الرسمي للعمل وذلك إلتم
أما الذین ینصرفون قبل نهایة الوقت الرسمي للعمل ویساعدون اآلخرین في أمور     

خارجیة فهم أقل إدراكا بقیمة الوقت وأقل مواظبة علیه إذ أنهم یضیعون الوقت في أمور 
  . خارجیة بدال من استغالله في أمور داخلیة تتعلق بالعمل

  .األعمالتأجیل على  رض خارجيغاالنصراف لمساعدة اآلخرین لأثیر ت: )32(الجدول رقم
 تأجیل األعمال         

  مساعدة اآلخرین
  لغرض خارج المؤسسة

  المجموع  ال  نعم 
  النسبة المئویة  التكرار  النسبة المئویة  التكرار  النسبة المئویة  التكرار

  100%  33  33.33% 11 66.66%  22  نعم
  100%  37  29.72%  11 70.27%  26  ال

  100%  70  31.42%  22  68.57%  48  المجموع
 األعمالمثلت الذین یؤجلون  68.5%نالحظ من خالل الجدول أن أكبر نسبة بلغت 

هم الذین یؤجلون بعض أعمالهم لوقت آخر لكنهم ال  70.27 %ومن هذه النسبة نجد نسبة 
هم الذین  66.66 %یغادرون مكان العمل ألجل مساعدة أشخاص آخرین وتلیها نسبة

  .مساعدة أشخاص آخرین ألنهم یضطرون أحیانا لمغادرة مكان العمل ألجل األعمالیؤجلون 
ــــ   ، ومنها نسبة  31.42%أما الذین ال یؤجلون أعمالهم لوقت أو یوم آخر قدرت بـ

یغادرون المؤسسة إذا طلب من أشخاص قریبین المساعدة، والنسبة المتبقیة من  %33.33
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ــهذه النسب ـــــ هي تمثل الذین ال یؤجلون أعمالهم وال ینصرفون بأي  29.72% ة والمقدرة بـــ
  .لمساعدة شخص في أمر خارجي األوقاتوقت من 

أما الذین یؤجلون أعمالهم لوقت آخر وال یغادرون مكان العمل لمساعدة شخص فإن 
وقت المتاح للقیام بها لهم أسباب أخرى تجعلهم یؤجلون كثرة أعمالهم وتراكمها وعدم كفایة ال

بخالف الذین یؤجلون  ألنهمكلها وهذا ما یضطرهم لتأجیل البعض منها  للقیام به في وقت 
أو األصدقاء  األقرباءألنهم یغادرون مكان العمل أحیانا إذا طلب منهم احد  أعمالهمبعض 

ین فلهذا یجعل مرافقته لمكان ما وهذا حفاظا على العالقات االجتماعیة التي تربط بین الطرف
إذا ما أحتاجه غیره وهذا یدخل في إطار التعاون والتضامن، " ال"الفرد غیر قادر على قول 

فلهذا فإن الوقت الذي یقضونه مع ذلك الشخص خارج المؤسسة یحتسب من الوقت 
المخصص للعمل في ذلك الیوم، وبهذا فإن العمل الذي من المفترض القیام به في ذلك 

وقت آخر أو یوم آخر، أما عن الذین ال یؤجلون أعمالهم لكنهم ال  الوقت یؤجل الى
في وقت وجیز ألنها طبیعة  إتمامهایساعدون من یطلب منهم ذلك فهذا ألنهم قادرون على 

أو  إلتمامهعملهم غیر صعبة أو غیر معقدة، أو ألن عملهم ال یحتاج الكثیر من الوقت 
عمل الذي یتركونه، بخالف الذین ال یؤجلون ألنهم یجدون من ینوب عنهم في القیام بال

عملهم وال یكترثون بمن یطلب منهم المساعدة لغرض خارج المؤسسة، فهذا ألنهم یمتازون 
 .للعمل على حساب األمور األخرى كبیرةبنوع من الصرامة في العمل ویولون أهمیة 
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  مزاولة عمل إضافي -6
  المؤسسة یوضح مزاولة عمل إضافي خارج ):33(الجدول رقم 
  النسبة المئویة  التكرار  إضافيمزاولة عمل 

  %6.7  5  الفالحة  نعم
  %5.4  4  نشاط تجاري

  %82.4  61  ال
            %94.5  74  المجموع

مثلت الذین ال  %82.4یتبین من خالل معطیات الجدول أن أكبر نسبة بلغت     
الذین یزاولون عمل آخر وتمثل  %12.1یزاولون أي عمل آخر یرد لیهم دخال وتلیها نسبة

یمارسون نشاط الفالحة أما  %6.7غیر العمل داخل المؤسسة ونجد في هذه النسبة نسبة 
  .یزاولون نشاط تجاري %5.4نسبة 

أما النسبة المتبقیة من النسبة اإلجمالیة فهي تمثل نسبة ضئیلة من الذین لم یقدموا      
  .%5.5أي إجابة وقدرت ب

اظ على سیرورة العمل بشكل مناسب داخل المؤسسة فإن وبهذا فإنه ونظرا للحف    
المؤسسات سواء كانت عامة أو خاصة تفرض نوعا من الرقابة على عمالها فیما یتعلق 

باالنضباط في العمل والمحافظة على الوقت المتاح وتكریسه إلتمام العمل داخل المؤسسة 
یة جعلتهم ال یزاولون عمل وال تسمح بانشغاالت أخرى على حساب ذلك ولهذا فإن األغلب

دراكا  ٕ آخر لعدم توفر الوقت كما یدل أیضا على أن العمال داخل المؤسسة أكثر انضباطا وا
بقیمة الوقت وتكریسه في إتقان العمل وااللتزام به أما الذین یزاولون أعمال أخرى فهذا راجع 

صة إذا تعلق األمر لكون أن راتبهم ضعیف وال یغطي تلبیة حاجیاتهم المادیة واألسریة خا
بغالء المعیشة وارتفاع األسعار اللذان تشهدهما البالد مؤخرا بحیث أن ذوي الدخل الضعیف 

                                                             
  5.5%   إجابة اهذه النسبة تمثل الذین لم یقدمو  
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یصعب علیهم ذلك وقد صرح بعضهم أنهم یزاولون الفالحة والتجارة وذلك لتوفیر أموال 
  .تساعدهم في تغطیة نفقاتهم

  تأثیر العمل اإلضافي على عمل الموظف ):34(الجدول رقم 
  النسبة المئویة  التكرار  الموظف على عملالعمل اإلضافي  تأثیر
  %1.3  1  نعم
  %10.8  8  ال

  %12.1  *9  المجموع
من خالل معطیات الجدول نالحظ أن أكبر نسبة من الذین أجابوا بأنهم یزاولون عمل     

صرحوا بأنه  %10.8فنجد من بینهم ) 17(آخر یرد علیه دخال والذي وضحه الجدول رقم 
هم الذین یؤثر على عملهم بالمؤسسة  %1.3یؤثر على عملهم داخل المؤسسة أما نسبة  ال

أما الذین ال یؤثر النشاط الذي یمارسونه خارج المؤسسة على عملهم بالمؤسسة فأما الذین ال 
یؤثر النشاط الذي یمارسونه خارج المؤسسة على عملهم داخل المؤسسة إما ألنهم 

ك النشاط كأیام العطل أو نهایة األسبوع أو أنهم یمتلكون أرضا یخصصون أوقات للقیام بذل
  .أو متجرا ویكلفون شخص آخر للقیام بالعمل بدال منهم

أما الذین یؤثر على عملهم بالمؤسسة فقد أجاب بعضهم بأنه یتجلى ذلك التأثیر في دخوله 
علیه لیس باألمر للعمل متأخرا في بعض األحیان وهذا ألن القیام بعمل مزدوج أو اإلشراف 

نما عادة ما  ٕ الهین ألنه من الصعب على شخص بمفرده مزاولة نشاطین قي وقت واحد وا
 .یؤدي إلى القیام بأحدهما على حساب اآلخر

 
  
  
  

                                                             
  .33ھذه النسبة تمثل فقط الذین یزاولون نشاط آخر خارج المؤسسة ، أنظر الجدول رقم  - *
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                         :االستنتاج الجزئي األول
العوامل االجتماعیة  الفرعي األول المتعلق بتأثیر التساؤل من خالل تحلیل جداول    

  :داخل مدیریة التربیة استنتجنا ما یلي للعامل على إدارة الوقت
غالبیة المبحوثین یواجهون صعوبات تحول دون إتمامهم لألعمال في الوقت المحدد أحیانا  -

  ).10(و)9(من خالل الجدول رقم  % 70.37هم من العزاب وهو ما توضحه النسبة 
ن من العمل حتى بعد نهایة الوقت الرسمي  وهو ما توضحه أكثریة المبحوثین ینصرفو -

، حیث أن غالبیتهم من المتزوجین والذین عادة ما )11(من خالل الجدول رقم % 50النسبة 
  .تفرضه علیهم الظروف األسریة

 %100غالبیة المبحوثین یقومون بتأجیل األعمال خاصة إذا تعلق األمر باألرامل بنسبة-
، وذلك ألن هذه الفئات یعاني من نوع من الضغوطات ) 14(الجدول رقم من خالل ما یبرزه 

التي تفرضها الظروف األسریة حیث أن تحمل كل األعباء من طرف شخص واحد لیس 
  .باألمر الهین خاصة بوجود األبناء

للعمل وهذا ما یساعدهم في الحضور في ) ة(غالبیة المبحوثین صرحوا بعدم مزاولة الزوج -
حدد لبدء العمل دون غیاب أو تأخیر وذلك لكون الطرف الذي اآلخر الماكث الوقت الم

بالبیت یتكفل بالشؤون األخرى، وهذا ما یشعره بالراحة في مزاولة عمله داخل المؤسسة وهذا 
كما أن غالبیتهم یفضلون االنصراف حتى بعد نهایة ).  17(و)16(ما یوضحه الجدولین رقم 

ال یعمل وهو ما یظهر جلیا أیضا من خالل ) ة(ن الزوج الوقت الرسمي للعمل وذلك أل
  ). 18(الجدول رقم 

أن غالبیة المبحوثین الذین لدیهم أطفال متمدرسین یحضرون في الوقت المحدد لبدء العمل -
دائما إذ أن وجود األطفال المتمدرسین ال یعني االنشغال على حساب الوقت المحدد للعمل 

  ). 20(الجدول رقم  من 54وهو ما توضحه النسب 
أن غالبیة المبحوثین الذین ینصرفون حتى بعد نهایة الوقت الرسمي للعمل والذین یقومون -

  .بتأجیل األعمال لیس لدیهم أطفال متمدرسین
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أكثریة المبحوثین ال یقیمون مع والدیهم إال أن أغلبیة الذین ینضبطون بااللتحاق بالعمل في -
یهم وهذا یدل على أن اإلقامة مع الوالدین ال تخلق أي مشكلة الوقت المحدد یقیمون مع والد

  ).24(و) 23(تحول دون االنضباط بوقت العمل وهو ما یظهر من خالل الجدولین رقم 
غالبة الذین یقومون بتأجیل األعمال هم یستقبلون الزائرین في مكان العمل وذلك ألن -

الوقت الرسمي ولهذا فإن األعمال الوقت الذي یقضیه العامل مع ذلك الشخص یحتسب من 
  التي یتوقف عن إنجازها في ذلك الوقت یتم تأجیلها لوقت الحق وبدوره یسبب له في نوع من 

  .الضغط جراء تراكم األعمال غیر المنجزة
أكثریة المبحوثین ال یوافقون على ترك العمل لالنصراف مع أي شخص كان طلب منه -

، وذلك ألنهم یتحملون )31(و)30(یبرزه الجدولین رقم  المساعدة في أمور خارجیة وهو ما
مسؤولیة العمل ولهذا یحترمون الوقت المحدد ویكرسونه فقط في إنجاز أعمالهم الیومیة داخل 

  .المؤسسة
األغلبیة الساحقة من العاملین داخل المؤسسة ال یزاولون أي عمل آخر یرد علیهم دخال  -

ن على التوفیق بینها في آن وذلك نظرا لوجود قوانین وهذا ألنهم یدركون أنهم غیر قادری
صارمة متعلقة بالوظیف العمومي  والتي تسلط عقوبات على من ال یقوم بعمله على أكمل 

متكررة عن العمل، وكذلك ألن العمل داخل المؤسسة یستمر من  توجه أو تسجل لدیه غیابا
وهذا ما یبرز من  عمل آخر مساء وهذا ال یتیح فرصة لمزاولة 5:00صباحا إلى  8:00

  ).     33(خالل الجدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  لسادسالفصل ا
 على الثقـافية العوامل تأثير

  الوقت إدارة
  

  تمهید

  .مرتبطة باألفراح واألقراح على إدارة الوقتالعادات تأثیر ال -أوال
على إدارة  المرتبطة بالضیافة والزیاراتعادات تأثیر ال -ثالثا

  .الوقت
  الستنتاج الجزئي الثاني     ا
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  :تمهید
بما أن اإلنسان هو ابن بیئته فإنه یتأثر بها ویؤثر فیها ویلعب المجتمع الذي ینتمي     

إلیه الفرد دورا هاما حیث یتطبع الفرد بصفات ذلك المجتمع ومن هذه العوامل المتعلقة بثقافة 
ألحیان یغادر مكان العمل ألجلها المجتمع والتي تؤثر في العامل وتجعله في غالب ا

للعوامل الثقافیة للعامل تأثیر "وسنحاول في هذا الفصل اختبار الفرضیة الثانیة التي مفادها 
حیث سنحاول بدایة معرفة تأثیر العادات المرتبطة باألفراح واألقراح على " على إدارة الوقت

مرتبطة بالمجتمع المحلي على إدارة إدارة الوقت، ثم بعد ذلك محاولة معرفة تأثیر العادات ال
الوقت، هذا سنتعرف علیه من خالل تحلیل للبیانات المتعلقة بالفرضیة الثانیة لننتهي بعد 

  .ذلك لصیاغة االستنتاج الجزئي الثاني
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سنحاول من خالل : على إدارة الوقت مرتبطة باألفراح واألقراحالالعادات تأثیر : أوال
فة تأثیر العادات المرتبطة بكل من األفراح واألقراح على إدارة الوقت وذلك من خالل هذا معر 

  .تحلیلنا للجداول اآلتیة
  عادات مرتبطة باألفراح -1

  یوضح التخلف عن العمل لحضور عرس  ):35(الجدول رقم 
  النسبة المئویة  التكرار  التخلف عن العمل لحضور العرس

  %58.1  43  نعم
  %41.8  31  ال

  %100  74  المجموع
مثلت الذین  %58.1نالحظ من خالل معطیات الجدول أن النسبة األكبر بلغت     

من الذین ال  %41.8أجابوا بنعم أي أنهم یتخلفون عن العمل لحضور العرس أما نسبة 
  .یتخلفون عن العمل ألجل حضور األعراس

على جمع شمل العائالت  وبهذا فإنه وبما أن األفراح تعتبر من بین األمور التي تعمل  
واألصدقاء واألقارب واألحباب فإنه تطلب األمر أن یكون كل هؤالء مجموعین في هذا 
الحدث وبما أن لكل مجتمع تقالیده والتي تمیزه عن بقیة المجتمعات فإن المجتمع المحلي 

ر له تقالیده والتي تمیز األعراس وتطبعها بطابع الخصوصیة ولهذا فإن التحضی) أدرار(
للعرس قد یتطلب أیاما كثیرة فالنساء یتعاون ألجل التحضیر المسبق وذلك قبل موعد 

وعند بدایة العرس یتطلب القیام بشؤون الضیوف أو المدعوون لحضور العرس . العرس
مساعدة یومیة من طرف األهل واألقارب والجیران واألصدقاء طیلة المدة التي یدوم فیها 

في غیر أیام العطل أو ال یواكب نهایة األسبوع فإن الحضور  العرس خاصة إذا كان العرس
ألجل ذلك یكون على حساب العمل حسب ما صرح به المبحوثین الذین أجابوا بنعم أي أنهم 
یحضرون، أما الذین ال یقومون بذلك فإنه راجع لكون أغلبهم من الذكور وبالتالي فإنهم غیر 

یحضرون في اللیل وهذا ما یمكنهم من االلتحاق معنیین بالحضور صباحا إذ أنهم عادة ما 
بالعمل صباحا عكس اإلناث الذین ینشغلون في العرس في هذه الفترة، وكذلك قد یكون من 
الذین ال یتغیبون عن العمل في أیام األعراس ألنهم أصال لیسوا من سكان المنطقة أي أنهم 



  تأثیر العوامل الثقافیة على إدارة الوقت                        الفصل السادس  
 

 
109 

دة مع سكان المنطقة تجبرهم على مقیمین حدیثا وبالتالي ال تربطهم عالقات اجتماعیة وطی
  .التخلي عن العمل ألجل ذلك

  یوضح الفترة التي یدوم فیها العرس ):36(الجدول رقم
  النسبة المئویة  التكرار  فترة دوام العرس

 %29.7  22  یوم
  %14.9  11  یومین

  %20.3  15  ثالثة أیام
  %5.4  4  أكثر من ثالثة أیام

         %70.3  74  المجموع
تمثل فئة الذین أجابوا بأن العرس  %29.7خالل الجدول أن أكبر نسبة بلغت  یتضح من

تمثل  %20.3یدوم یوم واحد وتماثل هذه النسبة فئة الذین لم یصرحوا بأي إجابة أما نسبة 
من الذین أجابوا  %14.9الذین أجابوا بأن العرس یدوم لثالثة أیام وتقارب هذه النسبة نسبة 

تمثل الذین أجابوا بأن العرس یدوم  %5.4ن وتلي هذه النسبة نسبة بأن العرس یدوم لیومی
أكثر من ثالثة أیام ولهذا فإنه ونظرا لكثرة انشغاالت األفراد والتي تفرضها الحیاة المدنیة 
نما یكتفي البعض بالحضور  ٕ أحیانا فإنه یتعذر على األشخاص تحدید العرس في أیام عدة وا

تغرق أكثر من ذلك في األصل ولهذا نجد حتى من یقومون للعرس یوما واحدا وحتى ولو یس
بالعرس یتفهمون الوضع أما النسب المتبقیة والتي تمثل الذین أجابوا بأن العرس یدوم یومین 
فأكثر فإنه یبرز خصوصیة المنطقة والتي تعرف بالمدة الطویلة التي تدوم فیها األعراس منذ 

خصص للقیام بطقس من الطقوس التي تشهدها القدیم حیث أن لكل یوم من هذه األیام ی
األعراس في المنطقة كما أنه یخصص لكل فئة محددة من فئات المجتمع كتخصیص یوم 
للذكور فقط لحضور العقد على مأدبة غذاء أو عشاء ویوم للبنات لحضور مأدبة غذاء 

ت زوجها یوم ویلي عشیة الیوم الثاني من زف العروس إلى بی. وكذلك الحال بالنسبة للنساء
  .للنساء ویوم للبنات كذلك

  
  

                                                             
  29.7%  إجابة اهذه النسبة تمثل الذین لم یقدمو  
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  یوضح مالزمة األعراس طیلة مدة إقامتها ):37(الجدول رقم 
  النسبة المئویة  التكرار  طیلة مدة إقامتها ساعر مالزمة األ

  %10.8  8  ألن من واجبك المساعدة طیلة أیام العرس 
  %6.8  5  ألنهم یساعدونك في األفراح التي تقیمونها

           %71.6  74  المجموع
مثلت الذین لم  %82.4نالحظ من خالل معطیات الجدول أن أكبر نسبة بلغت     

تمثل الذین یالزمون األعراس منذ بدایتها إلى نهایتها  %10.8یقدموا أي إجابة وتلیها نسبة 
مثلت  %6.8ألنهم یرون أن من واجبهم مساعدة القائمون علیه طیلة هذه الفترة أما نسبة

الزمون األعراس كرد جمیل لهم ألنهم یقومون أیضا على مساعدتهم لهم في األفراح الذین ی
التي یقیمونها في بیتهم ولهذا فإن من خالل هذا یدل على التعاون والتضامن في والمسرات 

الحمیدة كقیم التضامن والتعاون بین أفراده سواء في   الخصال في المجتمع تسوده بعض
إن المؤمنین ) ص(القیم حثنا علیهم دیننا الحنیف ویتجلى ذلك في قوله األفراح واألقراح وهذه 

في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
  .والحمى

  یوضح تصرف اآلخرین في حالة عدم الحضور للعرس ):38(الجدول رقم 
  النسبة المئویة  رالتكرا  تصرف اآلخرین معك في حالة عدم الحضور للعرس

  %56.8  42  یتفهمونك
  %24.3  18  یشددون اللوم علیك

  %6.8  5  یعاملونك بالمثل
  %12.2  9  بدون إجابة

  %100  74  المجموع
مثلت الذین  %56.8من خالل معطیات الجدول أعاله اتضح أن أكبر نسبة بلغت   

الوضع وال یلقون اللوم  صرحوا بأنهم إذا لم یحضروا لألعراس فإن القائمون علیها یتفهمون
علیهم هذا إن دل على فإنما یدل على سمة التسامح والتي هي من القیم الحمیدة التي من 

                                                             
   82.4%  إجابة اهذه النسبة تمثل الذین لم یقدمو  
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المفترض أن تسود المجتمع اإلسالمي والذي یرتكز على الدین اإلسالمي الحنیف والذي 
ذین یحث على التحلي بمثل هذه القیم ألنها تحافظ على تماسك المجتمع واستقراره أما ال

صرحوا بأن القائمون على العرس سواء كانوا من األقارب أو المعارف فإنهم یقابلونهم باللوم 
إن لم یحضروا في هاته األعراس وذلك كون أن العادات المألوفة في  %24.3مثلتهم نسبة 

مجتمعنا هو التباهي باألعراس وذلك من خالل لم شمل العائلة وكل من تربطه بهم صلة 
رابة أو الجور فهو مطلوب للحضور إذ أنه كلما كان عدد الحاضرین هائل كلما الدم أو الق

مثلت الذین لم  %12.2كان ذلك یرفع من قیمة هذا العرس ویجعله أكثر أهمیة وتلیها نسبة 
مثلت فئة الذین لم یحضروا لهذه  %6.8یقدموا أي إجابة أما النسبة المتبقیة والمقدرة بـ

المثل أي أنهم إن لم یحضروا في هذه األعراس أیضا ال یجدون األعراس فإنهم یعاملون ب
هؤالء یقومون معهم في األعراس التي یقیمونها ولهذا فإنهم مستعدون للتضحیة لمواجهة 

  .   ذلك
  یوضح حضور األعراس عند األقارب واألصدقاء رغم بعد المسافة ):39(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  عد المسافةب رغمحضور األعراس عند األقارب واألصدقاء 
  %35.1  26  تفضل الذهاب مهما كانت المسافة

  %48.6  36  تمتنع ألن ذلك یأخذ الكثیر من وقت عملك
      %83.7  74  المجموع

مثلت الذین ال  %48.6نالحظ من خالل معطیات الجدول أن أكبر نسبة بلغت    
فهم یفضلون االمتناع عن ذلك ألن التنقل  یفضلون الذهاب لألعراس إن كانت بعیدة المسافة

في المسافات بعیدة خاصة في أیام العمل ألن ذلك یستغرق الكثیر من الوقت وال یكفي یوم 
أو یومین للقیام بذلك ولهذا فإن الكثیر من العاملین یفضلون الذهاب في أیام العمل ألن ذلك 

م بذلك ولهذا فإن الكثیر من العاملین یستغرق الكثیر من الوقت وال یكفي یوم أو یومین للقیا
یفضلون الذهاب في أیام العمل أما الذین یذهبون لألعراس التي تقام عند أقربائهم أو 

فهم یفضلون الذهاب ألجل ذلك  %35.1معارفهم الذین یسكنون بعیدا عنهم فقدرت نسبتهم بـ
ل هذه األفراح التي تقام مهما كانت المسافة بعیدة فإنها ال تقف عائقا لهم فهم یرون أن مث

تجمع شمل العائالت وتكون أحیانا فرصة لتالقي هذه العائلة أو األحباب خاصة إذا طالت 
                                                             

  16.2%  إجابةهذه النسبة تمثل الذین لم یقدموا  
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مثلت  %16.2فترة غیاب أو عدم تالقي أحدهما باآلخر أما النسبة المتبقیة والتي بلغت 
  .الذین لم یقدموا أي إجابة

  لعرسیوضح إبالغ المسؤول قبل موعد ا  ):40(الجدول رقم 
  النسبة المئویة  التكرار  إبالغ المسؤول قبل موعد العرس

  %83.8  62  نعم
  %4.5  3  معك لالتساه  ال

  1.4%  1  معاقبتك
         %89.7  74  المجموع

مثلت الذین یقومون بإبالغ  %83.8من خالل الجدول یتضح أن أكبر نسبة بلغت 
مثلت الذین لم  %10.8یها نسبة المسؤول علیهم قبل تغیبه عن العمل في یوم العرس وتل

من الذین یتغیبون في یوم العرس دون  %5.4یصرحوا بإجابة وذلك ألمور نجهلها أما نسبة 
یتعامل معهم رئیسهم بالتساهل أما الذین یعاقبهم الرئیس  %4.5إبالغ مسبق لرئیسهم منها 

قبل موعد غیابهم أما الذین یقومون بإبالغ رئیسهم  %1.4على ذلك التصرف قدرت نسبتهم بـ
عن العمل وهذا راجع ألن المسؤولین صارمین في التعامل مع الغیابات فهم قد یسمحون 
بتغیب العامل لیوم أو یومین في ظروف خاصة لكن شریطة إبالغهم بذلك قبل موعد مسبق 
ألن التغیب المفاجئ دون موعد مسبق قد یعرقل العمل ویصبح المسؤول إما إن كان یعلم 

إنه یتخذ كل احتیاطاته للتكیف مع الوضع كأن یقوم بإعادة توزیع العمل على من قبل ف
العاملین أو یقوم بنفسه بالنیابة، أما الذین یتغیبون في أیام األفراح دون تبلیغ مسبق للرئیس 
فإن الذین صرحوا بتساهل الرئیس معهم فهذا یدل على وجود حالة من التسیب والالمباالة 

أو ألن الرئیس یتفهم مثل هذه الظروف فیترك األمر لهم شریطة أن یتم من طرف المسؤولین 
العمل دون معرفة من یقوم به إذ أن التشاور بین الموظفین یقوم أحیانا على أساس التفاهم 

   .فیترك األمر لهم شریطة أن یتم العمل دون معرفة من یقوم به
  
  
  

                                                             
  10.8% قدمو إجابةهذه النسبة تمثل الذین لم ی  
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األعمال في الوقت المحدد وعالقتها بالتخلف  مواجهة صعوبات في إتمام ):41(الجدول رقم 
  عن العمل

ت فئة الذین یجدون مثل %58.10سبة بلغت من خالل الجدول یتضح أ أكبر ن
مثلت الذین  %59.09األعمال في الوقت المحدد أحیانًا منها نسبة  إتمامصعوبة في 

ال یتخلفون عن العمل في یوم  %56.66یتخلفون عن العمل لحضور عرس أما نسبة 
 إتمامفي ن نادرًا ما یجدون صعوبة مثلت فئة الذی %17.56الزیارة، وتلي هذه النسبة نسبة 

یتخلفون عن العمل لحضور عرس وتلیها  %18.18األعمال في الوقت المحدد منها نسبة 
 %13.51مثلت الذین ال یتخلفون عن العمل لحضور العرس أما نسبة  %16.66نسبة 

 20األعمال في الوقت المحدد أبدا منها نسبة  إتمامئة الذین ال یجدون صعوبة في مثلت ف
یتخلفون عن العمل في یوم  %9.09لحضور عرس لتلیها نسبة ال یتخلفون عن العمل 

األعمال في الوقت المحدد مثلتهم نسبة  تمامالذین یجدون دائما صعوبة في إالزیارة أما فئة 
 %6.66یتخلفون عن العمل لحضور عرس وتلیها نسبة  %13.63منها نسبة % 10.81

  .ال یتخلفون عن العمل لحضور العرس
لنسب یتبین لنا أن غالبیة المبحوثین یواجهون صعوبة في إتمام أعمالهم من خالل قراءتنا ل

في الوقت المحدد لها أحیانا وهذا ألنهم یتخلفون عن العمل لحضور العرس إذ أن الوقت 
الذي ینصرفون فیه من العمل أو الیوم الذي یتخلفون فیه لاللتحاق بالعمل یكون على حساب 

ام الیومیة وبهذا فإن التخلف بأي سبب من األسباب الوقت المخصص لالنتهاء من المه
یحول دون إتمام األعمال في الوقت المحدد وبهذا فإن العمل الذي تم تأجیله في الیوم الذي 

               تمامفي إات صعوب مواجهة     
  األعمال في                 

الوقت                        
  المحدد

  التخلف عن العمل
  عرس  لحضور 

  المجموع  أبداً   نادراً   أحیاناً   دائماً 
النسبة   التكرار

  المئویة
النسبة   التكرار

  المئویة
النسبة   التكرار

  المئویة
النسبة   التكرار

  المئویة
النسبة   التكرار

  المئویة

  %100  44  %9.09  4  %18.8  8  %59.09  26  %13.63  6  نعم
  %100  30  %20  6  %16.66  5  %56.66  17  %6.66  2  ال

  %100  74  %13.51  10  %17.56  13  %58.10  43  %10.81  8  المجموع
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یتم فیه التخلف عن العمل یجعل األعمال متراكمة وبالتالي نجد صعوبة في إنجازها وبهذا 
ل المتراكمة في وقت واحد وكذلك الحال فإنه لیس بمقدور شخص القیام بالكثیر من األعما

الجدول  .مع الذین ال یجدون صعوبة في إنجاز األعمال المتراكمة في الوقت المحدد دائما
  تأجیل األعمال وعالقته بالتخلف لحضور األعراس :)42(رقم 

تأجیل                    
  األعمال

  التخلف لحضور 
  األعراس

  

  المجموع  ال  نعم
بة النس  التكرار

  المئویة
النسبة   التكرار

  المئویة
النسبة   التكرار

  المئویة

  %100  42  %23.80  10  %76.19  32  نعم
  %100  32  %43.75  14  %56.25  18  ال

  %100  74  %32.43  24  %67.56  50  المجموع
مثلت فئة الذین یقومون  %67.19ظ من خالل الجدول أن أكبر نسبة بلغت الحن

یتخلفون عن العمل  % 76.19الي في هذه النسبة نسبة بتأجیل بعض األعمال للیوم الت
، % 56.25لحضور األعراس، أما الذین ال یتخلفون عن العمل ألجل ذلك كانت نسبتهم 

منها  % 32.43أما فئة الذین ال یقومون بتأجیل األعمال للیوم التالي نجد نسبتهم تقدر بـ
ال  % 23.80ا نسبة ال یتخلفون عن العمل لحضور األعراس، أم % 43.75نسبة 

  .یتخلفون عن العمل لحضور األعراس
كما سبق أن ذكرنا أن األعراس من بین األفراح التي تنتظر قدومها العائالت، إذ 
تعمل على التحضیر لها بموعد مسبق ولهذا فإن هذه األعراس یكون ملزم بها كل من تربطه 

  .صلة دم أ قرابة أو جور أو صداقة
أحیانًا إلى مغادرة العمل لتلبیة دعوة عرس ولهذا فإن غالبیة  قد یضطر الفرد العامل

المبحوثین یقومون بتأجیل البعض من األعمال كما أن غالبیتهم یتخلفون عن العمل في الیوم 
الذي یواكب یوم العرس حتى یتسنى لهم الحضور إذ نجد أن البعض ینجز البعض منها 

ذلك الیوم، ویؤجل القیام بذلك العمل لیوم  ویؤجل البعض اآلخر، أو أنه یتخلف كلیًا في
  .آخر، فلهذا فإنهم یتخلفون عن العمل لحضور عرس
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أما الذین ال یقومون بتأجیل العمال نجد أن غالبیتهم ال یتخلفون عن العمل مطلقًا 
لحضور األعراس، ألنهم یدركون أن طبیعة عملهم والتي تمتاز بالتسلسل، والتي تلزم الفرد 

ه في وقته دون تأجیل حتى ال یعطل البقیة، ألن العمل إذا توقف عند نقطة القیام بعمل
  .  محددة فإنه یعطل السیر الحسن له

  :)الوفاة( عادات مرتبطة باألقراح  -2
  یوضح مغادرة مكان العمل في حالة حدوث وفاة ):43(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  مغادرة مكان العمل عند تلقي نبأ الوفاة
  %39.18  29  صعوبة االستمرار في العمل  مباشرة قبل نهایة الدوام الرسمي

  %32.43  24  مساندتهم في البیت
  %28.3  21  بعد نهایة الدوام الرسمي

  %100  74  المجموع
مثلت الذین  %71.6من خالل معطیات الجدول یتضح أن أكبر نسبة قدرت بـ    

لقي نبأ وفاة وذلك مباشرة قبل نهایة الدوام صرحوا بأنهم یغادرون مكان العمل في حالة ت
الذین یرجعون سبب ذلك ألنهم من الصعب  %39.1الرسمي ونجد من هذه النسبة نسبة 

علیهم االستمرار بعد تلقي الخبر المؤلم وذلك ألنهم یجعل من الصعب القیام بالعمل ألنه 
صرف حاال أما النسبة یشتت التفكیر ویجعل الشخص منشغل بالتفكیر فیه وهو ما یجعله ین

من الذین صرحوا بأنهم یضطرون لمغادرة  %32.43المتبقیة من هذه النسبة والمقدرة بـ 
والسبب یعود ألنهم یقومون بمساندة الذین حدثت لدیهم وفاة ألنهم یرون أنهم بحاجة إلیهم في 

  .هذه المحنة
وام الرسمي قدرت أما الذین ال یغادرون مكان العمل ألجل ذلك إال بعد نهایة الد    

بحیث أنهم بالرغم من تلقیهم نبأ الوفاة إال أنهم قادرون على تحمل ذلك أو  %28.3نسبتهم بـ
إتمام عملهم بشكل طبیعي فهم یفضلون االلتحاق بالوفاة بعد خروجهم من العمل ولهذا فإنهم 

  .یرون أن من األفضل مواجهة مثل هذه الظروف بنوع من الثبات دون قلق أو توتر
فهي تمثل أولئك الذین لم یدلوا بإجابتهم حول  %2.7أما النسبة المتبقیة والتي بلغت     
  .ذلك
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  یوضح تأثیر مغادرة العامل للعمل في حالة وفاة على تأجیل األعمال  ):44(الجدول رقم 
  تأجیل األعمال           

   
  مغادرة العمل في حالة وفاة

  المجموع  ال  نعم
  النسبة المئویة  التكرار  النسبة المئویة  التكرار  ویةالنسبة المئ  التكرار

  %100  53  %24.5  13  %75.4  40  نعم
  %100  21  %47.6  10  %52.3  11  ال

  %100  74  %29.7  22  %68.9  51  المجموع
مثلت أولئك الذین یؤجلون بعض  %68.9نالحظ من خالل الجدول أن أكبر نسبة بلغت 

یغادرون العمل في حالة % 75.4نسبة ما نسبته من أعمالهم لوقت الحق، ونجد في هذه ال
مثلت الذین ال  %52.3تبلیغهم بنبأ وفاة، أما النسبة المتبقیة من هذه النسبة والمقدرة بـ 

  .یغادرون مكان العمل في حالة وفاة
حیث نجد منها ما نسبته  %29.7أما الذین ال یؤجلون األعمال مثلتهم نسبة أقل قدرت بـــ

ن ال یغادرون مكان العمل في حالة وفاة،أما الذین ال یؤجلون األعمال مثلت الذی 47.6%
  .% 24.5ویغادرون مكان العمل في حالة وفاة مثلتهم نسبة بلغت 

من المعتاد عند حدوث وفاة یحضر األقارب والجیران واألصداء للقیام على شؤون المتوفى 
تكفینه وقراءة القرءان ثم دفنه فلهذا وبما أن إكرام المیت دفنه توجب األمر اإلسراع بتغسیله و 

إلى أن أهل المتوفى یحتاجون  ةیتطلب على القائمین بذلك الحضور في الوقت، هذا باإلضاف
لمن یساندهم في هذه المحنة فلهذا نجد من یصله نبأ وفاة أحد أقاربه أو أصدقاءه أن ال 

ى تأجیل األعمال التي كان یتردد في االلتحاق بالجنازة وفي أسرع وقت ولهذا نجده یلجأ إل
من المفترض إنجازها في ذلك الوقت وذلك ألن الكثیر من األشخاص تخلق األخبار المحزنة 
لدیهم نوع من التوتر وفقدان التركیز في العمل فلهذا یفضلون مغادرة مكان العمل في مثل 

العمل هذا هذه الظروف بدل من البقاء دون فائدة خاصة إذا كانت صالة الجنازة في وقت 
بالنسبة للذكور أما اإلناث فهن كذلك معنیین بالتحضیر لمأدبة الطعام التي تقام ترحما عل 

  .روح المتوفى وتقام عادة في نفس الیوم أو الیوم الثالث من الوفاة 
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أما الذین یؤجلون األعمال ولكنهم ال یغادرون مكان العمل في حالة وفاة فهذا ألنهم اعتادوا 
أسباب أخرى داخلیة أو خارجیة تحول دون اتمامهم ألعمالهم وهو ما یدفعهم  ذلك أو لوجود

  .إلى تأجیلها
أما الذین ال یؤجلون أي من أعمالهم في حین ال یغادرون العمل في حالة وفاة فهذا وحسب 
ما أصبح شائعا حالیا أن العدید من العائالت أصبحت تؤخر موعد الدفن بهدف وصول من 

مناطق بعیدة فهذا بدوره یمنح الوقت الكافي للعامل لاللتحاق بصالة یقطن من أهله في 
الجنازة بعد انتهاء الوقت الرسمي للعمل، أما الذین ال یؤجلون أعمالهم ویغادرون العمل في 
حالة وفاة فهم على خالف سابقیهم لمقدرتهم على تحمل الوضع واالنتهاء من األعمال في 

    .وقت وجیز ثم بعد ذلك المغادرة
  .على إدارة الوقتة بالضیافة والزیارات تأثیر العادات المرتبط: ثانیا

  مرتبطة بالضیافة عادات -1
  یوضح االنصراف من العمل لغرض استضافة الضیف في البیت :)45(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  االنصراف من العمل لغرض استضافة الضیف في البیت
  %23  17  نعم
  %70.3  52  ال

  %6.8  5  بون إجابة
  %100  74  المجموع

مثلت الذین ینصرفون  %70.3من خالل معطیات الجدول نجد أن أكبر نسبة بلغت     
من الذین ال ینصرفون  %23من العمل بمجرد تبلیغهم بقدوم ضیف إلى البیت، تلیها نسبة 

ت نسبتهم ضئیلة من عملهم أثناء قدوم ضیف إلیهم إلى البیت، أما الذین لم یقدموا إجابة كان
  .%6.8قدرت بـ 

أما الفئة األولى فإن سبب مغادرتهم لمكان العمل في حالة قدوم ضیف عزیز علیهم     
إلى البیت فإنهم یرون أن تأدیة واجب الضیافة على أكمل وجه یكون بجلوسهم معه في 

صرف البیت خاصة إذا كان من نفس الجنس، كما أن هذا الضیف قد یأتي لفترة وجیزة ثم ین
ولهذا فإن البقاء في العمل لفترة طویلة قد تمنع من رؤیة هذا الضیف والجلوس معه ولهذا 
تمام ما تبقي منه الحقا إضافة إلى أن بعض  ٕ فإنهم یفضلون االنصراف من العمل وا
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المبحوثین من اإلناث صرحن بأنهن ینصرفن من العمل في حالة قدوم الضیف إلى بیوتهم 
عداد الطعام لهم، أما الذین ال وذلك ألجل مساعدة األ ٕ م في البیت في شؤون المطبخ وا

ینصرفون ألجل ذلك فهذا ألنهم یولون أهمیة كبیرة للعمل على حساب الظروف واالنشغاالت 
األخرى أو یوجد في البیت من یقوم بواجب الضیافة بالنیابة عنهم وبالتالي یجدون أنه لیس 

  .من الضروري القیام بذلك
یوضح تأثیر االنصراف من العمل لغرض استضافة الضیف في البیت  ):46(الجدول رقم 

  على تأجیل األعمال
تأجیل                   

  األعمال
  
  
  

االنصراف من 
العمل لغرض 

  الضیافة

  المجموع  ال  نعم
  النسبة المئویة  التكرار  النسبة المئویة  التكرار  النسبة المئویة  التكرار

  %100  17  %29.4  5  %70.5  12  نعم
  %100  52  %30.7  16  %69.2  36  ال

  %100  *69  %28.9  20  %69.5  48  المجموع
مثلت الذین یقومون بتأجیل األعمال  %69.5من خالل الجدول یتبین أن أكبر نسبة  بلغت 

ینصرفون من العمل لغرض استضافة ضیف في  %70.5ونجد في هذه النسبة ما نسبته 
  .% 69.2العمل ألجل استضافة الضیف مثلتهم نسبة  البیت، أما الذین ال یغادرون مكان

ال % 30.7منهم ما نسبته % 28.9أما الذین ال یقومون بتأجیل األعمال قدرت نسبتهم بـــ 
یقومون باالنصراف للبیت عند قدوم % 29.4ینصرفون من العمل الستضافة ضیف و

  .ضیف
الكرم وبما أن الكرم عند فبما أن استضافة الضیف واجبة فهي تبرز تشبع المجتمع بقیم 

نما یتعدى ذلك إلى  ٕ سكان المنطقة ال تنحصر في تقدیم الطعام والشراب والمأوى للضیف وا
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الجلوس معه في البیت والسهر على توفیر كل ما یلزمه دون تقصیر ولهذا یتوجب عند 
ا الكثیر من األشخاص ترك العمل واالنصراف للبیت بمجرد تبلیغه بقدوم ضیف للبیت فلهذ

وبما أن غالبیة المبحوثین ینتمون . نجده یؤجل ما تبقى له من أعمال لیوم أو وقت آخر
فلهذا فإن غالبیتهم یقومون بتأجیل األعمال ) 7(لوالیة أدرار حسب ما وضحه الجدول رقم 

واالنصراف عند حضور ضیف إلى البیت أما الذین یؤجلون األعمال ولكنهم ال ینصرفون 
  افة الضیف فهذا راجع لتدخل عوامل أخرى تجعلهم یؤجلون األعمال من العمل لغرض استض

أما الذین یؤجلون أعمالهم لوقت آخر وال یغادرون العمل لغرض استضافة الضیوف في   
البیت فألنهم یرون أن العمل أهم من األمور األخرى فهم أكثر إخالصا وتفانیا في العمل إذ 

ظرف ألنهم یدركون أهمیة الوقت وبالتالي استغالله  أنهم یولون أهمیة بالغة للعمل تحت أي
  .   استغالال تاما في أمور العمل وهو ما یحقق بدوره أهداف المؤسسة

  مرتبطة بالزیارات  عادات-2
  یوضح المحافظة على الزیارة باعتبارها موروث شعبي ):47(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  المحافظة على الزیارة
  %58.1  43  نعم  نعم

  %16.2  12  ال
  %21.6  16  ال

  %4.1  3  بدون إجابة
  %100  74  المجموع

من الذین یصرحون  %74.3من خالل معطیات الجدول یتضح أن أكبر نسبة بلغت     
بأن الزیارة هي بمثابة موروث شعبي لسكان المنطقة ومن الضروري المحافظة علیه ومن 

أجابوا بأنهم ال  %16.2زیارة ببیوتهم أما نسبة یقیمون ال %58.1هذه النسبة نجد ما نسبته
أما الذین ال یعتبرون الزیارة موروث شعبي یجب المحافظة علیه . یقیمون الزیارة ببیوتهم 

  .مثلت الذین لم یقدموا إجابة %4.1، لتلیها نسبة %21.6قدرت نسبتهم ب
رفت إقباال علیها من بهذا فإنه نظرا لالرتباط التاریخي بین سكان المنطقة والزیارات ع    

كل عام ولهذا فإننا نجد أنه في هذه الموسم وذلك ألن في نظرهم أن الحفاظ علیها باعتبارها 
موروث شعبي لسكان المنطقة إذ ال یتحقق ذلك إال من خالل الممارسة وبما أن الزیارة 
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بركة لهؤالء مرتبطة أشد االرتباط بالولي الصالح فإن االعتقاد بها والمشاركة فیها یجلب ال
حسب االعتقاد السائد فلهذا نجد أن األشخاص ال یفوتون فرصة زیارة هذه األضرحة وطلب 
البركة،ألنهم یعتقدون أن الولي الذي تقام له الزیارة له الفضل علیهم وبالتالي فهو یستحق 
تقدیسه وتكریمه من خالل االحتفال بذكرى مولده أو وفاته والذي یقام سنویا من كل عام 
فلهذا نجد أن البیوت التي تقام بها الزیارات تقوم بتحضیر أشهى المأكوالت خاصة التقلیدیة 
منها كالكسكس وتقدیمه للضیوف القادمین من مناطق أخرى وبالتالي فهم یرون أن الزیارة 
نما هي فرصة للتالقي والتعارف  ٕ لیست مجرد احتفال أو تخلید لذكرى ولي صالح فحسب وا

تجمع الكثیر من الخصال الحمیدة كالحفاظ على صلة الرحم إذ أنها تعتبر ولم الشمل فهي 
  .فرصة لتجمع العائالت واألقارب واألحباب في مثل هذه المناسبات

أما الذین أجابوا بأنه لیس من الضروري  المحافظة على هذا الموروث الشعبي إما     
لها أو ألن في اعتقاده أن هذه  ألنهم ال ینتمون إلى المنطقة وبالتالي ال یعیرون اهتماما

  .   الزیارات مجرد خرافات وأباطیل من األفضل التخلي عن ممارستها
  .یوضح التغیب عن العمل في یوم الزیارة ):48(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  التغیب عن العمل في یوم الزیارة
  %13.5  10  دائما
  %32.4  24  أحیانا
  %21.6  16  نادرا
  %32.4  24  أبدا

  %100  74  المجموع
ویتماثل فیها كل من الذین  %32.4نالحظ من خالل الجدول أكبر نسبة قدرت بـ    

یتغیبون عن العمل في یوم الزیارة أحیانا والذین ال یتغیبون عن العمل أبدا لحضور الزیارة 
رة أما من الذین نادرا ما یتغیبون عن العمل في یوم الزیا %21.6وتلي هذه النسبة نسبة 

  .%13.5الذین یتغیبون دائما فإن نسبتهم قدرت بـ 
 وبهذا فإن أغلبیة العاملین بالمؤسسة بالرغم یقیمون الزیارة ببیتهم فلهذا یتغیبون أحیانا     

ودائما ربما لعدم وجود من یقوم لهم بشؤون البیت والضیوف فهم یقومون باإلشراف على ذلك 
  .بأنفسهم
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ون بذلك وهذا ألن أغلب الطقوس واالحتفاالت تقام لیال ولهذا فإنهم أما الذین نادرا ما یقوم 
غیر مضطرین للخروج صباحا من العمل أما بشأن الضیوف فإنهم عادة یشهد إقبالهم لیال 
ألن ختم القرآن تكون باللیل وكذا الطبوع الفولكلوریة كالبارود وخاصة یكون في أغلب 

  . لحضور الزیارةاألحیان باللیل ولهذا فإنه وقت مناسب 
  كیفیة تبریر التغیب عن العمل في یوم الزیارة ):49(الجدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  في حالة اإلجابة بدائما وأحیانا
 %32.4  24  أخذ ترخیص مسبق

  %6.7  5  شهادة طبیة
  %6.7  5  تبلیغ شفوي
  %45.9 *34  المجموع 

مثلت الذین یتغیبون عن  %32.4من خالل الجدول یتضح أن أكبر نسبة بلغت     
العمل في یوم الزیارة دائما وأحیانا ویبررون غیابهم بأخذ ترخیص مسبق من المسؤول أما 

تمثل الذین یتغیبون دائما وأحیانا ویبررون غیابهم بإحضار شهادة طبیة أما  %6.7نسبة 
  .فیبلغون عن تغیبهم شفویا %5.4النسبة المتبقیة والمقدرة بـ

ة في أي مؤسسة وخاصة مؤسسات القطاع العام التي تفتقد نوعا ما إلى جرت العاد     
الرقابة المشددة سواء على العاملین من طرف مسؤولیهم، أو حتى على المسؤولین أحیانا من 
طرف الجهات المعنیة بمراقبتهم وهذا ما فسح المجال أمام الكثیر فظهرت ما یعرف بظاهرة 

ثیر من المؤسسات التغیبات المتكررة من طرف العاملین بها، التسیب والالمباالة إذ تشهد الك
إال أن القانون ال ینفي من تسلیط عقوبات على القائمین بذلك ولهذا  فإن أي مؤسسة تفرض 
على عمالها االنضباط في العمل وتجنب الغیابات بحیث أنها تضع عقوبات لمحاربة ذلك 

الظروف فإنه یفكر في طریقة یبرر بها األمر فإن أي عامل یفكر في التغیب أیا كانت 
التغیب وذلك إما بأخذ ترخیص أو شهادة طبیة أو یقوم بتبلیغ رئیسه شفویا بحیث یسمح له 
المسؤول بذلك ألنه قام بتبلیغه مسبقا كما ونجد بعض المسؤولین والذین یتفهمون ظروف 

ى ذلك شریطة مراعاة هذه العمال فإنهم یتساهلون فیما یتعلق بالغیابات إذ أنهم یوافقون عل
األمور الثالثة والتي سبق ذكرها، أما البعض اآلخر نجده أكثر صرامة فإنه ال یترك الفرصة 

                                                             
ً، أنظر الجدول رقم  - .48ھذه النسبة تمثل فقط الذین أجابوا بدائما وأحیانا *  
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للغیابات المتكررة  للعاملین إال في حاالت الضرورة القصوى أو في الحاالت المرضیة والتي 
 .عادة ما تبرر بإحضار شهادة طبیة تثبت ذلك

  مدة التي تدوم فیها الزیارةیوضح ال :)50(الجدول رقم 
  النسبة المئویة  التكرار  المدة التي تدوم فیها الزیارة

  %31.1  23  یوم
  %40.5  30  یومین

  %10.8  8  ثالثة أیام
  %17.6  13  بدون إجابة

  %100  74  المجموع
مثلت فئة الذین أجابوا  %40.5نالحظ من خالل الجدول أعاله أن أكبر نسبة بلغت     

الحي أو القصر الذي ینتمون إلیه تدوم لیومین وتلیها فئة الذین تدوم لدیهم یوم بأن الزیارة ب
من الذین لم یصرحوا بأي إجابة أما  %17.6وتلي هذه النسبة نسبة  %31.1واحد بنسبة 

  .مثلت فئة الذین تدوم الزیارة عندهم ثالثة أیام% 10.8النسبة المتبقیة والمقدرة بـ
األصل تدوم لیومین أو ثالثة وهذا هو المألوف سابقا حیث وبالتالي فإنه الزیارة في 

وتعد الزیارة تظاهرة ثقافیة واجتماعیة شاملة ،  :كان في البدایة تقسم على ثالثة أیام كاآلتي
  :1واالحتفال بها في األصل یدوم ثالثة أیام، وتقسم محلیا كالتالي

  .مخصص لإلعداد واالستقبال: المیز األول
فیه تبدأ السلكة أي تالوة القرآن جماعة، بعد صالة العصر إلى فجر الیوم و : المیز الثاني

  .الثالث 
تتم فیه الفاتحة بعد ختم القرآن مع التضرع والتذلل إلى اهللا سبحانه وتعالى : المیز الثالث

  .بالدعاء وتودیع الضیوف
یوم  إال أنه وألسباب نجهلها أصبحت أغلب الزیارات تدوم لیومین فقط وبعضها یأخذ

أما الزیارات التي تدوم لیوم واحد فإن أغلبها یختم فیها القرآن فقط مع تقدیم  واحد
الطعام وفیما یخص الزیارات التي تدوم لیومین إذ یخصص الیوم األول لختم السلكة 

                                                             
  .3المرجع السابق،صأدرار تعابیر تقلیدیة وشعبیة ، مجلة  - 1
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وهذه . أما الیوم الثاني فهو مخصص للعروض الفولكلوریة خاصة رقصة البارود
  .األخیرة هي أكثر جذبا للضیوف

  یوضح حضور الضیوف إلى البیت في یوم الزیارة ):51(الجدول رقم 
  النسبة المئویة  التكرار  حضور الضیوف إلى البیت في یوم الزیارة

  %70.3  52  نعم
  %16.2  12  ال

  %13.5  10  بدون إجابة
  %100  74  المجموع

من الذین ذكروا  %70.3نالحظ من خالل معطیات الجدول أن أكبر نسبة بلغت   
هم الذین ال  %16.2أنهم یستقبلون الضیوف في بیوتهم یوم الزیارة وتلي هذه النسبة نسبة ب

تمثل % 13.5 یحضر الضیوف إلى بیوتهم في أیام الزیارة أما النسبة المتبقیة والمقدرة بـ
  .الذین لم یصرحوا بأي إجابة تذكر

إقباال واسعا  ومن خالل هذه النسب فإن األغلبیة الساحقة من العاملین یشهدون  
بحضور الضیوف إلى البیت في یوم الزیارة وجرت العادة أن الزیارة في حي أو قصر محدد 
فإن كل سكانه معنیون بالمشاركة وبالتالي فهم یفتحون بیوتهم لیال ونهارا الستقبال الضیوف 
القادمین من مناطق أو قصور أخرى لحضور هذه الفعالیات ولضمان االستضافة الحسنة 

البیت یشرف بنفسه على ذلك وهو ما یتطلب تخصیص وقت قد یكون ) ة(یوف فإن ربللض
على حساب وقت العمل حتى یتسنى الجلوس  مع الضیوف في البیت، أما الذین ال یشهون 
إقباال للضیوف على بیوتهم في أیام الزیارة فهذا ألنهم ال یشاركون في إحیائها كغیرهم من 

أصلیین للمنطقة وبالتالي فإنهم غیر ملزمین بالقیام بذلك الفعل  السكان أو كونهم لیسوا سكان
ولهذا یتسنى لهم الوقت للحضور للعمل في یوم الزیارة لعدم انشغالهم بالضیوف في البیت 

  .على عكس سابقیهم
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  یوضح حضور الزیارة في قصور أخرى ):52(الجدول رقم 
  ویةالنسبة المئ  التكرار  لزیارة في قصور أخرىحضور ا

  %8.1  6  دائما
  %31.1  23  أحیانا
  %35.1  26  نادرا
  %25.7  19  أبدا

  %100  74  المجموع
مثلت الذین نادرا ما یتنقلون % 35.1یتضح من خالل الجدول أن أكبر نسبة بلغت     

من الذین % 31.1لحضور الزیارة في قصور أخرى من الوالیة وتقارب هذه النسبة نسبة 
من الذین ال % 25.7وتلي هذه النسبة نسبة . أخرى أحیانا یحضرون للزیارة في قصور

ینتقلون ألجل حضور الزیارة في قصور أخرى أبدا أما الذین یفضلون الحضور للزیارة في 
  . %8.1القصور دائما فإن نسبتهم بلغت 

نما تمتد على مدار      ٕ وبهذا فإنه نظرا ألن الزیارات ال تقتصر على أیام العطل فحسب وا
ي تصادف أیام العمل أیضا فهي تصادف أیام العمل أیضا وبما أن الحضور إلیها السنة فه

في مثل هذه األیام یجعل العامل یتغیب عن العمل وبهذا فإن الزیارة في قصور أخرى بعیدة 
عن مقر الوالیة یجعل من الصعب حضورها ألنها تحتاج إلى وقت یستغرقه في التنقل ولهذا 

هم نادرا ما یحضرونها تجنبا التغیبات عن العمل والتي ینجم عنها فإن األغلبیة أجابوا بأن
خصومات أحیانا من الراتب خاصة إن كان المسئولون یتعاملون مع العمال بصرامة وال 

  .  یتسامحون مع الغیابات المتكررة
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  یوضح حضور الزیارة في أیام العطل أو أیام العمل ):53(الجدول رقم 
  النسبة المئویة  التكرار  ا وأحیانا یكون ذلكعند اإلجابة بدائم

  %33.8  25  أیام العطل
  %5.40  4  أیام العمل
  %39.18  *29  المجموع

مثلت الذین یفضلون % 33.8من خالل الجدول نالحظ أن أكبر نسبة قدرت ب    
تمثل الذین % 2.7الحضور للزیارة في أیام العطل فقط أما النسبة المتبقیة والمقدرة بـ 

  .ن للزیارة في أیام العمل أیضایحضرو 
نظرا لكثرة الزیارات بالمنطقة حیث أنه ال یكاد یخلو حي أو قصر من الوالیة دون     

وجود ولي صالح تقام له الزیارة كل عام ولهذا ونظرا لهذا العدد الهائل فإن لكل هذه الزیارات 
ت األخرى وبما أن الزیارات تاریخ محدد والذي یختلف عن بقیة التواریخ التي تقام بها الزیارا

تتخلل العام كله فهذا ما یجعل البعض منها یصادف أیام العطل وأخرى تصادف أیام العمل، 
وبما أن العمل مقدس فإننا نجد أن العاملین بالمؤسسة یقدرون هذا فنجدهم ملتزمین 

صعبة ولهذا بالحضور الدائم وتجنب الغیابات قدر اإلمكان إال إذا تعذر األمر في الظروف ال
الحظنا من خالل الجدول أن األغلبیة یحضرون للزیارات التي تصادف أیام العطل على 
غیرها من تلك التي تصادف أیام العمل ألنهم یرون في هذه األخیرة تضیع الكثیر من وقت 
العمل وتخلق مشاكل بین الرؤساء والمرؤوسین ولهذا یكتفي أغلبه بتلك التي تقام أیام العطل 

الزیارات تشترك معظمها في نفس الطقوس والمراسیم ولهذا فإن حضور بعضها یغني ألن 
  .عن البقیة

  
  
  
  
  
  

                                                             
ً، انظر الجدول رقم اأجابوھذه النسبة تمثل فقط الذین  - ً وأحیانا   * .52 بدائما
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  یوضح التصرف مع الوقت الضائع في یوم الزیارة ):54(الجدول رقم 
  النسبة المئویة  التكرار  التصرف مع الوقت الضائع في یوم الزیارة

  %27  20  عمل ساعات إضافیة
  %23  17  كرا قبل االنصراف ال بإلتمام األعماالحضور 

  %10.8  8  ال تعوض ذلك الوقت
  %39.2  29  بدون إجابة

  %100  74  المجموع
مثلت فئة الذین لم % 39.2من خالل معطیات الجدول یتضح أن أكبر نسبة بلغت     

مثلت الذین یعوضون الوقت الضائع في أیام الزیارة بعمل % 27یقدموا إجابة، وتلیها نسبة 
هم من الذین یحضرون باكرا % 23افیة في أیام أخرى وتلي هذه النسبة نسبة ساعات إض

تمثل % 10.8للعمل في یوم الزیارة وینصرفون بعد إتمام العمل في وقت مبكر أما نسبة 
  .الذین ال یعوضون الوقت الضائع الذي نجم عن تغیبهم في یوم الزیارة

العمل بإخالص فإنه یجعله یحترم  وبهذا فإن أي عامل یدرك قیمة الوقت ویتعامل مع    
الوقت وفي الظروف التي یضطر فیها إلى التغیب أحیانا فإنه یفكر أیضا بذلك الوقت 
الضائع  فلهذا نجده یبحث عن الحل للمشكلة وبما أن المسؤولین یلزمون العمال باحترام 

ل الوقت المخصص النجاز العمل فإنه كان من الضروري وجود طریقة وذلك إما بعم
عطلة نهایة (ساعات إضافیة عن الوقت الرسمي أو ذلك باستغالل أیام العطل األسبوعیة 

أو العطل السنویة أو القدوم باكرا إلى العمل في ذلك الیوم الذي یتغیب فیه ویقوم ) األسبوع
بإتمام أعماله في وقت قصیر أو االستعانة بأحد الزمالء في ذلك إال أنه بخالف هؤالء یوجد 

عاملین الذین ال یكترثون بالوقت الضائع الناجم عن تغیبهم ولهذا فإنهم ال یعوضون بعض ال
ذلك الوقت حسب ما صرح به بعضهم وهو ما قد یتسبب في تراكم العمل لدیهم في یوم 

  .آخر
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  التغیب عن العمل في یوم الزیارة علىاالنتماء للوالیة تأثیر  یوضح ):55(جدول رقم لا
التغیب      دائما أحیانا راناد أبدا المجموع

عن  
العمل في 
  یوم الزیارة

  
  

  االنتماء
  للوالیة 

النسبة 
  المئویة

النسبة   التكرار
  المئویة

النسبة   التكرار
  المئویة

النسبة   التكرار
  المئویة

النسبة   التكرار
  المئویة

  التكرار

 نعم 10 14.08% 24 33.8% 15 21.12% 22 30.98% 71 100%
 ال / / / / 1 33.33% 2 66.66% 3 100%
 المجموع  10 13.51% 24 32.43% 16 21.62% 24 32.4% 74 100%

ویتماثل فیها كل من الذین   %32.4ـــمن خالل الجدول نالحظ أن أكبر نسبة قدرت ب
  أجابوا بأنهم یتغیبون أحیانًا من العمل في یوم الزیارة والذین ال یتغیبون أبدا

  .ینتمون لوالیة أدرار %33.8جد ما نسبته أما الذین یتغیبون دائمًا ن
ال ینتمون لوالیة  %66.66أما الذین ال یتغیبون أبدًا عن العمل في یوم الزیارة نجد ما نسبته 

نادرا ما  %21.62ینتمون لوالیة أدرار، وتلي هذه النسبة نسبة  %30.98أدرار، أما نسبة 
ال ینتمون لوالیة أدرار، ونسبة  %33.33یتغیبون عن العمل في یوم الزیارة منها نسبة

مل في یوم الزیارة دائمًا قدرت أدرار، أما الذین یتغیبون عن العینتمون لوالیة  21.12%
  .ینتمون لوالیة أدرار %14.08منها نسبة  %13.51نسبتهم بنسبة 

هائًال كل عام وخاصة األكثر  إقباالمن خالل هذه النسب فإنه وبما أن الزیارات تشهد 
لسكان المنطقة  الشهیةها إذ نلحظ أن هناك ارتباط كبیر بین هذا الموروث الذهنیة شهرة من

فه یحضرون لهذا االحتفال كل عام وبما أن الزیارات تتخللها عدة طقوس واحتفاالت فإن هذا 
ما یجعل األفراد متشوقین لحضور فعالیاتها إال انه وبالرغم من هذا فإن المبحوثین یعیرون 

نه واجب مقدس وبالتالي فهم ال یتغیبون عن العمل في یوم الزیارة أبدًا أهمیة للعمل أل
وأغلبهم ال ینتمون لوالیة أدرار وبالتالي ال یتأثرون كثیرًا أما الذین ال یتغیبون أبدًا وینتمون 
إلى المنطقة فألنهم أیضًا یدركون أن العمل أولى من الحضور للزیارة أما عن الذین نادرًا ما 

في یوم الزیارة فقد كان كذلك منهم من ال ینتمي للوالیة ومنهم من ینتمي، أما عن یتغیبون 
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الذین یتغیبون دائمًا ألجل الزیارة فإن كلهم ینتمون لوالیة أدرار وبهذا فإن الحضور للزیارة أو 
لها والتغیب عن العمل لیس مقتصر فقط على سكان المنطقة إذ منهم من  عدم الحضور

  .     فكار بالرغم من أنهم لیسوا سكان أصلیین للمنطقةیتفق في نفس األ
  تأجیل األعمال على التغیب عن العمل في یوم الزیارةیوضح تأثیر  :)57(الجدول رقم

  
  تأجیل األعمال     

  
  

  التغیب عن 
  العمل في یوم

  الزیارة 

  المجموع  ال  نعم
النسبة   التكرار

  المئویة
النسبة   التكرار

  المئویة
نسب ال  التكرار

  المئویة

  %100  12  %25  3 %75  9  دائما
  %100  24  %25  6  %75  18  أحیانا
  %100  14  %21.42  3  %78.57  11  نادرا
  %100  24  %41.66  10  %58.33  14  أبدا

  %100  74  %29.72  22  %70.27  52  المجموع
مثلت الذین یقومون  % 70.27ــمن خالل الجدول نالحظ أن أكبر نسبة قدرت ب

نادرًا ما یكون السبب  % 78.57أعمالهم ومن هذه النسبة نجد ما نسبته بتأجیل بعض من 
یتماثل فیها كل من الذین یتغیبون عن العمل في  % 75تغیبهم في یوم الزیارة وتلیها نسبة 

، أما النسبة المتبقیة والمقدرة ب مثلت الذین یؤجلون  % 58.33ـــــیوم الزیارة دائمًا وأحیانًا
یتماثل  % 25یتغیبون أبدًا عن العمل في یوم الزیارة أبدًا وتلیها نسبة األعمال ولكنهم ال 

، أما نسبة  تمثل الذین  % 21.42فیها كل من الذین ال یتغیبون عن العمل دائمًا وأحیانًا
  .نادرًا ما یتغیبون عن العمل في یوم الزیارة

ت لهذا بما أن تأجیل البعض من األعمال قد یكون الحل األنسب في بعض الحاال
یلجأ بعض العاملین إلى القیام بذلك الفعل في مواسم الزیارات، إذ أن الحضور للزیارة قد 
یواكب وقت العمل ولهذا فإن االنصراف من العمل مبكرًا لحضورها یجعل الكثیر من 
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األعمال لم یتم إنجازها فتؤجل إلى یوم الحق، وقد صرح غالبیة المبحوثین أنهم یؤجلون 
هم إذ تعلق األمر بحضور الزیارة، إذ أن القائمین على الزیارة في بیوتهم بعض من أعمال

یتطلب منهم األمر مالزمة البیت، وذلك الستقبال الضیوف الوافدین إلى بیوتهم في هذه 
  .المناسبة

أما الذین یؤجلون البعض من األعمال إلى یوم الحق لكن السبب لیس هو التغیب 
هذا یرجع إلى أمور أخرى كأن تكون طبیعة العمل تمتاز  عن العمل في یوم الزیارة فإن

الخ أو ألن الوقت غیر كافي إلنجاز كل األعمال خاصة الذین لهم ...بالتعقید كالمحاسبة
سلطة إداریة كرؤساء المصالح، أو رؤساء المكاتب وذلك لكثرة انشغاالتهم وكثرة المسؤولیات 

  .لى تأجیل البعض منها لوقت الحقالملقاة على عاتقهم ولهذا یلجؤون أحیانًا إ
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   :االستنتاج الجزئي الثاني
من خالل تحلیل جداول التساؤل الفرعي الثاني المتعلق بتأثیر العوامل الثقافیة للعامل 

  :على إدارة الوقت داخل المؤسسة استنتجنا ما یلي
ألعراس وهذا إن دل على أن غالبیة العاملین بالمؤسسة یتخلفون عن العمل ألجل حضور ا-

شيء إنما یدل على أنهم مستعدین للتضحیة بیوم عمل ألجل تلبیة دعوة عرس وبهذا فإنه 
یؤثر على الوقت إذ یجعل من الصعب استغالل الوقت بشكل جید ألن االنتهاء من األعمال 

ل في وقتها المحدد یتطلب المحافظة على هذا العنصر الثمین وبهذا فإن التغیب عن العم
ألجل األعراس فإنه یكون على حساب الوقت المخصص للعمل وبهذا یضطر العامل إلى 
تأجیل األعمال لیوم آخر وبهذا فإنه یضیع الكثیر من الوقت ویجعل األعمال تتراكم إذ أن 
التخلف عن العمل ولو لیوم واحد أو ساعات من الیوم ألجل تلبیة دعوة عرس یجعل 

یواجه صعوبة في القیام بها وفي وقت الحق وهو ما یوضحه  األعمال تتراكم ومن ثم فإنه
  ).43) (42(و) 35(الجدولین رقم 

إن االهتمام الكثیر بالحضور لألعراس وخاصة أن العرس یأخذ أكثر من یوم حسب ما -
وضحناه سابقا فإن التنقل لمكان آخر بعید مثال والمكوث طیلة أیام العرس فإن هذا التخلف 

یؤدي إلى توقف العمل عند نقطة محددة وهو ما یؤدي إلى مواجهة صعوبة  طیلة تلك الفترة
   ).39(و) 37(و) 36(في ذلك وكذلك تراكمه حسب ما وضحه الجداول رقم 

أن غالبیة المبحوثین الذین یواجهون صعوبة في إنجاز األعمال في الوقت المحدد هم من -
ن یؤجلون األعمال للیوم التالي هم یتخلفون عن العمل ألجل الحضور لألعراس كما أن الذی

أیضا یتغیبون عن العمل لحضور األعراس وذلك ألن الوقت الذي یتم یقضیه في العرس 
والمقتطع من وقت العمل یكون على حساب السیر الحسن للعمل وبهذا یجد العامل نفسه 

اح وذلك ینجز الكثیر من األعمال في وقت واحد بدال من إنجازها بانتظام في الوقت المت
  ).42(و) 41(یبرز من خالل الجدولین رقم 

أن أغلب المبحوثین یضطرون لمغادرة مكان العمل إذا حدثت لدیهم وفاة مباشرة أو عند -
أحد أقربائهم أو معارفهم قبل نهایة الدوام الرسمي للعمل ألنهم بحاجة لمن یساندهم في 

من أنه لیس بالرغم من أنه یؤثر محنتهم ولهذا فإن انصرافهم من العمل اضطراري بالرغم 
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على السیر الحسن للعمل ویتطلب األمر تعویض الوقت الضائع الحقا النجاز األعمال أنظر 
  ).43(الجدول رقم 

كما أن غالبیة المبحوثین ینصرفون من العمل لمالزمة ضیف عزیز علیهم في البیت والقیام -
في البیت ولهذا فإنهم یرون أن بواجب الضیافة یتطلب حضور صاحب البیت وجلوسه معه 

 %70.3من األفضل مغادرة مكان العمل في مثل هذه الظروف حسب ما وضحته النسبة 
، كما أن غالبیتهم یؤجلون أعمالهم لغرض االنصراف للبیت )45(من خالل الجدول رقم 

  ) . 46( من الجدول رقم %69.5الستقبال الضیوف وهو ما تبرزه النسبة 
ین یتخلفون عن العمل في أیام الزیارات أحیانا إذ أنهم ألفوا الحضور لها من غالبیة المبحوث-

كل عام كما أن من یقیمون الزیارات بالبیت یستقبلون ضیوف بكثرة وهو ما تسبب في تخلفهم 
عن العمل لیوم أو یومین حسب المدة التي تدوم فیها الزیارة ویظهر ذلك جلیا من خالل 

أما فیما یخص الوقت الضائع في هذه المدة فإنه یتم ) 51(و) 50(و) 48(الجداول رقم 
  ).54(تعویضه فیما بعد وهو ما نلحظه من خالل الجدول رقم 

غالبیة المبحوثین یؤجلون أعمالهم إال أنه نادرا ما یكون بسبب حضور الزیارة من خالل ما -
دم كفایة ، إذ أنه وحسب تصریحات بعضهم یرجع إلى ع)57(هو موضح من الجدول رقم 

  .الوقت المتاح لالنتهاء من األعمال وهذا ما یضطره إلى تأجیلها
-  
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  :االستنتاج العام
على إدارة الوقت وبعد تحلیل  للعامل من خالل دراستنا لتأثیر العوامل السوسیوثقافیة

  :الجداول المتعلقة بالفرضیات تم التوصل إلى النتائج التالیة
  :الفرضیة األولى: أوال

  .للعامل تأثیر على إدارة الوقت للعوامل اإلجتماعیة
وخلصت الجداول المتعلقة بهذه الفرضیة إلى عدم وجود تأثیر لاللتزامات األسریة 

داخل المؤسسة إذ أنه وبالرغم من أن غالبیة المبحوثین متزوجین للعامل على إدارته للوقت 
ل نهایة الوقت الرسمي وبهذا فإن إال أنهم ال ینصرفون قب) 3(حسب ما وضحه الجدول رقم 

الحالة العائلیة لیس لها عالقة باالنصراف من العمل قبل نهایة الدوام الرسمي، كما أنهم 
للعمل، إضافة إلى ) ة(یتقیدون بالحضور للعمل وكذلك االنصراف منه لعدم مزاولة الزوج 

لبیتهم یقیمون مع أنهم یقومون بتأجیل األعمال ولكن لیس السبب وجود أطفال كما أن غا
  .والدیهم ولكنهم یلتحقون بالعمل في الوقت

إدارة الوقت داخل المؤسسة إذ بالرغم من تأثیر للعالقات االجتماعیة على  وال یوجد
أن األكثریة یستقبلون األشخاص في مكان العمل إال أنهم ال یغادرون مكان العمل لمسعدة 

ساعدة اآلخرین حتى ال یضطرون لتأجیل اآلخرین كما أنهم ال یغادرون مكان العمل لم
األعمال وهذا یدل على حرصهم الشدید على استغالل الوقت في أمور العمل ولیس في أمور 

  خارجیة
ومن خالل هذا فإننا نخلص إلى نفي الفرضیة إذ أنه ال یوجد تأثیر للعوامل 

للعامل حتى في االجتماعیة على إدارة الوقت إذ أنه بالرغم من أن هذه العوامل مالزمة 
محیط العمل إال أنها ال تعرقل السیر الحسن للعمل كما أنها ال تتسبب في إهدار الوقت 
قامة عالقات مع اآلخرین لیس  ٕ المخصص إلنجاز العمل إذ أن القیام بالواجبات األسریة وا
بالضرورة أن تتسبب في ضیاع الوقت خاصة إذا كان بمقدور الفرد العامل التوفیق بینها 

  .ن العملوبی
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  :الفرضیة الثانیة: ثانیا
  .للعوامل الثقافیة تأثیر على إدارة الوقت 

وخلصت الجداول المتعلقة بهذه الفرضیة إلى وجود تأثیر للعادات االجتماعیة 
المرتبطة باألفراح واألقراح على إدارة الوقت إذ أنه األولى تتطلب مشاركة كل من له عالقة 

الغالبیة یتخلفون عن العمل لحضور األعراس وهو ما یتسبب وف ولذلك في مثل هذه الظر 
إضافة إلى أن قیامهم بتأجیل . في مواجهتهم لصعوبات في إتمام األعمال في الوقت المحدد

األعمال لوقت الحق واالنصراف لحضور األعراس، ویغادر أغلبهم عند تلقي نبأ وفاة مباشرة 
  .قبل انتهاء الدوام الرسمي
 حظ أیضا وجود تأثیرنال یة المرتبطة بالضیافة والزیارات فإنناجتماعأما العادات اال

، كما أن وبما أن غالبیتهم یستقبلون الضیوف في البیت یوم لعادة الضیافة على إدارة الوقت
   .الزیارة فإن األمر یتطلب التضحیة بیوم عمل للقیام بشؤون الضیافة

لعوامل الثقافیة التي أجملناها في االعتقاد السائد أن كل هذه اوبهذا فإنه وحسب 
، وكذا الضیافة، والزیارات، كلها تتسبب إلى حد ما في ادات المرتبطة باألفراح واألقراحالع

هدر الوقت وذلك ألن بعضها تفرضه الظروف المالزمة للفرد كالوفاة، أو بعض منها مرتبط 
مجتمع كاألعراس والقیام بالذهنیة الشعبیة لسكان المنطقة من خالل الحفاظ على روابط ال

لدى سكان المنطقة أثبت صحة  بواجب الضیافة وكذلك حضور الزیارة التي تكتسب قدسیة
على إدارة الوقت، وذلك یتجلى من خالل  واملعال هذه الفرضیة إذ أنه یوجد تأثیر لهذه

امل وبالتالي بهذه العو  یتأثرون كثیراالمیدان اتضح لنا أن العاملین تحلیلنا ومناقشتنا لمعطیات 
   .تؤثر على ضبط الوقت والتحكم فیهفإنهم یلتزمون بها ومن ثم 

إضافة إلى هذا ومن خالل ما توصلنا إلیه من خالل السؤال المفتوح في االستمارة إذ 
السوسیوثقافیة تتسبب هي األخرى في هدر  لنالحظ أن هناك عوامل أخرى غیر العوام

  :الوقت المخصص للعمل وهذه العوامل هي
حیث أرجعها المبحوثین إلى التوقیت الصیفي الذي یؤثر بدوره على : عوامل طبیعیة

اإلستغالل الجید للوقت، إذ من المعلوم أن طبیعة المنطقة والتي تتمیز بصیفها الحار فإن 
یكون صعبا ویتسبب بدوره في الشعور بالتعب  2:00الرجوع للعمل مساء على الساعة 

  .أحیانا وهو ما یجعل العمل في هذه الفترة شبه مستحیلوالكسل أو ألم في الرأس 
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فحسب ما صرح به بعضهم أن التعسف الذي یتعرض له الموظفون من : عوامل تنظیمیة
المسؤولین وذلك من خالل المهام الطارئة التي یفوضونها إلیهم دون إشعار مسبق تجعلهم 

افة إلى أن تداخل المهام والبعد هذا باإلض. یتوقفون عن العمل الذي ینجزونه في ذلك الوقت
بین المصالح یضطر العامل أحیانا االنتقال من مكتب من مصلحة إلى مصلحة أخرى 
إلنجاز عمل ما وهو تحتمه طبیعة العمل بالمؤسسة والذي یتمیز بالتسلسل وهو ما یتسبب 

  .  أیضا في ضیاع الوقت
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انطالقا من األهمیة القصوى لعنصر الوقت والذي یستوجب استغالله بشكل أفضل   
وال یتحقق ذلك إال من خالل إدراك قیمته والتخطیط الجید له وذلك ألنه ال یمكن تجمیعه أو 

الخ، وحتى تحقق المؤسسة األهداف التي تسعى للوصول إلیها فإنه كان ...تخزینه أو بیعه
یها الحفاظ على هذا المورد الثمین واستغالله بعقالنیة وتحفیز األفراد العاملین على لزاما عل

المواظبة والمحافظة علیه وذلك بتجنب كل ما من شأنه أن یهدر الوقت وكما تطرقنا في 
فصول الدراسة إلى أن الوقت یتعرض للهدر وذلك من خالل تدخل مجموعة من العوامل 

  .تي تم تحدیدها سابقا والتي تتسبب في ضیاع الوقتاإلجتماعیة والثقافیة وال
ومن خالل دراستي لتأثیر العوامل السوسیوثقافیة على إدارة الوقت لدى العامل 

  :بالمؤسسة الجزائریة توصلنا إلى
  عدم وجود تأثیر للعوامل اإلجتماعیة للعامل على إدارة الوقت داخل المؤسسة  -
 .مل على إدارة الوقت داخل المؤسسةوجود تأثیر للعوامل الثقافیة للعا-

وفي األخیر نخلص إلى أن عنصر الوقت هو مورد ثمین وجب استغالله بشكل أمثل فإن 
  :أي مؤسسة تسعى للحفاظ علیه والتعامل معه بعقالنیة وجب علیها

  .التعرف على المبددات الحقیقیة لهدر الوقت، ومن ثم محاولة معالجتها-
خص ضبط وقت  الدخول والخروج وذلك لضمان إنهاء المهام وضع قوانین صارمة فیما ی-

  .والواجبات الیومیة من طرف العاملین دون تسویف أو تأجیل
تشدید الرقابة على الزائرین وذلك بتخصیص وقت محدد الستقبال الزیارات داخل المؤسسة -

ي ألنه وحسب ما تمت مالحظته أن األشخاص یدخلون المكاتب بطریقة عشوائیة وفي أ
  .وقت وهذا ما یربك العاملین ویعطلهم عن إنجاز أعمالهم في الوقت

تعدیل التوقیت الصیفي للعمل وذلك ألن المنطقة تتمیز بصیفها الحار والذي یتسبب في  -
 .  الخمول والشعور بالتعب خاصة في الفترة المسائیة
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 :صادرالم: أوال
  .القرءان الكریم، روایة ورش عن نافع

، دار 4، ج1، طبـاب كتـاب الرقـائق: كتاب المستدرك على الحـاكملحاكم، أبو عبد اهللا ا .1
 .م1990-ه1411الكتب العلمیة، بیروت، 

  .1991، 01، عددالجریدة الرسمیة، 76/35األمر رقم  .2
  :المراجع:ثانیا

  :الكتب باللغة العربیة-1
مكتبـة  ،1،طالتفوقإدارة وقـت الطالـب سـر الدین وعمـر حسـن بـدران، أبو النجا أحمد عز .3

  .2003مصر، اإلیمان المنصورة،
  .2006،مكتبة جریر ،1ط ،إدارة الوقت-كتیب الجیب إیان فلیمنج، .4
اإلدارة -اتمــــدخل اتخــــاذ القــــرارات وبنــــاء المهــــار : العیـــد،إدارة األعمــــالجـــالل إبــــراهیم  .5

، اإلســـكندریة، دار الجامعـــة الجدیـــدةاإلداریـــة، المهـــارات  -وظـــائف اإلدارة -والمـــدیرین
2003.  

محمــد  تعریــب ومراجعــة ،إدارة الســلوك فــي المنظمــات جیرالــد جرینبــرج وروبــرت بــارون، .6
سماعیل بسیوني، ٕ   .2004دار المریخ للنشر، الریاض، دط، رفاعي وا

 ، دط،عادات وتقالید فلكلوریة في الجنوب الغربي-إیقاعات شعبیةالحاج محمد بلغیت، .7
  .د ت ن

، دط، األسرة والمجتمع دراسة في علم اجتمـاع األسـرةحسین عبد الحمید أحمد رشوان،  .8
  .2003،،مصرسكندریةاإلمؤسسة شباب الجامعة، 

دراسـة فـي : العالقات اإلجتماعیة فـي القـوات المسـلحةعبد الحمید أحمد رشوان،حسین  .9
  .2004سكندریة،اإل،المكتب الجامعي الحدیث،2،طعلم اجتماع العسكري

مؤسســــة الــــوراق للنشــــر  ،مــــدخل مهنــــي: إدارة الضــــیافة حمیــــد عبــــد النبــــي الطــــائي، .10
  .2007األردن،-والتوزیع،عمان

ــــــــــان، .11 ــــــــــتربحــــــــــي مصــــــــــطفى علی ــــــــــع،  ،2ط ،إدارة الوق ــــــــــر للنشــــــــــر والتوزی دار جری
  .2007،السعودیة
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قصـــور قـــورارة وأولیاؤهـــا الصـــالحون فـــي المـــأثور الشـــفهي والمناقـــب  رشـــید بلیـــل، .12
، المركــز الــوطني للبحــوث فــي عصــور مــا قبــل التــاریخ وعلــم اإلنســان لیــةواألخبــار المح

  .2008،، الجزائروالتاریخ
  .2000،نیسان،1،دار الرضا للنشر،ج1ط ،فن وعلم إدارة الوقت رعد حسن الصرن، .13
  .2009دط،دار النهضة العربیة، بیروت، ،األسرة والحیاة العائلیةسناء الخولي،  .14
،عالم 1ط ،لیة اتخاذ القرارات واالتصال للقیادة الفعالةإدارة الوقت وعمسهیل عبیدات، .15

  .2007األردن، الكتب الحدیثة للنشر والتوزیع،
نسیم النفحات من أخبار تـوات ومـن  الشیخ موالي أحمد الطاهري اإلدریسي الحسني، .16

  .2012الجزائر،-، مداد للطباعة والنشر، غردایة2، طالصالحین والعلماء الثقات
ــ .17 دار الحامــد للنشــر  ،1ط ،تطــور الفكــر واألســالیب فــي اإلدارة ي،صــبحي جبــر العتیب

  .األردن-والتوزیع،عمان
 1، طالوقایة والعالج-األسباب والعواقب:اإلختالالت الزوجیةصفاء إسماعیل مرسي،  .18

  .2008دار إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 
، دخل للذهنیـة الشـعبیةمـ: ات واألغـاني الشـعبیة بمنطقـة تـواتالرقصعاشور سرقمة، .19

  .2004الجزائر،-دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران
األنثروبولوجیا الثقافیة مع دراسة میدانیة للجالیة اللبنانیة اإلسالمیة عاطف وصفي، .20

، دط، دار النهضــــة العربیــــة للطباعــــة والنشــــر، بیــــروت، بمدینــــة دیربــــودون األمریكیــــة
1971.  

ــــــــد الســــــــالم  .21 ــــــــأبوقحــــــــف،عب ــــــــدة واإلدارةیم أساســــــــیات التعل ،دط،دار الجامعــــــــة الجدی
  .2006للنشر،اإلسكندریة،

دار األبحــاث للترجمـــة  ،2ط ،صــفحات مــن تــاریخ منطقــة أولــف عبــد المجیــد قــدي، .22
  .2007والنشر والتوزیع، الجزائر،

دط، المنظمـة العربیـة  ،دلیـل المـدیر العربـي إلدارة الوقـت عبـد الناصـر محمـد حمـودة، .23
  .2003ة،للتنمیة اإلداریة، القاهر 

المــؤتمر األول بحــث مقــدم إلــى  ،العــادات والتقالیــد وتطویرهــاعبــد الوهــاب أبــو الخیــر، .24
  .1969الجمهوریة العربیة المتحدة،أبریل  ،"النهوض بالقریة المصریة"لإلدارة المحلیة 
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دراسـة : مـدخل إلـى علـم الفولكلـور فادیـة عبـد الحمیـد الـدمرداش وعـال توفیـق إبـراهیم، .25
  .2007دط،عین للدراسات والبحوث اإلنسانیة واإلجتماعیة،،في الرقص الشعبي

المكتبـــة  دط، ،اتجاهـــات األســـرة العربیـــة نحـــو عـــادات الـــزواجفادیـــة عمـــر الجـــوالني، .26
  .2004سكندریة،اإلالمصریة للطباعة والنشر والتوزیع،

،دط،دیوان إقلیم توات خالل القرنین الثامن عشر والتاسع عشر المیالدیینفرج محمد، .27
  .2007،، الجزائرات الجامعیةالمطبوع

 ،القیم والعادات اإلجتماعیة مع بحث میداني لبعض العادات اإلجتماعیةفوزیة دیاب، .28
  .1980دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع،بیروت، ،دط

دار الثقافــة للنشــر  ،1ط ،تطبیقــات-عملیــات-مفــاهیم:إدارة الوقــتقاســم نــایف علــوان، .29
  .2009والتوزیع،اإلصدار األول،عمان،

هبـة المرعـب  :ترجمـة ،تعلم خـالل أسـبوع مهـارات تفعیـل وتنظـیم الوقـت كیلر أوستن، .30
  .1998لبنان،-، الدار العربیة للعلوم، بیروت1ط مركز التعریب والبرمجة، قبالن،

المرشـــد الكامـــل للمـــدیرین الـــذین یعـــانون مـــن ضـــغط : إدارة الوقـــتلیســـتر آر بیتـــر، .31
  .1999األردن،-للنشر والتوزیع،عمان ،األهلیة1ط محمد مختار، :،ترجمةالوقت

دار المعرفة للتنمیة البشریة،  ،1ط عبد اهللا بالل، :ترجمة ،إدارة الوقتماریون هاینزز، .32
  .2000الریاض،

ـــــــومي، .33 ـــــــافيمحمـــــــد أحمـــــــد بی ـــــــاع الثق ـــــــم االجتم ـــــــة،  ،عل ـــــــة الجامعی دط، دار المعرف
  .2000سكندریة،اإل

،الطبعـــة العربیـــة روبولوجیـــامقدمـــة فـــي دراســـة األنث محمـــد الجـــوهري وعلیـــاء شـــكري، .34
  .2008الدار الدولیة لإلستثمارات الثقافیة، القاهرة، ،األولى

، دط، المبـادئ والتطبیـق:اإلدارة العامـةمحمد فرید الصـحن، محمد سعید عبد الفتاح و  .35
  .2003الدار الجامعیة، 

دراسـة میدانیـة فـي : التـراث الشـعبيوفاتن محمد شـریف،  محمد عبد المجید محجوب .36
  .2008، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 1، طعات ریفیة وبدویةمجتم

،دار وائــــــل 1،طأساســــــیات ومفــــــاهیم حدیثــــــة:التنظیمـــــيالتطــــــویر اللــــــوزي،موســـــى  .37
  .1999،األردن-،عمانللنشر
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،دار المســــــیرة للنشـــــر والتوزیــــــع مـــــدخل إلــــــى إدارة الوقـــــتنـــــادر أحمـــــد أبــــــو شـــــیخة، .38
  .2009والطباعة،عمان،

ـــة ،1ط، ن والطقـــوس والتغیـــراتالـــدینـــور الـــدین طـــوالبي، .39  دیـــوان المطبوعـــات الجامعی
 .1988الجزائر،

  :والموسوعات المعاجم والقوامیس:ثالثا
  .1995لبنان،-،مكتبة لبنان ناشرون،بیروت2، طقطر المحیطبطرس البستاني،  .40
  .1،2008،ج1، طدلیل الجمهوریةتوفیق بوزناشة،  .41
، مكتبــــة 1، طالعــــاملینمعجــــم إدارة المــــوارد البشــــریة وشــــؤون حبیــــب الصــــحاف،  .42

    .2003لبنان،
عملیة تغیر االتجاهات نحو مظـاهر الحیـاة فـي المجتمـع موسوعة العلوم اإلجتماعیة، .43

  .2003، المكتبة المصریة للطباعة والنشر والتوزیع،1، طالمحلي
    :المجالت والدوریات:خامسا

ـــة تقلیدیـــة وشـــعبیة .44 ـــابیر ثقافی ـــافي المحلـــأدرار تع ي للفنـــون ، محافظـــة المهرجـــان الثق
  .2009والثقافات الشعبیة لوالیة أدرار، المهرجان الثقافي اإلفریقي الثاني، الجزائر،

ـــــز وداود عمـــــر، .45 ـــــد العزی ـــــة خواجـــــة عب ـــــة؟نحو مقارب ـــــة،أي عالق الدین،التاریخ،الثقاف
  .2011، العدد الثامن عشر،جویلیة،مجلة الحقیقة، سوسیولوجیة للمعطى الجزائري

هـدر الوقـت المخصـص للعملیـة التعلیمیـة فـي المـدارس ي،عبد العزیز عبد اهللا العرین .46
  .62،2000، جامعة الكویت، العددالمجلة التربویة، االبتدائیة من وجهة نظر مدیریها

،الجزائــر عاصــمة  مجلــة الثقافــة، أدرار-الفنــون الشــعبیة فــي تــواتعقیــدي أمحمــد، .47
  .10،2007الثقافة العربیة، عدد

ــد الرحمــان، .48 ــة المظــاهر االحتفاقاســي عب ــد النبــوي الشــریف، بمنطق لیــة ألســبوع المول
 .2011، العدد الثامن عشر،جویلیة،مجلة الحقیقة، قورارة
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  :الرسائل والبحوث الجامعیة:سادسا
الثـامن (توات واألزواد خالل القرنین الثاني عشر والثالث عشر للهجـرةمحمد حوتیـة،  .49

،رسـالة لنیـل ق المحلیـة،دراسـة تاریخیـة مـن خـالل الوثـائ)عشر والتاسع عشـر مـیالدي
  . 2004-2003شهادة دكتوراه دولة في التاریخ الحدیث والمعاصر،جامعة الجزائر،
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  01:ملحق رقم 
  العلوم اإلنسانية واإلجتماعية والعلوم اإلسالمية كلية

  قسم علم اإلجتماع والديمغرافيا 
                                             تخصص تنظيم وعمل 

  استمارة بحث                                   
  
    :وبعد طیبة ، تحیةةالعامل ، أختيخي العاملأ

جتماع البحوث والدراسات المیدانیة تهدف هذه الدراسة في مجال علم اال إجراء إطارفي 
الوقت لدى  إدارةالعوامل السوسیوثقافیة على  تأثیر « معرفة إلىتخصص تنظیم وعمل 

 .یر في علم اجتماع تنظیم وعملكمتطلب لنیل شهادة الماجست » العامل بالمؤسسة الجزائریة
  .منكم ملئ هذه االستمارة بكل صدق وموضوعیة رجون لذا

 إالولن تستخدم  ا ستعامل بسریة تامة،ونحیطكم علما بان المعلومات التي ستدلون به
  .علمیة إلغراض

                     
  »وفي األخیر نشكركم لحسن تعاونكم «                           

  الباحثة                                                  
  

  م2015 – 2014: الموسم الجامعي
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  :شخصیةالبیانات ال 
   أنثى                   ذكر                             :الجنس -1
  .....................................: السن -2
  )ة(مطلق        )ة(أرمل         متزوج                 أعزب                   :الحالة العائلیة - 3
  متوسط     ابتدائي             یقرأ ویكتب           أمي                     : المستوى التعلیمي - 4

                                                 ثانوي               جامعي                                           
  .............................:.مدة العمل بالمؤسسة - 5
  ...........................................:ةالوظیف - 6
  :...................................المستوى الوظیفي -7
  ال                نعم                :  رهل تنتمي إلى والیة أدرا:  8
  .......................؟ إلى أي والیة تنتمي "ال"في حالة اإلجابة بــ  -
  القصر -ب    دینة          الم  -أ               :اإلقامة الحالیة - 9

  :جتماعیةإلعوامل االبیانات المتعلقة بال
  ال    نعم                                 ؟ )زوجك یعمل(  هل زوجتك تعمل -10
  ال     نعم                              ؟هل لدیك أطفال یدرسون بالمدرسة -11
                 )   زوجك(زوجتك  - ب   لوحدك    -أة؟م بجلب األطفال من المدرستقو هل " نعم"ـ في حالة اإلجابة ب -

  تكلف  شخص آخر  - ج                                                    
  ........................................................إجابة أخرى أذكرها

  ال        نعم                             ؟ هل تقیم مع والدیك في بیت واحد -12
  ال   نعم            ه؟في مكان العمل هل تقوم باستقبال شخص ماإذا زارك  -13
         ذلك  ألنه ألح في طلب-ب ألنك تحترمه        - أ    : ما الذي یدفعك الستقباله" في حالة اإلجابة بـ نعم -
  عملهألنك تزوره أیضا في مكان -)ج

  ..........................................................إجابة أخرى أذكرها
ألن مكان عملك قریب من - ب       ألنك تقطن بعیدا عنهم -أ  ؟ برأیك لماذا یقوم هؤالء بزیارتك في مكان عملك  -14

  ثرة انشغالكألنهم ال یجدونك في البیت لك-ج                         مكان عملهم  
  ................................................................................إجابة أخرى أذكرها

لمرافقته                                                                      تضطر لترك عملك لالمؤسسة همساعدة لغرض ما خارج شخص ما طلب منك  إذا-15
 ال    
  نعم             ال  هل تزاول عمل آخر یساعدك في تلبیة حاجیاتك األسریة؟ -16
  ..................................................ما هو نوع هذا العمل؟" نعم"بة بـ في حالة اإلجا -



  المالحق
 

 
146 

  ال           نعم                  هل یؤثر هذا العمل على عملك بالمؤسسة؟ -17
  .............................................................؟كیف ذلك" نعم"في حالة اإلجابة بـ  -

  :ةثقافیالعوامل البیانات المتعلقة بال
                              ال          نعم        اء؟  هل تضطر للتخلف عن العمل لحضور عرس عند أحد األقارب أو األصدق -18
  أكثر من ثالثة أیام         ثالثة أیام              یومین      یوم          ؟كم یدوم هذا العرس -19
  ال        نعم          ؟البدایة وحتى النهایةس منذ هل تالزم هذا العر  -20
ألنهم -ب   ألن من واجبك المساعدة طیلة أیام العرس   -أ ؟ما هو سبب قیامك بذلك" نعم"في حالة اإلجابة بـ  -

  یساعدونك هم أیضا في األفراح التي تقیمونها في بیتكم
  .........................................إجابة أخرى أذكرها

یعاملونك  - ج یشددون اللوم علیك    -ب   یتفهمونك    - أ  ؟إذا لم تحضر  للعرس كیف یكون تصرفهم معك -21
  بالمثل

ة                                             تفضل الذهاب مهما كانت المساف - أ:هل إذا كان العرس عند أحد أقاربك أومعارفك یسكن بعیدا عنك -22
   تمتنع ألن ذلك یأخذ الكثیر من وقت عملك -ب

   ...................................................إجابة أخرى أذكرها
  ال                          نعم         ؟هل تقوم بإبالغ رئیسك عن غیابك عد العرسقبل مو  - 23 
  بمعاقبتك    -)بالتساهل معك      ب - )أ    ؟كیف یتصرف معك" ال"في حالة اإلجابة بـ  -

 ..................................................................................إجابة أخرى أذكرها
مباشرة قبل نهایة الدوام الرسمي  -)أ؟ لتقوم بمغادرة مكان العمهل  إذا حدثت وفاة عند أحد  أقاربك أو أصدقاؤك  -24

  للعمل           
   بعد نهایة الدوام الرسمي للعمل -)ب

مرار في العمل بعد تلقیك ألنه من الصعب علیك االست -أ: إذا كنت تغادر قبل نهایة الدوام الرسمي یكون سبب ذلك -25
  ألن من واجبك مساندتهم في البیت -ب                مالخبر المؤل

   ..................................................................................إجابة أخرى أذكرها
                                                                                                                             ؟الستضافته والجلوس معه في البیت ملإذا زارك ضیوف في بیتك في أحد أیام العمل هل تقوم باالنصراف من الع -26

      نعم                   ال                                             
       .....................................................................في كال الحالتین أذكر السبب -

                                                                 نعم         ال ؟هالمحافظة علیالضروري  هل ترى أن الزیارة موروث شعبي لسكان المنطقة من-27
  ال                نعم            هل تقیمون الزیارة ببیتكم ؟"نعم "في حالة اإلجابة بـ  -

  نادرا        أبدا         أحیانا                ؟ دائما       هل تتغیب عن العمل في یوم الزیارة -28
  شهادة طبیة-ب        أخذ ترخیص مسبق- أ :كیف تبرر تغیبك عن العمل ) دائما، أحیانا( في حالة اإلجابة بـ  -
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  ........................................................إجابة أخرى أذكرها
  ثالثة أیام      یومین                 یوم                 ؟كم تدوم الزیارة بالحي أو القصرالذي تسكن فیه -  29

  ........................................................ى أذكرهاإجابة أخر 
  ال        نعم                  ؟    هل یحضر الضیوف إلى بیتكم في أیام الزیارة -30
  نادرا        أبدا      ناأحیادائما        ؟   من الوالیة  هل تتنقل لحضور الزیارة في قصور أخرى -31
  في أیام العمل        في أیام العطل    :هل یكون ذلك) دائما، أحیانا(حالة اإلجابة بـ  في -

إذا كان حضورك للزیارة في أیام العمل كیف تتعامل مع الوقت الضائع في یوم الزیارة المخصص إلنجاز المهام في  -32
تحضر باكرا في ذلك الیوم وتنجز  - مهام        بال معمل ساعات إضافیة في یوم آخر إلتما - أ             الیوم؟ ذلك

  ال تعوض ذلك الوقت ألنه ال یؤثر على السیر الحسن للعمل -األعمال بسرعة بعدها تنصرف        ج
  .................................................................         إجابة أخرى أذكرها
  :إدارة الوقتالبیانات المتعلقة ب

  أبدا   نادرا           دائما            أحیانا      :   ؟تحضر باكرا للعملهل  -33
  ........................................... ؟، ما السبب" ال"في حالة اإلجابة بـ  -

  نادرا      أبدا أحیانا           دائما            : تجد صعوبة في انجاز األعمال في وقتها المحدد -34
  في الوقت الرسمي  -ج     قبل نهایة الوقت الرسمي - ب   بعد نهایة الوقت الرسمي   - أ: تنصرف من العمل -35
  دائما      أحیانا       نادرا        أبدا    ؟إذا كان انصرافك قبل نهایة الوقت الرسمي، هل یكون ذلك -

  ال      ؟ نعم        للیوم التاليهل تقوم بتأجیل بعض األعمال  -36
ألن الوقت  -د تواجهك أمور طارئة       - ج       غیر مهمة -ب      صعبة   -أ    :نهاأل" ـنعمب"في حالة اإلجابة  -

  المتاح غیر كافي إلتمام المهام الیومیة
  ....................................................................................إجابة أخرى أذكرها -

برأیك أي موضوع تراه یسبب لك سوء إدارة وقتك في العمل ولم نذكره، الرجاء  -37
  .............................توضیحه

......................................................................................................................  
......................................................................................................................  

  
  
  
 
  
  



  المالحق
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   02 :ملحق رقم
  

  اسم الجامعة  اسم المحكم
  جامعة باتنة  عوفي مصطفى/د. أ
  جامعة وهران  حجیج الجنید/ د.أ
  وهرانجامعة   موالي الحاج مراد/ د.أ
  جامعة أدرار  بوكمیش لعلى/ د.أ
  جامعة أدرار  شوشان محمد الطاهر/د.أ
  جامعة ادرار  نعیجة رضا/ د
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  03:ملحق رقم 
 

معلومات المؤسسة: المصدر  

التربیة  مدیر  

لعاماألمین ا  

 مصلحة
 البرمجة والمتابع

 مصلحة
الدراسة واالمتحانات   

 مصلحة
 المستخدمین
 والتفتیش

 مصلحة
تسییر رواتب 

 الموظفین

 مكتب
البرمجة والخریطة 

 المدرسیة

مكتب متابعة البناءات 
 والتجھیزات المدرسیة

مكتب المیزانیة 
 والمصالح االقتصادیة

 مكتب
 الخدمات االجتماعیة

 مكتب
ساسيالتعلیم األ  

 مكتب
 التعلیم الثانوي 

 مكتب
 التوجیھ واالمتحانات

 مكتب
التنشیط الثقافي 

 والریاضي

 مكتب
 الموظفین والتفتیش

 مكتب
 ھیئة التدریس

 مكتب
الموظفین اإلداریین 

 والعمال

 مكتب
 أجور التعلیم االبتدائي

 مكتب
 أجور التعلیم المتوسط

 مكتب
 التكوین والتفتیش

 

 مكتب
 أجور التعلیم لثانوي

 مكتب
اإلداریین لجمیع 

 األطوار
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الدراسة ملخص  
:إشكالیة الدراسة-     

.على إدارة الوقتوسیوثقافیة للعامل لعوامل السهدفت الدراسة إلى دراسة تأثیر  ا         
وبما أن العامل وهو یمارس عمله داخل المؤسسة فهو ال یعیش بمعزل عن محیطه 

مسبقا وكان  والمحددة الخارجي ولهذا كان لتداخل عدة عوامل اجتماعیة وثقافیة االجتماعي
:التساؤل الرئیسي التالي اإلجابة على لزاما اإلحاطة بهذا الموضوع بأبعاده وذلك من خالل  

یة للعامل تأثیر على إدارة الوقت؟هل للعوامل السوسیوثقاف  
:ویتفرع هذا التساؤل إلى تساؤلین فرعیین  

للعامل تأثیر على إدارة الوقت؟هل للعوامل اإلجتماعیة -1  
الثقافیة للعامل تأثیر على إدارة الوقت؟ هل للعوامل-2  

: وقد حاولت الدراسة اختبار صحة الفرضیة العامة والتي مفادها  
.للعوامل السوسیوثقافیة للعامل تأثیر على إدارة الوقت داخل المؤسسة الجزائریة   

:الفرضیات الفرعیة التالیةوتتضمن هذه الفرضیة   
.ى إدارة الوقتللعوامل اإلجتماعیة للعامل تأثیر عل-1  
.للعوامل الثقافیة للعامل تأثیر على إدارة الوقت-2  

والختبار صحة الفرضیات تم االعتماد على المنهج الوصفي في الدراسة لكونه أكثر المناهج 
ویساعد على توفیر بیانات مفصلة عن  استخداما ومناسبة في دراسة الظواهر االجتماعیة

.ر العوامل السوسیوثقافیة على إدارة الوقتالموضوع  والذي یستهدف دراسة تأثی  
موظف بمدیریة التربیة لوالیة أدرار، وقد تم  74وقد تم تطبیق الدراسة على عینة مكونة من 

.كأداة أساسیة لجمع البیاناتاستخدام االستمارة   
:وبعد جمع وتحلیل البیانات تم التوصل إلى أهم النتائج التالیة  

جتماعیة على إدارة الوقت حیث خلصت الجداول المتعلقة اإلامل عدم وجود تأثیر للعو -1
داخل المؤسسة كما بهذه الفرضیة إلى عدم وجود تأثیر لاللتزامات األسریة على إدارة الوقت 
.أنه ال یوجد تأثیر للعالقات اإلجتماعیة على إدارة الوقت داخل المؤسسة  

حیث خلصت الجداول المتعلقة : وجود تأثیر للعوامل الثقافیة للعامل على إدارة الوقت-2
بهذه الفرضیة إلى وجود تأثیر للعادات اإلجتماعیة المرتبطة باألفراح واألقراح على إدارة 

.الوقت كما أنه یوجد تأثیر للعادات المرتبطة بالضیافة والزیارات على إدارة الوقت  
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summary of the study 
-problematic of the study: 

  The study comes as atry to know about what was for the 

sociocultural sircumstances to do and about the time management.And 

the focus was on the workers in side the Academy of education her in 

Adrar. 

  Although to worker in doing his job in side the in stitution so he is 

not living out side his social inviroument for that there was alot a 

miler of many social and cultural characteristics sircumstances this 

was the main thing which we have to focus on more and mor 

thoughout this questionairer: 

Have the sociocultural sircumstances of the worker an influance 

on the time managment?.The latter is divided into two quationairer: 

1-Have the social worker an influance on the time management? 

2-Have the cultural worker an influance on the time? management 

- the key words: 

social sircumstances- cultural sircumstances- Time managment- the 

emploger 

-methodology of the study: the resencher depends on the descriptive 

path dwing this study which is concemed as a suit way to describe the 

social phenomera and it helps ou gwing a detail information about the 

object wich atatch with the study of the sociocultural sicumstances 

influance on the time managment. 


