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  شكر وعرفان 

  
الدكتور مروان جلعود الذي توالني برعايته طـوال فتـرة   ضل اأتقدم بالشكر والتقدير ألستاذي الف

في البحث إعداد الدراسة وفتح الطريق أمامي رحبا ولم يفرض علي رأياً وأعطى لي كامل حريتي 

  .وإبداء الرأي وقومني عندما وجب التقويم والتصويب فجزاه اهللا عني خير الجزاء 

  

وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الهيئة التدريسية في جامعة القدس، وعمادة الدراسات العليا، كمـا  

  .أشكر برنامج التنمية الريفية المستدامة الذين أتاحوا لي فرصة التحصيل العلمي 

  

الشكر والعرفان ألساتذتي األفاضل أعضاء لجنة المناقشة األستاذ الدكتور طارق الحاج ، والدكتور و

  .غسان سرحان ، كما أشكر محكمي األستبانة 

  

و أتقدم بعظيم الشكر واإلمتنان إلى قادة ومدراء الشرطة الفلسطينية الذين منحوني الثقة إلجراء هذه 

ضباط وضباط صف وأفراد الشـرطة الفلسـطينية أصـحاب    الدراسة، والشكر موصول إلى كافة 

  . الفضل في إنجاز هذه الدراسة 

  

  .  وأتقدم بشكري وتقديري لكل من ساهم في إخراج هذه الدراسة إلى حيز الوجود 

  

  

  

  

  

  

  الباحث                                                                          

  إياد محمد عيد بحيص

  



  

  :المصطلحات 

  
  .)  2005 ،العتيبي( عنصر الزمن المخصص للعمل : الوقت 

  

عملية تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة إدارة الوقت بما يمكننـا مـن إنتـاج الشـيء     : إدارة الوقت 

  .)  2006 ،الصيرفي(  مال كثيرة في نفس الوقتالصحيح المراد عمله والقيام بأع

  

     منع المدير أو الفرد من الوصول الـى األهـداف المرسـومة     كل شيء يؤدي إلى: معيقات الوقت 

 )Mackenzie . 1991  (.  

  

 ،األنصاري(  هيئة مدنية نظامية تختص باألمن الداخلي وتتبع وزارة الداخلية الفلسطينية: الشرطة 

1990  (.  

  

الفلسـطينية هـي    من قانون الخدمة في قوى األمن)  10( استنادا إلى المادة : الشرطة الفلسطينية 

هيئة مدنية نظامية تتبع وزارة الداخلية الفلسطينيه ويقودها قائد الشرطة الذي يتبع مدير عام األمـن  

  ) . 2005قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية، (الداخلي وتنفذ  أعمالها وواجباتها وفقا للقانون 

  

يينه في سـلك الشـرطة ويقـوم بتنفيـذ     هو الشخص الذي يتم تع: مدير القسم بالشرطة الفلسطينية 

القوانين واألوامر المستديمة والقرارات والتعاميم الصادرة عن مدير الشرطة، وهو المسؤول عـن  

التنفيذ الناجح لجميع األعمال الشرطية في منطقة إختصاصه، وهو المسؤول عن مرؤوسـيه وعـن   

  ) . 1999عريف،  ( أدائهم 

  

  

  

  

  

  

  



د  

   :الملخص

  
اسة الى التعرف على واقع إدارة الوقت ومعيقاته في مديريات الشرطة الفلسـطينية  هدفت هذه الدر

من خالل مجاالت إدارة الوقت ومعيقاتـه  في الضفة الغربية من وجهة نظر مدراء األقسام المختلفة 

، كما هدفت الدراسـة إلـى   )التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابة، ومعيقات أخرى : ( المختلفة 

الجنس، والعمـر، والتحصـيل العلمـي، ومـدة     : ( ف على أثر المتغيرات الديمغرافية وهي التعر

باعتبارها متغيرات مستقلة على إدارة الوقت ومعيقات الوقت باعتبارها متغيـرات تابعـة،   ) الخدمة

تكمن أهمية هذه الدراسة أنها تعتبر في حدود معرفة الباحث األولى التي بحثت فـي واقـع إدارة   و

تساهم الدراسـة فـي بيـان    ، وت ومعيقاته في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربيةالوق

وقد تشكل نتائج هذه الدراسة اساسا يمكن   ،معيقات إدارة الوقت والسبل التي تحد من هذه المعيقات

  . مديريات الشرطة الفلسطينية االعتماد عليه في تطوير كيفية إدارة الوقت في 

  

ــين احــث المــنهج الوصــفي واســتخدم الب ــا ب ــرة الواقعــة م                 أجريــت الدراســة فــي الفت

واقتصرت الدراسة على مدراء  ،2007/  2006 من العام الدراسي 2007/ 20/4 – 2006/ 9/ 1

 ياألقسام المختلفة العاملين في مباني مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية وعددها ثمـان 

  . يات مدير

  

ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطوير إستبانة من أجل الحصـول علـى البيانـات     

األول تضمن البيانات الشخصية للمبحوثين، والثاني : الالزمة حيث تكونت اإلستبانة من ثالثة أقسام 

رقابة، أمـا القسـم   تضمن عملية إدارة الوقت بمجاالتها المختلفة التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، وال

الثالث تضمن معيقات إدارة الوقت بمجاالت التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابـة، والمعيقـات   

  . األخرى 

  

مديرا ومديرة من مدراء األقسام المختلفة العـاملين  )  120( قام الباحث بتوزيع أداة الدراسة على 

ية وهؤالء يمثلون مجتمـع الدراسـة، وتـم    في مباني مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغرب

إسـتبانة بنسـبة                 )  95( اختيار عينة الدراسة وفقا لمبـدأ العينـة القصـدية ، وأعيـد للباحـث      

من المجتمع األصلي، ولتحليل البيانات واختبار صحة الفرضيات اسـتعان الباحـث   % )  79.16( 

: ، معتمدا على االختبارات االحصائية التالية )SPSS( اإلحصائية للعلوم االجتماعيةبرنامج الرزم ب



  

معامـل  و ،معامل االرتباط بيرسـون واختبار توكي، و ،اختبار تحليل التباين األحاديو ،اختبار ت

  . الثبات كرونباخ ألفا

  

وقد دلت نتائج الدراسة على اهتمام مدراء األقسام المختلفة في الشرطة الفلسـطينية بعمليـة إدارة   

التخطـيط  و ،التنظيم،الرقابـة  ،التوجيه تاالهتمام في مجاال فكان)  3.93( بمتوسط حسابي الوقت 

تحديـد   ،التخطيط اليومي: ( مثل  كما ظهر االهتمام في جوانب أخرى ،) 3.72( بمتوسط حسابي 

إعطاء الفرصة للمرؤوسين للتعبير عـن   ،تخصيص وقت لمواجهة األزمات ،مواعيد إلنجاز المهام

تمثلت في ممارسات االحـتالل اإلسـرائيلي فـي األراضـي     ف أما معيقات إدارة الوقت ، )أرائهم 

  . االنضباط الذاتي لدى بعض العاملين  عدمو ،نقص وسائل االتصال الحديثةو ،الفلسطينية

  

ومن أهم التوصيات  العمل على إيجاد الحلول المناسبة للمقرات الشرطية الحالية لعـدم مناسـبتها   

 ، ويجـب كذلك الحد من التدخالت العشائرية والحزبية في أعمال رجال الشرطة ،اجاتهللعمل واحتي

على مدراء الشرطة العمل على تنمية مهارة إدارة الوقت لديهم باستمرار والتعرف على األسـباب  

تطـوير القـدرات الذاتيـة    اآلليات التي تسهم في استثمار الوقت وإيجاد  ه، والتي تؤدي إلى إعاقت

كذلك تفويض الصالحيات للمرؤوسين خاصة األمور ، والعاملين وفقا لألسس العلمية الحديثة للمدراء

فـي  أنظمة ووسائل االتصـال المختلفـة    تحديث و ،الروتينية وتوضيح حدود السلطة والمسؤولية

  .   مديريات الشرطة وتطويرها قدر المستطاع لما لها من أهمية في تحقيق أهداف المؤسسة



و  

 Situation of time management and its obstacles at the 
governorates of Palestinian police in the West Bank 

 
Abstract 

 
The study aims at recognizing the real situation of time management and its 
obstacles from the point view of various departments' officers at the 
governorates of Palestinian police in the West Bank. Police officers attitudes 
are taken through all fields of time management and its obstacles: (planning, 
organization, supervising, monitoring, etc). Another objective of the study is 
to examine the effect of demographic variants which are: (gender, age, 
education & work experience), these are discussed as independent changes 
from the process of time management; however its obstacles are still treated 
as dependent factors of change. According to researcher's personal 
information this is the first study to deal with time management and its 
obstacles at the governorates of Palestinian police in the West Bank. The 
study would not only explain the barriers of time management but it would 
also show means to reduce its effects. All findings and conclusions or results 
will be good bases to build on so as to develop the ways of time management 
at the governorates of Palestinian police in the West Bank. 
 
The researcher has used the descriptive methodology of research to 
accomplish this study which has been made in the period of time from 
September 1, 2006 to April the 20, 2007, through the academic year 
2006/2007. The study was applied only on the head police officers of various 
departments who are working at the buildings of the eight governorates of 
Palestinian police in the West Bank.  
 
For the sake of achieving the study's objectives, the researcher has made a 
three-episode questionnaire so that he can collect the required data for this 
research. The questionnaire's parts are: first part is consisted of personal data, 
second deals with managing time whereas the third part is devoted to the 
obstacles of time management.                                         
 
The researcher did distribute the study's tool on (120) managers and 
manageresses of various departments at the governorates of Palestinian police 
in the West-Bank. Study's sample was chosen on basis of purposive sample. 
However only (95) questionnaires (representing 79.16% of study's society) 
were brought back. For as to analyze statistic and to examine the reliability of 
hypothesis, the researcher used the statistical program (SPSS), and the 
following statistical tests were applied: the one way ANOVA Analysis, T-
test, and Pearson Correlation and the Cronbach Alpha Reliability Equation. 



ز  

          
Results have shown awareness to the process of time management from the 
part of officers in different Palestinian police departments with an average of 
(3.93). Their awareness is firstly paid to supervising, then monitoring, third 
organizing, while planning comes fourth with (3.72) on average.        
 It has been also shown that the police officers' interests in managing time are 
clearly seen in different aspects, e.g., daily planning, stating appointments for 
accomplishing duties, time for crisis deal, constant revision of previous plans, 
let employees express their own point views.  
 
Moreover this study has concluded that obstacles of time management at the 
governorates of Palestinian police are due to: one is the harsh activities of 
Israeli occupation inside the Palestinian territories, second is due to the lack 
of modern means of communication, and third is referred to the bad self 
discipline of some police workers.                                          
                                         
The researcher has come out with these recommendations: It is highly 
recommended to solve the problem of police quarters (buildings) which are 
unsuitable and inconvenient for police service There must be away to 
minimize the tribal and the political factions interference in the police work 
Police head officers must do the best to develop their skills of time 
management and they also must look forward to apply the mechanisms that 
can master both their abilities and that of policemen/women according to the 
recent scientific basis Police head officers must decentralize responsibilities 
trying to give authorities for police workers wherever the mater does not 
violate the rules Police officers must actively work on modernizing means of 
communication which have vital necessity to achieve the objectives of the 
police as an establishment.  
 
 
 
 

 
 

  
  
  
  
 
 



 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل األول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  موضوع الدراسة وخلفيتها 
  

  مقدمة  1. 1
  

لقد ظهرت الحاجة لالدارة منذ أن وجد االنسان وبدأ يعيش في جماعات وتطور مفهومها العام عبر 

ـ  ي الهائـل  العصور وحسب الحاجة وازدادت اهمية االدارة في العصر الحديث نظرا للتطور العلم

  .حتى اصبحت متطلبا اساسيا لنجاح اية مؤسسة أو منظمة

  

رأس المال، والموارد الماديـة، والمـوارد   : ويحرص علم االدارة على االدارة الجيدة للموارد مثل

كما يمكن السيطرة على الموارد االربعة االولى حيث يمكن زيـادة  . البشرية، والمعلومات، والوقت 

انفاقه، واستثماره بطرق مختلفه لكن الوقت مورد فريد ال يمكن اسـتثماره أو  رأس المال، ادخاره، 

  )  1991الكساندر، . ( إهداره سوى في اللحظه التي نملكه فيها

  

يعتبر الوقت موردا من الموارد المتاحة التي يجب استغاللها بكفاءة فقد اصبح بعدا مهما ال بد مـن  

ة منه بشكل فعال في المستقبل وقد اصبحت ادارة الوقـت  استغالله في الحاضر والتخطيط لالستفاد

أحدى المعايير االساسية التي تؤخذ في االعتبار في تحديد نجاح وفاعلية االداري بشـكل عـام ألن   

  ). 1995الكيالني، . ( سوء استغالله سيؤثر سلبا على المؤسسه ككل



 

ن العمر أو الموقع ويسير الوقت والوقت يمثل سلعة فريدة اعطيت بالتساوي لكل فرد بغض النظر ع

دائما بسرعة محددة وثابتة لكن يبدو انه ال يوجد شخص لديه الوقت الكافي وبما اننا نحتـاج وقتـا   

  ). 1991تمب، . ( اكثر يجب علينا ان نحافظ على الوقت المخصص لنا

يـادين سـواء   وبالتمعن في مفهوم الوقت نجد انه متغلغل في حياة االنسان في كافة المجـاالت والم 

الحياة االجتماعية العامة أو الخاصة، كما أن االنسان الناجح والفعال هو الذي يستطيع تحديد اهدافه 

بدقة ووضوح في كل مجال من تلك المجاالت وتنظيم وقته بشكل متـوازن والعبـرة ليسـت فـي     

  .استغالل الوقت بل في استثماره

  

الوظيفة بما يكفل الحصول على النتائج المحددة فـي  وادارة الوقت تعني ادارة الذات وادارة شؤون 

الوقت المتاح وهي احدى العمليات التي تمكن من انجاز المهام واالهداف وتعتبر ادارة الوقت عملية 

  ).2002ابو شيخه، . ( مستمرة تتطلب توافر الرغبة في التطوير

  

تي تقتضيها من ساعة الميالد الـى  يعتبر الوقت رأس المال الحقيقي لالنسان ويمثل حياة االنسان اال

ساعة الوفاة ومن يجهل قيمة الوقت يجب عليه تذكر الوقت وأهميته باستمرار ويجب على االنسـان  

  ). 1996القرضاوي، . ( المسلم ان يحرص على وقته ويحافظ عليه

  

هللا عز ونظرا ألهمية الوقت فقد أهتم االسالم بالوقت من جوانب مختلفة وبصور عديدة حيث أقسم ا

وجل فـي ايـات كثيـرة مـن القـران الكـريم بـاجزاء معينـة منـه مثـل الليـل والنهـار،             

  : كما في قوله تعالى...................... والفجر

  ). 1الليل، ".  ( والليل اذا يغشى، والنهار اذا تجلى : " قال تعالى

  ). 1الفجر، ".  ( والفجر، وليال عشر  : " قال تعالى

  ). 40الدخان، ".  ( ن بوم الفصل ميقاتهم اجمعين ا: " قال تعالى

  ).  103النساء، ".  ( ان الصالة كانت على المؤمنبن كتابا موقوتا : " قال تعالى

  

وأكد النبي صلى اهللا عليه وسلم على أهمية الوقت الذي يعتبر من اهم االسسس التي قامـت عليهـا   

  : تي رويت عن الرسول الكريم قولهالدولة االسالمية العتيدة ومن ابرز االحاديث ال

ال تزول قدما ابن آدم  يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه ، وعن " 

  . رواه الترمذي " شبابه فيما أباله ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ، وما عمل فيما علم 

وقت المدير أو من يعمـل فـي مجـال االدارة     لكن النظرة الحديثة الدارة الوقت تركز على ادارة

باعتباره صاحب سلطة يؤثر على من يليه في الهرم االداري الى ان يصل هذا التأثير الى العامـل،  



 

فادارة الوقت بالنسبة للعامل مشكلة رقابية يمكن التحكم بها بسهولة، أما ادارة الوقت بالنسبة للمـدير  

قاته برؤسائه ومرؤوسيه وغيرهم ممن يتعامل معهم في البيئة اكثر تعقيدا نظرا لطبيعة نشاطه وعال

  )  2005العتيبي،  . ( الداخلية والخارجية بالنسبة للمنظمة التي يعمل بها

كما أن دراسة ادارة الوقت ال تأتي من منطلق تغييره أو تعديله أو تطويره بل من منطلـق كيفيـة   

هدرا دون اية فائدة أو انتاج لذلك يعتبر الوقت مـن  استغالله بشكل فعال كذلك تقليل الوقت الضائع 

الموارد التي يجب ان يستفاد منها باقصى درجه ممكنة وصوال لتحقيـق االقتصـاد فـي المـوارد     

  ). 1995الكيالني، . ( البشرية والمادية واستخدامها االستخدام االمثل لتحقيق التنمية

  

لتي تتسبب في تضييع وقت الرؤساء واالداريين وتحد والحياة العملية يوجد بها الكثير من العوامل ا

من امكانية تحقيق االستفادة المثلى في وقت العمل المتاح وقد نجد أن بعضا من هذه العوامل يـأتي  

من البيئة الخارجية المحيطة ويرتبط بالعادات والتقاليد والقيم وانماط السلوك البشري السـائدة فـي   

ــبعض    ــد أن ال ــا نج ــع بينم ــة      المجنم ــل الداخلي ــة العم ــن بيئ ــث م ــر منبع   االخ

  ). 2006الصيرفي، ( 

  

لذا يجب على كل انسان اتباع افضل السبل التي تساعد على تنمية عادة تـوفير الوقـت وتسـجيل    

االسباب التي تؤدي الى ضياع الوقت والسير باالتجاه المعاكس لضياع الوقت ومسبباته في ميـادين  

  .خاصةالحياة المختلفة العامة أو ال

  

وبالنسبة لمديريات الشرطة الفلسطينية  تعتبر من المؤسسات الحيوية التي تزدحم بالحركة والنشـاط  

على مدار الساعة، وتتعرض للكثير من الضغوط والمشاكل نظرا لطبيعة العمل والواجبات الملقـاة  

في تنظيم العمـل   على عاتق رجال الشرطة،  لذا يجب االهتمام بعملية إدارة الوقت لما لها من دور

  . وتعتبر من األسس التي تساهم في عالج المشاكل الداخلية والخارجية للمؤسسة

  

وبما ان العمل االمني بشكل عام والشرطي بشكل خاص يعتمد بشكل اساسي على الوقت سواء فـي  

الوقت في االلتزام واالنضباط وتأدية الواجبات والمهام يرى الباحث أهمية القيام بدراسة واقع ادارة 

الشرطة الفلسطينية والتعرف على االيجابيات والسلبيات وصياغة التوصيات المناسبة، كما أن ادارة 

الوقت تساعد مدراء الشرطة الفلسطينية في اتباع الطرق السليمة لتحقيق االهداف واداء الواجبـات  

طيط للوقت، تنظيم الوقـت،  وهذا يتطلب منهم االخذ بعين االعتبار مباديء ادارة الوقت التمثلة بالتخ

  .التوجيه السليم، الرقابة على الوقت

  



 

كما أن نجاح أي مدير من مدراء الشرطة الفلسطينية يعتمد الى جانب القدرات العسكرية علـى مـا   

يتمتع به من قدرات ادارية تساعده على اداء عمله بصورة متقنة وتمكنه من تحليـل مـا يجـري    

ومن خالل هذه المعرفة تظهر قدرات المدير في ادارة عملية الوقت  ومعالجة المواقف التي يصادفها

في مؤسسته مهما اختلف الحجم أو الكادر من العاملين، كما يجب على المـدراء تفعيـل اسـتخدام    

الوقت باستمرار، وحسن استغالله، واتخاذ ما يلزم من التدابير لمنع هدر الوقت أو اعاقته وتعتبـر  

ية معقدة في المؤسسة الشرطية نظرا لما تتطلبه الوظيفة من مستويات فنيـة  عملية ادارة الوقت عمل

  .وقدرات مختلفة

  

  :الدراسة وتساؤالتهامشكلة  2. 1

  

تعتبر ادارة الوقت من أهم موارد االدارة وفي حال استخدامه والحد من مضيعاته فانه يمثـل رأس  

المعايير االساسية التي تؤخذ بعـين   مال حقيقي لالنسان وللمنظمه وقد اصبحت ادارة الوقت احدى

االعتبار في تحديد مدى نجاح وفاعلية االدارة ألن سوء استغالل الوقت من قبل العـاملين يـنعكس   

حيث . سلبا على المنظمة، فالكثير من المدراء ينجزون اعمالهم على حساب حياتهم اليومية الخاصة

الدوام الرسمي حيث يهدر الوقت في غير ما  يمارس بعض المدراء انماط سلوكية غير مقبولة اثناء

يخصص له، والكثير من المدراء ال يوجد لديهم خطة عمل يومية، وال يحددون الوقت الخاص بكل 

  :الدراسه من خالل االجابة على السؤال التاليمشكلة  مهمة، ومن الممكن تحديد

  الضفة الغربية ؟ ما واقع ادارة الوقت ومعيقاته في مديريات الشرطة الفلسطينية في

  : ولالجابة على هذا السؤال تم تحليله الى االسئلة الفرعية التالية

ما مستوى االهتمام بواقع ادارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية من  .1

التخطيط، التنظيم، التوجية، : وجهة نظر عينة الدراسة فيما يتعلق بمجاالت ادارة الوقت التالية

 لرقابة؟ا

ما معيقات ادارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية من وجهـة نظـر    .2

التخطيط، التنظيم، التوجيـه، الرقابـة،   : عينة الدراسة فيما يتعلق بمجاالت ادارة الوقت التالية

 معيقات أخرى؟

  

  : الدراسةفرضيات  3. 1

  

  : ات الصفرية التاليةلقد انبثقت عن اسئلة الدراسة الفرعية الفرضي



 

فـي  دور   α=0.05ال يوجد فروق ذات داللة احصائية عند المسـتوى  : الفرضية االولى •

مدراء الشرطة في التعامل مع ادارة الوقت بمجاالته المختلفة في مديريات الشـرطة فـي   

الجنس، العمـر، التحصـيل العلمـي، مـدة     ( الضفة الغربية تعزى للمتغيرات الديمغرافية 

 ).الخدمة
 
في فـي  دور   α=0.05ال يوجد فروق ذات داللة احصائية عند المستوى : الفرضية الثانيه •

مدراء الشرطة في التعامل مع معيقات ادارة الوقت  بمجاالته المختلفة في مديريات الشرطة 

الجنس، العمر، التحصيل العلمـي، مـدة   ( في الضفة الغربية تعزى للمتغيرات الديمغرافية 

 ).الخدمة 

  

  :أهمية الدراسة 4. 1

  

 فائدة كبيـرة لمـا   اتذدراسة ال هعتبر هذت و ،عالجهاتي طبيعة المشكلة التي ف الدراسة كمن أهميةت

أهمية هذه الدراسـة تنبـع مـن    و، حويه من معلومات واستنتاجات في المجالين العلمي والمعرفيت

  :االمور التالية

ي بحثت في واقع ادارة الوقت ومعيقاته في تعتبر الدراسة في حدود معرفة الباحث االولى الت .1

 .مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية

تساهم الدراسة في بيان معيقات ادارة الوقت  في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضـفة   .2

 .الغربية والسبل التي تحد من هذه المعيقات

ي تطوير كيفية ادارة الوقـت فـي   قد تشكل نتائج هذه الدراسة اساسا يمكن االعتماد عليه ف .3

 .مديريات الشرطة الفلسطينية 

مساعدة الباحث في التعرف على مستوى االهتمام بإدارة الوقت فـي مـديريات الشـرطة     .4

 .الفلسطينية في الضفة الغربية



 

  :دراسةأهداف ال  5. 1

  : تسعى هذه الدراسة الى تحقيق االهداف الرئيسية التالية

ة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضـفة الغربيـة مـن    واقع ادارالتعرف على  •

   .وجهة نظر مدراء األقسام المختلفة 

  .مدراء الشرطة في ادارة الوقتالتعرف على الصعوبات والمعوقات التي تواجه  •

فـي  ) الجنس، والعمر، والتحصيل العلمي، والخبـرة  ( الكشف عن أثر المتغيرات المستقلة  •

 .قت ومعيقاته لدى مدراء االقسام المختلفة في مديريات الشرطة الفلسطينيةعملية ادارة الو

  

  :الدراسةدود ح 6. 1

  

  : تقسم الىه االدراسة حدود هذ
  .الضفة الغربيةفي  الدراسة على مديريات الشرطه الفلسطينيه هتم اجراء هذ: الحدود المكانية .1

  ، مــن2007/  2006 يالدراســ العــامخــالل  الدراســةتــم اجــراء : الحــدود الزمانيــة .2

 1/9/2006 – 20/4/2007. 

يقتصر البحث على مدراء األقسام المختلفة العاملين في مباني مديريات الشرطة : الحدود البشرية .3

 .الفلسطينية بالضفة الغربية
 

  :معوقات الدراسة 7 .1

  

  :لقد واجه الباحث عدة مشكالت من أهمها

ه الغربيه، علما أن الدراسة اجريت فـي فتـرة   اجراءات االحتالل اثناء التنقل بين مدن الضف  .1

 .احتالل اسرائيل لكافة المدن الفلسطينية التي تخضع لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية

 .قلة الدراسات حول ادارة الوقت خاصة االجنبية منها في الضفة الغربية  .2

  



 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االطار النظري والدراسات السابقة

  
  مقدمة  1. 2

  

تعرف ادارة الوقت انها ادارة الذات كما أنها وجدت منذ أمد طويل فطالما كانت االدارة قديمة وهي 

  .موضع الممارسة والتطوير منذ االف السنين فان إدارة الوقت ال بد ان تكون منذ ان وجدت االدارة

  

اصر االدارة، والوقت يمر بسرعة دون توقف وال يمكن خزنـه أو  وتعتبر ادارة الوقت من أهم عن

استبقائه، لذا فان فاعلية القائد تعتمد على مدى قدرته على تحليل وقته ومعرفة اين وكيـف ومتـى   

يقضيه ومع من يقضيه، كما ان ادارة الوقت تعني االستغالل االمثل للوقت من حيث برمجة وتنظيم 

  ) . 1997شهاب، ( دها المقررة االعمال وانجازها في مواعي

  

أن من أهم اهداف ادارة الوقت توظيف الزمن المخصص للعمل بشكل أفضل للحصول على انتـاج  

اكبر وقدرة اقوى لمواجهة تحديات المستقبل واالستفادة من الفرصة سواء كان هذا العمـل بالنسـبة   

، كمـا ان  ) 2005العتيبـي،  ( عام للعامل أو لالدارة التي تعتبر المسؤولة عن ادارة الوقت بشكل 

ادارة الوقت تستوجب القيام بتنظيم الوقت لما له من دور كبير فـي توسـيع الوقـت الداء المهـام     

  .بصورة كاملة ومعرفة كيفية توظيفه وصوال لتحقيق أفضل الخدمات

  

يم سـاعات  واذا كان لألمن الداخلي أهمية في حياتنا بوصفه عملية يحتاجها االنسان يجب علينا تنظ

العمل وفق االسلوب العلمي والعملي الذي يوفر انسب الظروف وافضل االمكانيات لتحقيق النجاح، 



 

وحسب معرفة الباحث فان مستقبل األمن الداخلي في منطقة معينة يرتبط بتلك القرارات الصـادرة  

ل لتحقيق عن مدير الشرطة ونحن في فلسطين لنا خصوصية تستوجب استغالل الوقت بالشكل االمث

  .فاعلية وانتاجية عالية تؤدي الى حماية المواطن وتحقيق العدالة

   

  :مفهوم ادارة الوقت 2. 2

  

إن ادارة الوقت تعني التقييم والمحاسبة والرقابة بشكل دقيق على ما يصرفه االنسان يوميا من وقته 

واحد منا أن يضـع  حيث نجد الكثيرين يضعون ميزانية لما يصرف أو يكسب لذا فمن األولى لكل 

موازنة لوقته ويحسب ما يتلف ويضيع منه، فالعمر والوقت أهم من المال فيجب على كل إنسان ان 

  ). 2006يوسف، أيلول . ( يوفر وقته

  

  ). 2005العتيبي، ( هو عنصر الزمن المخصص للعمل : الوقت اصطالحا

  

ار الزمن بشكل فعال، كمـا انهـا   فن وعلم االستخدام الرشيد للوقت، وهي علم استثم: إدارة الوقت

عملية قائمة على التخطيط والتنظيم والتنسيق والتحفيز والتوجيه والمتابعة واالتصال وهـي عمليـة   

  ). 2005عليان، ( كمية ونوعية في نفس الوقت 

  

كما أن ادارة الوقت تعني االستخدام االمثل للموارد المتاحة بما فيها الوقت واذا اراد المدير تحسـين  

  )  2002ابوشيخة، : ( ادارة وقته يجب عليه القيام بمايلي

  

 .ان االدارة السيئة للوقت تشبه العادات السيئة التي يجب على المدير التخلص منها: االلتزام .1

 .تستوجب توافر البيانات الالزمة التي يعرف المدير من خاللها كيف يقضي وقته: التحليل .2

 .في التخطيط توفر ساعات عند التنفيذ ان كل ساعة يقضيها المدير: التخطيط .3

  .مهما تكن الخطة فانها لن تنجح ان لم يتم التعرف عليها: المتابعة واعادة التحليل .4

مما سبق نجد ان ادارة الوقت تتضمن القدرة على التحكم والسيطرة على وقت الفرد لذا يجب علـى  

بأسلوب اكثر كفاءة، والقيام بترتيب  المدراء القيام بخطوات تمكنهم من استغالل وقتهم حسب الحاجة

  .مهامهم حسب أولويات العمل



 

  :  تطور مفهوم ادارة الوقت 3. 2

  

تتضح قيمة ومفهوم الوقت لظهوره في كثير من ايات القران الكريم وجاء واضحا في احاديث النبي 

اء والعظماء في علية الصالة والسالم كما يظهر في اقوال الصحابة والسلف الصالح والحكماء والعلم

هذا العالم الكبير حيث يظهر لنا ان كل الذين تحدثوا عن الوقت دعوا الى ضـرورة االهتمـام بـه    

إن يوم الفصل ميقـاتهم  : " وحسن استخدامه واالبتعاد عن هدرة والتخلص من معيقاته،  قال تعالى

"  قيت للناس والحـج  يسألونك عن ااألهلة قل هي موا" ، ويقول عز وجل ) 40الدخان، " ( اجمعبن 

، ومن االية الثانية يظهر لنا أن اهللا عز وجل قرن مفهوم الوقت بكثير من االعمال ) 189البقرة، ( 

  .التي تقرب الى اهللا عز وجل مثل اداء فريضة الحج

  

وفي العصر الحديث ظهرت أهمية الوقت من خالل نظريات االدارة الحديثة خاصة اتباع مدرسـة  

لذين عملوا على تحديد الزمن المعياري، كما اهتمت نظريات العالقـات االنسـانية   فردريك تايلور ا

بالوقت من خالل اعطاء العامل وقته و ركزت على بناء المنظمـة مـن الـوجهتين االجتماعيـة     

  .واالنسانية والعالقات المتبادلة بين االفراد و رؤسائهم

  

اعتبره أساس ادارة أي شيء ويقول اذا لـم  على أهمية ادارة الوقت حيث )   1991( كما أكد تمب 

نقم بادارة الوقت فلن نستطيع ادارة أي شيء اخر فاالدارة الجيدة للوقت تزيد االنتاجية واالداء العام 

وتحسن المعنويات وتعتبر الوسيلة التي من خاللها يوجه المدير الوقت الخاص الـذي بـه توضـع    

  .التقدم الحلول ويتم التخطيط للمستقبل وتقييم مدى

  

  : أسباب االهتمام بادارة الوقت 4. 2

  

لقد ازداد االهتمام بمفهوم ادارة الوقت في كافة انحاء العالم العتباره وسيلة لتحقيق النجاح والتقـدم  

في شتى مجاالت وميادين الحياة المختلفة، ومن الممكن إرجاع االهتمام بإدارة الوقـت إلـى عـدة    

  ):  2002( أسباب كما حددها ابو شيخه 

 .الحاجة إلى ايجاد التوازن بين المهنة والعائلة والحياة اإلجتماعية .1

 .ازدياد توقعات المنظمات لما يجب ان يحققه العاملون .2

انفجار المعلومات، والتقنية الحديثة، والتكنولوجيا، واالتصاالت حيث أصبح مستحيال النظر  .3

 .لكل المعلومات المتاحة

 .ويةارتفاع معدالت التغيير السن .4



 

النزعة الى االستقالل الفردي بسبب زيادة حجم المنظمات والحكومات وأزدياد تأثيرها على  .5

االفراد، وهناك من العلماء الذين أظهروا صعوبة وتعقيد علم الوقت ويقـول ويلسـون ان   

  الوقت طريق ذو اتجاه واحد، وانـه غيـر ملمـوس وال يفهـم جيـدا بطريقـة علميـة        

)Wilson.1980  .(  

  

  :أنواع الوقت 5. 2

  

من ينظر الى مفهوم الوقت وكيفية ادارته يرى انه مفهوم واحد ككل لكن بدراسة هذا المفهوم نجـد  

  : الى)  1991( انه يتكون من عدة انواع مختلفة وقسمها البوفيتز 

 .الوقت المخصص لتخطيط األنشطة المختلفة: الوقت االبداعي .1

 .يد االنشطةالوقت الذي يصرف في تحد: الوقت التحضيري .2

 .الوقت الذي يقضى في القيام بعمل معين: الوقت االنتاجي .3

 .الوقت الذي يقضى في المراسالت والتقارير: الوقت العام .4

  

 :خصائص الوقت 6. 2

  

  : مايلي)  1996( من أهم خصائص الوقت حسب ما قسمها يوسف القرضاوي 

 يوجد ما هو اقصر منه النه الوقت طويل وال يوجد ما هو أطول منه النه مقياس الخلود وال .1

 .ال يكفي لتحقيق كل ما يريده االنسان

 .الوقت ثابت ال يمكن تغييره أو وتبديله .2

 .الوقت سريع االنقضاء .3

 .الوقت مورد نادر ال يمكن تجميعه .4

 .الوقت ال يمكن احالله أو تخزينه وال يمكن شراؤه أو بيعه .5

 .الوقت يتخلل كل جزء من اجزاء العمليةاالدارية .6

  

  :العالقة بين الوقت ووظائف العملية االدارية 7. 2

  

أن الوقت يرتبط ارتباطا وثيقا بالعملية االدارية وبعناصرها المختلفة ويرى العالم أدكـوك أن ادارة  

الوقت عملية تتكون من مهام التخطيط والتنظيم والرقابة مما يحقق فاعلية فـي اسـتخدام العمليـة    

  ). 1991ادكوك، ( االداريه 



 

عكس العملية االدارية مفهوم شامل لالدارة كعلم وفن لكافة االنشطة الحياتية التي يقوم بها االنسان وت

سواء على المستوى الشخصي ام على مستوى الجماعة االنسانية وصوال ألهداف المجموعـة فـي   

  .كافة انشطتها أينما وجدت على سطح االرض

  

يؤديها المدراء من ناحية نظرية وبدون ذلك لن يكون  أن الوظائف االدارية تشمل كافة االنشطة التي

هنالك ادارة أو مدير ناجح مهما كان حجم المنظمة اذا ما اعتمد في ادائهاالداري على اسس وقواعد 

  :تبتعد عن الوظائف االدارية التي من اهمها

 . التخطيط .1

 .التنظيم .2

 .التوجيه .3

 .الرقابة .4

  

  :االداريةالعالقة بين الوقت وعناصر العملية  8. 2

  

  :أوال العالقة بين التخطيط والوقت

       

يعرف التخطيط أنه عملية وضع تصور مسبق لما يجب عمله للوصول الى الغاية أو الهدف عبـر  

  )  2005العتيبي، ( استشراف كافة األنشطة الضرورية للوصول الى الغاية أو الهدف 

لالزم للقيام بتلك األنشطة، مما سـبق نجـد ان   وتحديد الوسائل أو االساليب الالزمة وتقدير الزمن ا

التخطيط يرتبط ارتباطا وثيقا في كل عملياته فمن خالله تتحدد فترة البداية والنهاية النجاز أي عمل 

  .في المنظمة أو المؤسسة

وبالنظر الى التخطيط نجد أنه غالبا ما يبدأ باعداد قائمة تحتوي على المهام التي يجب انجازها وفق 

ها الزمني، كما ان فقدان التخطيط اليومي أو التخطيط غير المالئم السبب الرئيسي الدارة سيئة جدول

  ). 2001السويدان والعدلوني، ( للوقت 

  

ويعتبر تخطيط الوقت من أهم الوسائل المستخدمة في تقليل الوقت الضائع وثبت ان بضـع دقـائق   

  .ليقضيها االداري في التخطيط توفر له ساعات من العم

  

  : وعملية تخطيط الوقت تتضمن المباديء الرئيسية التالية

   



 

  :مبدأ تحليل الوقت. 1

يعتبر تحليل الوقت بالنسبة للمديرين أمرا ضروريا إلدارة الوقت الناجحة، فعندما يحلل المدير وقته 

لمدة معينة سيجد أن جزءا كبيرا منه صرف على أعمال مكررة، فهناك اتصاالت مع نفس النـاس  

، ومن الضروري االحتفاظ بسجل يـومي للنشـاطات التـي    ) 2003عبيدات، ( لنفس المواضيع و

يمارسها المدير كخطوة اولى في تحليل االستفادة من الوقت، لمعرفـة االتجـاه، أو الشـكل الـذي     

  .تستنزف فيه النشاطات

  

 :التخطيط اليومي. 2

غير الجيد هو المظهر األساسي لسوء إدارة الوقت فالتخطيط الجيـد  إن عدم التخطيط، أو التخطيط 

يساهم في القضاء على تبذير الوقت، لذا ينبغي اعداد الخطط يوميا وفق جدول زمنـي النجازهـا   

انه من الضروري القيام بالتخطيط اليومي بعد انتهاء العمـل أو  )  1991( وحسب ما يراه ادكوك 

ا يتالئم واالهداف القصيرة االجل، وعند تحديد الخطـة اليوميـة يجـب    قبل البدء بالعمل اليومي بم

ترتيب االولويات للقيام بالعمل المقدر  ومن أهم القواعد والقوانين التي اهتمـت بعمليـة التخطـيط    

  :مايلي)  1998( اليومي حسب شهاب

ا يعنـي ان  الذي يفيد بأن العمل  يتحدد ليمأل الوقت المتاح النجازه وهـذ : قانون باركنسون .1

 .المدير اذا سمح بوقت كبير للمهمة فانها ستأخذ كامل الوقت المسموح به

يفيد بان كل مهمة تحتاج لوقت اكثر مما نظم لها، وهذا يعني ان المـدير اذا  : قانون مورفي .2

لم يحدد وقتا مناسبا للمهمة فانه سيأخذ وقتا أطول مما يحتاج اليه والتحـدي امـام جدولـة    

 .  في ان يسمح المدير بوقت كاف وليس بوقت كبير للتنفيذ النشاطات يتمثل

  

 :مبدأ تخصيص الوقت حسب االولوية. 3

عند وضع الخطة اليومية، فإن األولويات يجب أن تحدد لألعمال المراد انجازها، لذا يجب تصنيف 

  .ازاالعمال حسب األهمية والضرورة وبشكل دقيق ألن األولويات تقود إلى اإلنجاز تلو اإلنج

  

  :مبدأ المرونة. 4

هو جدولة الوقت بالكامل مع : يعتبر هذا األمر من مبادئ التخطيط األساسية، وما نقصده بالمرونة 

ويجب أخذ ) 2003عبيدات، (ترك هامش منه للحاالت االستثنائية التي تستوجب التغيير في الجدول 

  .خطيط للوقت الشخصيهذا المبدأ بعين االعتبار عند اختيار الخطط فيما يتعلق بالت



 

  :ثانيا العالقه بين الوقت والتنظيم 

  

، وهوعمليه يتم مـن خاللهـا   ) 2006الصيرفي، ( الكيفية التي يتم بها ترتيب الوقت : التنظيم هو

  )  2005العتيبي،  .( ترجمة التخطيط الى انشطة تعمل على تحقيق االهداف

  

بتنظيم العمل لكي تتوفر فرصة أكبر الستثمار وفي مجال تنظيم الوقت هناك خمسة مباديء تتعلق  

  :  وهي)  1991( الوقت حسب ما وضعه لي وأدكوك 

 :مبدأ التفويض .1

تعتبر عملية التفويض الوسيلة التي من خاللها يستطيع المدير التفرغ الداء الواجبـات األكثـر   

  . ها من قبلهمأهمية، ويعتبر مقياسا لقدرة وكفاءة العاملين من خالل المهام المراد انجاز

  

  ):  2001(ومن أهم االمور الواجب تفويضها كما يرى السويدان والعدلوني 

االزمات الطارئة، المهام التي اقترب موعدها، وهذه تأخذ أولويـة وال  : امور هامة وعاجلة .1

 .تفوض

 .اعداد الخطط، التدريب، وهذه يمكن تفويض جزء منها: امور هامة وغير عاجلة .2

 . المكالمات الهاتفية، الزيارات، من االفضل تفويضها: عاجلةأمور غير هامة و  .3

  .يجب تفويضها مثل االمور الروتينية، القرارات البسيطة: أمور غير هامة وغير عاجلة .4

  

 :مبدأ تقسيم النشاطات  .2

إن األعمال المتشابهة بطبيعتها والتي تحتاج إلى نفس الظروف والموارد النجازها تجمـع فـي   

وية ضمن يوم العمل، فتجمع مثال األعمال الورقية لكي تنجـز فـي وقـت    مجموعات لتنجز س

  )  2003عبيدات، ( معين، واالتصاالت الهاتفية في وقت آخر، ثم المقابالت أو اإلجتماعات
 

 :السيطرة على المقاطعات  .3

تعتبر مقاطعات المدراء أو العاملين أثناء تادية واجباتهم من أهم مضـيعات الوقـت ومشـتتات    

انه يجب على المدراء أو العاملين إدارة المقاطعات بشكل )  1991( كيز ويعتقد ماكدوجيل التر

  . جيد ألنها من مدمرات مخرجات العمل
 
 ):الرتابة ( مبدأ تقليل االعمال الروتينيه   .4



 

 & Adcock(العمل الصـغير ذو اإلجـراءات المحـددة والمعروفـة     : يقصد بالعمل الرتيب

lee1971  (فراد للعمل وتقليل الرتابة يؤدي إلى استخدام أكثر فاعلية للوقت، حيث إن تنظيم اال

  .يسعى هذا المبدأ إلى تقليل األعمال التي تتصف بالرتابة إلى حدها األدنى 

  

 : مبدأ التحكم في المعوقات  .5

من الضروري الدارة الوقت أن يكون هناك نوع من النشاطات وترتيبهـا بحيـث تقـل مـدة     

هي شيء يؤدي الى منع المدير أو الفـرد  : لضرورية، ومعوقات ادارة الوقتالمقاطعات غير ا

  Mackenzie (1990 ).من الوصول الى االهداف المرسومة حسب ما عرفها  

  

  : ثالثا العالقة بين التوجيه والوقت

  

انه إرشاد المرؤوسين الى كيفية تنفيذ االعمـال الموكلـة الـيهم حسـب اللـوائح      : يعرف التوجيه

ليمات التي تحكم اعمالهم وفق سياسة المنظمة المعتمدة بما ال يتعارض مع أهـداف المنظمـة       والتع

  ). 2005العتيبي، ( 

  

  : ومن أهم ادوات التوجيه

  .اصدار القرارات التي تحتاج لفترة زمنية معينة .1

  .وجود القيادةالكفؤة .2

  .االتصال الفعال .3

  .الدافعية .4

  .ةالتنسيق والتعاون اثناء تنفيذ األنشط .5

  

  :رابعا العالقة بين الوقت والرقابة

  

تعتبر الرقابة وظيفة ادارية تسعى لضبط األنشطة التنظيمية في المنظمة لتبقى ضمن حدود مقبولـة  

لتحقيق االهداف، وتتضح العالقة بين الوقت والرقابة من خالل الكشف عن االخطاء أو منع حدوثها 

انت اجراءاتها شديدة وصارمة خاصة اذا نبعت مـن  في الوقت المناسب، ويطول زمن الرقابة اذا ك

  .الذات وبحرص على تحقيق اهداف المنظمة



 

  : والرقابة الفعالة تتصف بمايلي

 . الفورية، والمرونة والواقعية  .1

 .الدورية واالستمرار .2

 .أي عدم استهالك الوقت والجهد بما يفوق المطلوب: االقتصادية .3

 .الخطاء فقطان ال يكون الهدف تسجيل ا: العالجية .4

  

  :الوقت واضاعته هدر  9. 2

  

  :هدر واضاعة الوقت اسباب 1. 9. 2

  

الوقت كما  مضيعاو انجاز اقتصادي كما ان  ةني مرور الزمن دون تحقيق فعاليعضياع الوقت ي ان

 او النشاط الذي ال يعطي عائدا ال يتناسب والوقت المبذول من اجلـه،  هو) 2002( شيخة ابو عرفه

   .غير مالئمة ةذ وقتا غير ضروري او يستخدم وقتا بطريقهو نشاط يأخ

  

وقـت أي  , قت ال تمضيته وال واستغاللسبق نجد ان هناك ضرورة تتمثل في وجوب استخدام  مما

  .اهمية استثمار الوقت لصالح المنظمة ارتفعتوكلما ارتفع منصب االداري , مدير ذو قيمة كبيرة 

  

  : ضياع الوقت الىعدة عوامل تؤدي  هناك ان ) 1991 (وف يبل اوضح  لقد

  . ةالهاتفي المعوقات .1

  .غير المتوقعين الزوار .2

  .ةالمجدولوغير  ةالمجدول االجتماعات .3

  .االزمات .4

  .وجود اهداف واولويات عدم .5

  .مزدحمة مكاتب .6

  .غير فعال تفويض .7

  .الوقت الالزم بدون واقعية وتقديرانجاز الكثير بسرعة  محاولة .8

  .مالئمة وغير ةدقيقه غير معلومات .9

  .والتاجيل والتسويف التردد  .10

  .ال لالقدرة على قو عدم  .11

  .ةوسلطة مضطرب مسؤولية  .12



 

  .المهام قبل انجازها ترك  .13

  .نضباط الذاتياال نقص  .14

 .وجود او وضوح االتصاالت عدم  .15

  

بتصنيف عوامل ضياع الوقت وهدره التي تتخلل مختلف العمليات  قام)  1991( السيد ماكنزي لكن

   :يلي اكم ةاالداري

  

   :التخطيط

  .ةعدم وجود اهداف واولويات وخطط يومي .1

  .ولويات وتقييدهااختالف اال .2

  .عدم وجود مواعيد محددة النهاء المهام .3

  .  القيام باعمال كثيرة في وقت واحد .4

  

  :التنظيم

  .الفوضى وانعدام االنضباط الذاتي .1

  .ازدواجية الجهد/ عمال الورقية كثرة األ .2

  .تعدد الرؤساء/ مرة  القيام بالعمل اكثر من .3

  . عدم وضوح السلطات والمسؤوليات .4

  

  : التوظيف

  .وجود مرؤوسين غير مناسبين .1

  .قلة عدد الموظفين/ كثرة  .2

  .وجود موظفين يثيرون المشكالت والصعوبات .3

  . االستقاالت/التأخير / التغيب  .4

  

  :التوجيه

  .انجاز العمل لوحده فيلدى المدير والرغبة  ةالنزعة التسلطي .1

  .يض غير الفعالالتفو .2

  .ضعف روح الفريق وضعف الحوافز التي تهم العمل .3

  .  ضعف القدرة على التكيف .4



 

        :ةالرقاب

  .المقاطعات الهاتفية .1

  .كثرة الزوار .2

  .نقص المعلومات .3

  .عدم وجود تقارير للمتابعة ومعايير للرقابة .4

  .نقص االنضباط الذاتي .5

  .  عدم القدرة على قول ال .6

  

  : االتصال

  .واللجانماعات كثرة االجت .1

  .عدم وضوح نظام االتصاالت .2

  .صغاء الجيدعدم االوسوء الفهم  .3

  

  : القرارات اتخاذ   

  .سريعة قرارات اتخاذ  .1

  .في اتخاذ القرارات التردد  .2

 .   في اتخاذ القرارات ةوالتاجيل والمماطل التسويف  .3

                         

 السـويدان  عـزى الوقت ومضيعاته حيث  ادارةال ان هنالك تقاطع بين اكثر الباحثين في مج ونجد

   :االسباب التالية االوقات الرئيسية الى مضيعات ) 2001 ( والعدلوني

  .غير الفعالة/ المطولة  االجتماعات  .1

  .  غير المنتجة ةالهاتفي تصاالتاال  .2

  .المفاجئة والزيارات المقاطعات  .3

  .االعمال تاجيل  .4

 .التلفاز  .5



 

  :ضيعات الوقتالسيطرة على م  2. 9 .2

  

من السهل تحديد مضيعات الوقت في أي مؤسسة لكن االصعب واالهم هو كيفية السيطرة على تلك 

المضيعات ويعتبر المدير المسؤول االول عن اضاعة الوقت في المؤسسه النـه صـاحب ومتخـذ    

ترحـات  القرار النهائي وكل مدير يستطيع السيطرة على مضيعات الوقت اذا ما التزم بتطبيـق المق 

  :كمايلي)  2002(التي تقدم بها ابوشيخه 

  

  :الزائرين: أوالً

  

ليس ممنوعا على المدير استقبال المراجعين في مكتبه لكن من حقه تحديـد وقـت الزيـارة الداء     

  :اعماله لذا عليه القيام بمايلي

 .ترتيب المكتب حسب االهداف المرسومة .1

 .االستغناء عن الكراسي الزائده في المكتب  .2

 .تعليق ساعه في مكان بارز في الغرفه يراها الزوار  .3

 .استخدام كرسي متحرك للمدير يستطيع ادارة ظهره في اللحظه التي يريد  .4

 .عدم الترحيب الزائد بالزوار و امكانية التحدث معهم في الممرات  .5

 تذكير المدير من قبل السكرتاريا بموعد معين اذا ما اطال الزائر تواجده عند المدير   .6

 .تحديد جدول اعمال مسبق .7

 .التفويض الفعال للعاملين لتجنب مراجعتهم في أي وقت وكل لحظه .8

 .الزيارة الدورية للعاملين في مكاتبهم .9

  .تخصيص وقتا معينا لمقابلة العاملين . 10

  . لكن بدون غضب وان يكون الهدف تحقيق اهداف المؤسسة) ال ( القدره على قول . 11

  

  :الهاتف: ثانيا

  

بر الهاتف موفرا للكثير من الوقت كما يمكن ان يضيع الكثير منه فـي نفـس الوقـت وحسـب     يعت

  : يجب استخدام الهاتف بدقة وبما ال يؤثر على وقت العمل كمايلي)  1991( هيبارد، والندروم 

 .فقط)  المعلومات والتقارير ( النظر للهاتف كأداة ارسال واستقبال للرسائل   .1

 .مات الهاتفيةاالختصار في المكال  .2



 

عند تلقي المكالمات البدء بالحديث القصير وبعبارات محددة تجعل المرسل يفهـم    .3

 .انشغالك بالعمل

 .تكليف احد الموظفين للرد على الهاتف  .4

  

  :العمل الورقي: ثالثا

  

 ان االعمال المكتبية تتميز بكثرة االوراق والملفات والتقارير التي تتزايد باستمرار وال تقل وتشـكل 

هذه االوراق مصدر انشغال وارتياح لكثير من المدراء انهم انجزو اعمـالهم والعكـس صـحيح اذ    

  : تشكل هذه االوراق المتكدسة على سطح المكتب معيقا الدارة الوقت الحقيقية لذا يجب القيام بمايلي

اوراق يمكن اتالفها بعد قراءتها، اوراق تحفـظ، واخـرى   : فرز االوراق لثالث مجموعات .1

 .خذ قرار بشأنهايت

 .مراعاة اصول القراءة واخذ المطلوب للعمل من المطبوعات .2

 ).أي كتابة ما هو مفيد ( اتباع مبدأ االنتقائية في الكتابة  .3

 ).دقة ووضوح الصياغة . ( توفير نظام مناسب لكتابة التقارير .4

 .الحرص على تعلم القراءة السريعة .5

  

  ) 2001( ثيرة أوصى بها السويدان والعدلوني وهناك توصيات اخرى للتخلص من االوراق الك

  :الذي يقسم الى)   abcd( يجب العمل على استخدام مبدأ 

a. هذا النوع من االوراق يحتاج لقرار فوري وال يحتاج الى دراسـة وحفـظ   : اجراء فوري

 .بالتالي تحول للشخص المختص

b. راسة وتحفظ فـي مكـان   هذا النوع من االوراق يحتاج لقرار لكن بعد الد: دراسه ثم اجراء

 .خاص وتضاف لجدول االعمال

c. تحفظ هذه االوراق في االرشيف مرتبة وهي ذات اهميـة قانونيـة وسـيتم    : اوراق للحفظ

 .ساعات 3الرجوع اليها بعد اقل من 

d. كل االوراق التي ال تنطبق عليها التقسيمات السابقة تلقى في سلة : اوراق الى سلة المهمالت

 .ذات قيمة المهمالت النها ليست



 

  : رابعا االجتماعات

  

تعتبر االجتماعات من الوسائل الهامة لقيام عملية اتصال ادارية فعالة بين العاملين انفسهم او بيـنهم  

وبين االدارة فهي توفر التواصل االجتماعي والـوظيفي وتـؤدي الـى تبـادل االفكـار واالراء      

  .داريةوالمعلومات بين العاملين على اختالف مستوياتهم اال

  

لكن اذا أسيء استخدام االجتماعات فانها تؤدي الى هدر واضـاعة الوقـت ومـن أهـم عيـوب      

  ) 1998( جامعة القدس المفتوحة : ( االجتماعات مايلي

  

 . التكلفة في الوقت والمال .1

 .صعوبة الوصول الى رأي واحد .2

 .ظلم االقلية .3

 .خطر الحل الوسط .4

 .التهرب من القيام بعمل معين .5
 

باتبـاع  )  2002( من تلك العيوب والسيطرة على تلك المعوقات أوصى ابـو شـيخه   و للتخلص 

  : االرشادات التالية 

 .التحضير الجيد من حيث االهداف واالفعال واالجراءات  .1

 .اختيار المشاركين بعناية .2

 .امداد المشاركين بالمعلومات الالزمة .3

 .اعداد جدول االعمال والدعوة لالعضاء في االجتماع .4

 .وقت االجتماع ومكان عقده تحديد .5

 .عدم عقد االجتماعات اال للضرورة تحقيقا للفاعلية واالداء الحسن .6

  

  :خامسا االتصال غير الفعال

  

ان االتصال يلعب دورا حيويا في عالقة الشخص طبيعيا كان ام اعتباريا ببيئته و يمكـن الشـخص   

طوير قدرات ومهارات العاملين سواء من اتقان انشطته وبلوغ اهدافه كما ان االتصال يسهم  في  ت

  . الحسية،أوالذهنية، أوالتعبيرية

  



 

  ). 2005العتيبي،  : (ولتحقيق االتصال الفعال يجب مايلي

 .االصغاء الفعال بين المرسل والمستقبل .1

 . وضوح الرسالة .2

 .التغذيه العكسية البناءة .3

مرتبة الوظيفيـة حـاجزا   ابقاء قنوات االتصال مفتوحة بين االدارة والعاملين وعدم جعل ال .4

 .دون ذلك

بعد المكاتـب، ترتيبهـا، سـلوك الرؤسـاء     ( تقليص مظاهر االتصال غير اللفظي السلبية  .5

 ).والمرؤوسين 

 .زيادة استخدام التقنيات الحديثة في االتصال .6

 .بناء ثقافة خاصة بالمؤسسة تتفق وتنوع ثقافات العاملين .7

  

  :سادسا التسويف والتأجيل

  

قاهر الخطط ويحول دون تحقيق االهداف وهذا يهدر الوقت ويضيعه ويـؤدي الـى   يعتبر التسويف 

  ): 2002( عمل بال اداء، وللوقاية من عملية التسويف يجب القيام بالخطوات التالية حسب ابوشيخه 

 .االعتراف بالتسويف وعدم انكاره واتخاذ اجراءات ايجابية لمنع حدوثه .1

 .بات اوال باولتغيير المدير لعاداته وتأدية الواج .2

 ان يقوم المدير بوضع اولوياته وتحديد اهدافه من خالل التخطيط اليومي وتدوين األنشطة   .3

  

  :سابعا التفويض غير الفعال

  

ان التفويض ال يعتبر مسؤولية عابره من مسؤوليات المدير  بل انه طريقة تساعده في توفير الوقت 

)  1991( تحقيق التفويض الفعال يرى البوفيتز والبيردلكي يستخدمه في القيام بمهام اكثر اهمية ول

  :ضرورة اتباع مايلي

 .اختيار المهام المقدور على انجازها من قبل المفوض لهم .1

 .توافر الوسائل التي تسهم في تحقيق نتائج فاعلة .2

اعتبار التفويض اسلوب الشراك االخرين في انجاز العمل الى جانب كونه عملية تنـازل   .3

 .ه لالخرين عن المسؤولي

  

  : أنه يجب القيام بمايلي)  2004(ولتحقيق التفويض الفعال يرى عليان 



 

 .تحديد نطاق السلطة .1

 .تحديد اطار دائرة النفوذ واالشراف .2

 .تحديد نطاق المسؤولية .3

  

  : ثامنا المكتب غير المنظم

  

ن علـيهم وهـو   المكتب هو المكان الذي يعمل فيه الموظفون القائمون باالعمال الكتابية والمشـرفو 

مركز الجهاز االداري للمنشأه وجهاز الرقابـة فيهـا وهـو مركـز االتصـاالت فـي المنشـأة                      

  ). 1998( جامعه القدس المفتوحه( 

  

  : وللتغلب على هذه المشكلة يجب القيام بالخطوات التالية

 .التمييز بين المهم وغير المهم من األنشطة .1

 .لخزن االوراقعدم استخدام ادراج المكتب  .2

 .تنظيم الملفات بشكل يسهل الرجوع اليها .3

  ).ادارة حفظ الملفات (التنظيم الفعال النشطة السكرتاريا  .4

  

  :تاسعا فقدان االنضباط الذاتي

  

يتضمن االنضباط الذاتي التنظيم الشخصي ولكنه يذهب الى ابعد من الجانب المادي للتنظيم ليتضمن 

لمدير هو مفتاح الحرية الشخصيةحيث يخلصه من سـجن عاداتـه   قوى العقل، واالنضباط الذاتي ل

ويسمح له بالوفاء لما يحتاج اليه في حياته،  كما ان العظماء في االنجازات ال يسبقون غيـرهم اال  

  ) . 2002ابو شيخه،  . ( من خالل االنضباط الذاتي

  

  :أهم موفرات الوقت)  2001( كما حدد  العدلوني والسويدان

 .مسبق الي عمل قبل القيام بهالتخطيط ال .1

 .تحديد مواعيد نهائيه لألعمال .2

 .التفويض الفعال .3

 .ان اقول ال للعمل الخارج عن ارادتي .4

 .العالقات الجيدة مع المرؤوسين .5

 .مكتب وارشيف منظم .6



 

 .استعمال جدول الوقت .7

 .استخدام تكنولوجيا حديثة في العمل .8

  

  :الدراسات السابقه 10.  2

  

الشـرطة   لحداثـة الوقت في الشرطة الفلسطينية بالدراسة والبحـث نظـرا   يحظ موضوع ادارة  لم

اجريت  التيالدراسات واالبحاث العديد من  كهنا و منذ عشر سنوات تقريبا أسستالفلسطينية التي 

  : في القطاع المدني في العالم ومن اهم الدراسات التي توافرت للباحث

  

  :الدراسات العربية 1. 10. 2

  

بعنوان معوقات ادارة الوقت واتخاذ القرار لـدى االدارات التعليميـة    ) 2003( اكوردراسة  أبو س

للمدارس الثانوية الحكومية في الضفة الغربية، وهدفت هذه الدراسة الى التعرف على معوقات ادارة 

  الوقت واتخاذ القرار من وجهة نظر عينة الدراسة من خالل الجوانب المختلفـة للعمليـة االداريـة       

، علمـا ان مجتمـع الدراسـة    )التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة، االتصال، التوظيف، والتنفيذ ( 

مدير )  449( تكون من جميع مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في الضفة الغربية بعدد 

اهم النتائج التي  ومن.  ومديرة، وقام الباحث بجمع البيانات الالزمة مستخدما استبانة قام بتطويرها

  : تم التوصل لها فيما يتعلق بمعوقات ادارة الوقت

 .مجال التخطيط من اكثر المجاالت المعيقة الدارة الوقت وجاء في المرتبة االولى .1

 .نقص الموارد المالية والبشرية الالزمة لتنفيذ الخطط  .2

 .ممارسات االحتالل في االراضي الفلسطينية  .3

 .تماعية الظروف االقتصادية واالج .4

نقص وسائل االتصال الحديثة، معوقات هاتفية، الزوار غير المتوقعين، غياب التعاون بـين   .5

 .العاملين

  

االهتمام بمبدأ التخطيط الدارة الوقت وتطبيق مبادئه االساسية، وتوفير الموارد : ومن اهم التوصيات

 . المادية والبشرية 

ا في فلسطين وتطبق على مؤسسات حكوميـة حيـث   تتفق هذه الدراسة والدراسة الحالية في كونهم

تهتم الدراستان بمعرفة معيقات ادارة الوقت وتختلفان في كون الدراسة الحاليـه تتعلـق بالشـرطة    

  .الفاسطينيه والثانية تتعلق بالمدارس



 

  

 بعنوان ادارة الوقت من وجهة نظر مديري االدارات الوسـطى فـي  )  2002(  دراسة  العضايله

ومي القطري، وهدفت هذه الدراسة الى التعرف على استخدامات الوقت وكيفية قضائهم الجهاز الحك

)  205( الوقت اثناء الدوام الرسمي والتعرف على مضيعات الوقت، وتكونت عينة الدراسـة مـن   

افراد تم اختيارهم عشوائيا من االدارات المتوسطة في خمس وزارات خدماتية ولجمع البيانات تـم  

  .بانة خاصةاستخدام است

  : ومن اهم النتائج التي تم التوصل اليها

 .من نشاط الموظف اليومي يقضيه في العمل الرسمي% 77 .1

اعمال خاصه مثل استقبال . (من نشاط الوظف اليومي يقضيه في العمل غير الرسمي% 22 .2

 ).االقارب واالصدقاء وقراءة الصحف والمجالت وانجاز اعمال لها عالقة باالسرة واالبناء

في فاعلية العـاملين  ) المؤهل، السن، الحاله االجتماعيه، المنصب ( ال يوجد اثر لمتغيرات  .3

 .في ادارة الوقت

تتفق هذه الدراسة والدراسة الحالية في الهدف وهو معرفة واقع ادارة الوقت ومضيعاته وانهما فـي  

  . القطاع العام، وتختلفان في مكان اجراء الدراسة 

  

 وهدفت هذه الدراسـة ردنية قطاع المستشفيات اال الوقت في ادارةبعنوان ) 2000( القضاه  دراسة

العامـة   تشـفيات سالمحيث شملت عينة من لدى االدارات الوسطى الوقت  ادارةالى التعرف على 

 العـام  يناستبانة على عدد من المستشفيات مثلت القطاع بتوزيعوقام الباحث  االردنوالخاصة في 

  :لباحث الى اهم النتائج التاليةحيث توصل ا, والخاص

العاملين في القطاع الصحي االردني لديهم اتجاهات متوسطة نحو ادارة واسـتغالل وقـت    .1

 .العمل الرسمي

العاملين في القطاع الخاص اكثر ايجابية في ادارة واستغالل وقت العمل الرسمي اكثر مـن   .2

 .القطاع العام

عمل الرسمي يـذهب هـدرا فـي قطـاع     من وقت ال% 20اظهرت الدراسة ان ما نسبته  .3

 .المستشفيات االردنيه

 : اظهرت الدراسة ان اهم عوامل هدر الوقت في المستشفيات هي .4

 .غياب الحوافز المادية والمعنوية •

 .غياب التخطيط الفعال والحقيقي •

 .غياب الرقابةالفعالة والكافية على ادارة الوقت •

 .سوء توزيع العمل •



 

  : ى بها الباحثومن اهم التوصيات التي اوص

 .تنظيم وقت الدوام الرسمي  .1

 .توفير الحوافز المادية والمعنوية للعاملين   .2

 .ايجاد نظام رقابة فعال على الجميع دون تحيز  .3

 .الحد من الزيارات الشخصيه الماكن العمل  .4

 .التدريب المستمر للقيادات االدارية  .5

 .استخدام وسائل تخطيط وادارة الوقت لتطوير العمل  .6

ق هذه الدراسة والدراسة الحالية في الهدف وهو معرفة ادارة الوقت  وانهما في القطاع العام كما تتف

  .أن العينة من االدارات الوسطى في الدراستين 

  

 بعنوان ادارة الوقت لدى رؤساء االقسام االكاديمية فـي جامعـات الضـفة   )  1998( دراسة  حنا

رة عينة الدراسة الدارة الوقت ومعوقاته حيـث قامـت   الغربية وهدفت هذه الدراسة الى معرفة نظ

ومن اهم النتـائج  . الباحثة بتوزيع استبانة على كافة رؤساء االقسام االكاديميه في جامعات الضفه 

 :التي توصلت لها الدراسة

 .ظهر ان هناك اهتمام كبير بعملية ادارة الوقت من قبل كافة افراد العينة .1

  .وقت في الجامعات قليلة جداكانت درجة معوقات ادارة ال .2

 : ومن ابرز التوصيات التي اوصت بها الباحثة

 .ضرورة تفويض الصالحيات لرؤساء االقسام بدرجة اكبر .1

االهتمام بادارة الوقت من قبل الجامعات الفلسطينية والتعرف على معوقاته ووضع الحلـول   .2

 .لين المناسبة من خالل دورات التدريب لتنمية مهارات وقدرات العام

تفعيل دور السكرتاريا واالهتمام بقدراتهم وكفـاءاتهم وتزويـدهم باالحتياجـات الالزمـة      .3

 .العمالهم اليوميه
 

تتفق هذه الدراسة والدراسة الحالية في كونهما تتعلقان بمؤسستين فلسطينيتين والعينة هـي مـدراء   

قت علما ان دراسة حنا لم تحـدد  حيث تهتم الدراستين بمعرفة واقع ادارة الو)  االداريين ( االقسام 

معوقات الوقت، وركزت على المتغيرات فقط خاصة الجنس، العمر، الرتبة االكاديميـة، الخبـرة،   

وتختلف في كون الدراسة الحالية تتعلق بالشرطة الفاسطينية والثانية تتعلـق بالجامعـات   . والجامعة

  .الفلسطينية في الضفة الغربية 

  



 

 الفلسطينية وهدفت هذه الدراسـة  المؤسسةوان كيفية اسغالل الوقت في بعن) 1997( عالن  دراسة

حيث شملت عينة من المؤسسات العامة  الفلسطينيةالى التعرف على مضيعات الوقت في المؤسسات 

استبانة على عدد من الوزارات والمدارس والمستشفيات  بتوزيعوالخاصة في فلسطين وقام الباحث 

من شركات التامين والبنوك والمصانع ومحطات المحروقـات وكانـت    دوعد, مثلت القطاع العام 

  :المؤسسات حيث توصل الباحث الى اهم النتائج التالية لمدراءاالستبانة موجهة 

  :مضيعات الوقت في المؤسسات الفلسطينية تتمثل في ان

  .في القطاع الخاص% 39في القطاع العام و % 34بنسبة  التخطيط ضعف .1

  : رجية التي تشملالخا المقاطعات .2

  .المفاجئة الزيارات - أ 

  .الهواتف - ب 

  .بشكل دائم % 34, احيانا % 50الزيارات المفاجئة بنسبة  وتكون .3

قطـاع العـام   الفـي  % 7التفوض سبب رئيسي لهدر وضياع الوقت بنسبة  غياب .4

  .القطاع الخاص في% 9ونسبة 

 ومـن % 7الصباحي عن العمل من اسباب ضياع الوقت وذلـك بنسـبة    التاخير .5

حتالل في المدن الفلسطينية وذلك بنسـبة  للتاخير هو سياسات اال الرئيسيةاالسباب 

  .الدراسةمن عينة % 32

التيار الكهربائي اثناء تادية العمل أي في ساعات العمل الرسـمية وذلـك    انقطاع .6

  .من قبل المدراء في القطاعين% 7 بنسبة

م االدارية تسهم فـي ضـياع   والتقاليد الخاطئة والضعف في تطبيق المفاهي العادات .7

  .الوقت وهدر

  .       خرين تسهم في ضياع الوقت اعمال الموظفين اال اداء .8

  : وهي ينالتالية من قبل المدراء الفلسطيني التوجيهاتاتباع  ضرورةاكد الباحث على   كما

  . ادارة الوقت الفعالة عادة يومية اتخاذ  - أ 

  .الوقت تخطيط  - ب 

  .االهداف وتسجيلها تحديد  - ج 

  .يومياالوقت وتحليله وجدولته  سجيلت  -د 

  : على عادات العمل االيجابية التي تتمثل في التعود  - ه 

  .الساعة االولى من العمل استغالل -1

 .ساعة هدوء يوميا في مكان العمل تخصيص -2



 

حيـث تهـتم   )  االداريين ( تتفق هذه الدراسة والدراسة الحالية في كونهما في فلسطين والعينة هي 

  .فة واقع ادارة الوقت ومضيعاتهالدراستان بمعر

  

بعنوان العوامل المؤثرة في ادارة الوقت لـدى االدارات الوسـطى فـي    )   1996(  دراسة  مراد

االردني، وهدفت هذه الدراسة الى التعرف على ادارة الوقت لدى االدارات الوسـطى فـي    القطاع

وامل التي تؤدي الـى ضـياع   القطاع العام في العاصمة عمان، وتم ذلك من خالل الكشف عن الع

:             وقت المديرين أو استغاللهم لهذا الوقت اثناء ساعات العمل الرسـمي ضـمن المجـاالت التاليـة    

أضافة الى التعرف على اثر المتغيـرات  ) المكتبي، التنظيمي، االجتماعي، المعلوماتي،الشخصي ( 

، وقـد توصـلت   )رة، نطـاق االشـراف   الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخب( الشخصية 

اتجاهات افراد عينة الدراسة نحو ادارة الوقت واستغالله تمثـل اتجاهـا   : الدراسة الى النتائج التالية

ايجابيا نحو جميع محاالت الدراسة، باستثناء الزيارات المكتبية، نظام االتصال، نظـم المعلومـات،   

افراد عينة الدراسة فـي اسـتغالل ادارة الوقـت    حيث جاءت سلبية جزئيا، مما يدل على ايجابية 

  . واالهتمام به، ودعت الباحثة الى ضرورة االهتمام بعملية ادارة الوقت والحد من المعيقات

  

 بعنوان كيفية ادارة الوقت لدى مديري االنتاج في الشركات الصـناعية )  1995( دراسة  الكيالني 

اسة الى الكشف عن العوامل التي تؤثر في كيفية ادارة المساهمة العامةفي االردن  وهدفت هذه الدر

الوقت لدى مديري االنتاج في الشركات ومعرفة معوقات ادارة الوقت للعمل الرسمي وقام الباحـث  

مدير ومساعد يعملون في اقسام االنتاج فـي الشـركات    132بتوزيع استبانة على عينة تكونت من 

بين ادارة الوقت كمتغير تابع وثـالث مجموعـات مـن     الصناعية االردنية، وربطت هذه الدراسة

  : المتغيرات المستقلة وهي

سياسة الباب المفتوح، الواسطةوالمحسوبية، المكالمـات الهاتفيـة، الزيـارات    : االجتماعية .1

 .الشخصية، وتقديم العون لالخرين

بعـة  غموض الدور، تفويض السلطة، نظام االتصال، نظـام المعلومـات، والمتا  : التنظيمية .2

 .واالشراف

الجنس، العمر، سنوات الخبرة، الدخل، المستوى العلمـي، الثقافـة، والقـدرات    : الشخصية .3

  .الفردية

  :وتوصل الباحث الى النتائج التالية

وجود معوقات تنظيمية واجتماعيهة تحول دون استفادة افراد العينة من وقتهم وهي  سياسة   .1

المات الهاتفية، الزيارات الشخصية، وتقديم العون الباب المفتوح، الواسطة والمحسوبية، المك



 

لالخرين، غموض الدور، تفويض السلطة، نظام االتصال، نظـام المعلومـات، والمتابعـة    

 .واالشراف

وجود تبديد لوقت العمل الرسمي ويصرف الوقت في اعمال ذات طابع شخصـي تتعلـق     .2

ستقبال الزوار غير الرسميين في باالسرة واالفراد وقراءة الصحف وتناول الشاي والقهوه وا

 . مكان العمل

 .غياب ادراك افراد العينة لعملية ادارة الوقت  .3

  

  : ومن اهم التوصيات التي اوصى بها الباحث

 .الحد من الزيارات الشخصية لمكان العمل .1

 .توفير المعلومات التخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب .2

 .عدم تبني سياسة الباب المفتوح .3

 .تفويض السلطة للمرؤوسين في االعمال الروتينية وفق حدود معينة .4

 .تنمية قدرات ومهارات المدراء في مجال ادارة الوقت باستمرار .5

  

تتفق هذه الدراسة والدراسة الحالية في االهداف خاصة في تحديد معوقـات ادارة الوقـت وايجـاد    

رات التابعـة  المـذكورة اعـاله وتتفـق     الحلول المناسبة لها كما تتفق الدراستين في بعض المتغي

الدراستين في كون العينة هي مدراء االقسام وتختلف في كون الدراسة الحاليـة تتعلـق بالشـرطة    

  .الفاسطينية والثانية تتعلق بالشركات الصناعية الخاصة في االردن وعدم بحثها في مفهوم الفاعلية

  

 العاملين في جهاز االدارة العامـة فـي االردن  بعنوان ادارة الوقت لدى )  1992( دراسة الخطيب 

وهدفت هذه الدراسة التاكيد على اهمية الوقت والتعرف على حجم الوقت الضـائع نتيجـة هـدره    

وزاره في المملكة حيث تم ) 22( والتعرف على اسباب هدر الوقت وشملت عينة الدراسة ما عدده 

ارات ولجمع المعلومات الالزمة قامت الباحثـة  اختيار عينة عشوائية من بين العاملين في تلك الوز

  .بتطوير استبانة وزعت على العينة

  :ومن اهم النتائج التي توصلت اليها الباحثة

من اهم اسباب عدم االنتظام في الدوام الرسمي تدني الرواتب، عدم وجود الحوافز، المحاباة  .1

 .بين العاملين من قبل الرؤساء وهذ يؤدي لهدر الوقت

 .رقابة الفاعلة على العاملين يؤدي الى هدر الوقتغياب ال .2

  .عدم فاعلية االنظمة المتخذه بحق الموظفين غير المنتظمين بادارة الوقت .3

  : ومن التوصيات التي اوصت بها الباحثة



 

 .ضرورة توفير الحوافز المادية والمعنوية للعاملين خاصة المنتظمين بالدوام .1

 .على كافة العاملين دون تحيزايجاد نظام رقابة فاعل وعادل يطبق  .2

 .عقد مزيد من الدورات التدريبيةالهادفة لتغيير سلوك القيادات االدارية وتنميته .3

 .تنمية قدرات كافة العاملين  وتدريبهم على احترام الوقت والتقيد بالدوام الرسمي .4

لقطاع الحكـومي  تتفق هذه الدراسة والدراسة الحالية في كونهما تتعلقان بموضوع ادارة الوقت في ا

  . حيث تهتم الدراستين بمعرفة واقع ادارة الوقت ومعوقاته

  

الدراسة  هدفت، بعنوان ادارة الوقت )7، ص2002( المشار اليها في دراسة القضاة معايعه  دراسة

في القـوات المسـلحة األردنيـة     العاملين التعرف إلى إدارة الوقت لدى عينة من المجتمع األردني

مـنهم  %) 80(من ضباط الخدمات الملكية وقام %) 35(دراسة من المجتمع األردني وكانت عينة ال

د كوادر فنيـة مؤهلـة وتالهـا    ووجعدم نة وتبين أن هناك هدرا عظيما في الوقت وبابتعبئة االست

المحسوبيات ونقص الصالحيات ثم المكالمات الهاتفية غير الضرورية وعدم التخطـيط الصـحيح   

عدم وضوح األوامر عدم وضوح األولويات المقاطعات أثنـاء العمـل   , تفية وسوء االتصاالت الها

نقص في تنظيم العمل نقـص  , الواسطات، االجتماعات غير الضرورية المستخدمين ذوي المشاكل 

  .في الوسائل اإلدارية ثم التقدير غير الواقعي للوقت واستراحات الشاي وغيرها

  

ة التي تم العثور عليها وترتبط بادارة الوقت في مؤسسـة ذات  تعتبر الدراسة المذكورة اعاله الوحيد

عالقة بالعمل الشرطي واالمني لذا فهي تتفق مع الدراسة الحالية في صفات العينـة بـالرغم مـن    

  .االختالف المكاني والزماني العدادهما والنتائج سيتم مناقشتها في الفصل الخامس 

  



 

  :الدراسات االجنبيه 2. 10. 2

  

الباحث بالبحث في معظم المكتبات والمراكز العلمية في الضفة الغربية عن الكتب واالبحاث  لقد قام

والدراسات االجنبية التي تتعلق بموضوع ادارة الوقت اال انه عثر على عدد قليل من هذه الدراسات 

  :التي من أهمها

  

 الدراسة الى معرفـة هدفت هذه ، وبعنوان ادارة الوقت Keirkagard( 1997 ) كيركاجارد دراسة 

االسباب التي تضيع الوقت الخاص بمدراء المدارس في الواليات المتحدة االمريكية ومن أهم النتائج 

  :التي توصل لها الباحث

  :أن اهم مضيعات الوقت هي

  نظام الرقابة. 4التنظيم  . 3المكالمات الهاتفية  . 2الزيارات المكتبية  . 1

  :اب التي تؤدي الى ذلكواكد الباحث على أن اهم االسب

  .انعدام التخطيط اليومي -1

  .عدم تفويض الصالحيات -2

  .عدم وجود جهاز اداري يعنى بشؤون الموظفين -3
 

 وهدفت هذه الدراسة الى التعرف على العالقة بين ادارة الوقـت  Ruocco)  1991( روكو دراسة

جمع البيانـات مـن   والخصائص الشخصية لدى االداريات في المدارس االناث في كنكتوكت، وتم 

خالل استبانة خاصة اعدت للمديرات كما تم التحقق من ثماني فرضيات للتعرف على  العالقة بـين  

  :ادارة الوقت ومستوى الوظيفة، العمر، سنوات الخدمة، واشارت النتائج الى

 .وجود عالقة بين ادارة الوقت وقوة الشخصية

  .ادارة الوقت ليس هناك عالقة مهمة بين العمر، سنوات الخدمة،

 .ان مستوى الشخصية مؤشر مهم على استغالل اساليب ادارة الوقت

  

 بعنوان ادارة الوقت وهدفت الدراسة الى تحديد اكثـر مضـيعات  )  1981( دراسة  ليبوف

شخص من مـدراء   )40( في الدراسةالوقت في الواليات المتحدة االمريكية، وتمثلت عينة 

خـالل  دراسة مهندسين حيث تم اجراء الدراسة على عينة المن االداريين ال 50المبيعات، و

مضيعا مـن مضـيعات الوقـت     15ثالث اشهر حيث تم اعطاء افراد العينة قائمة تحتوي 

افـراد  تحديـد  ليحددوا اهم مضيعات الوقت بالنسبة لهم ومن النتائج التي تم التوصل اليها 



 

حسـب   الهم ومن هذه المضيعاتالعينه ثمانية من مضيعات الوقت بالرغم من اختالف اعم

  :رأي العينة على التوالي مايلي

 .الزيارات المكتبية .1

 .المكالمات الهاتفية .2

 .التنظيم السيء .3

 .نظام الرقابة غير الفعالة .4

وعزى الباحث أسباب ذلك الى عدم وجود ادارة لشؤون الموظفين، وعدم وجـود الخطـط   

  .اليومية، وانعدام تفويض الصالحيات لباقي الموظفين

  

  : ملخص الدراسات السابقة 11.  2

  

، أن )معيقاتـه  ( يتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة التي تتعلق بادارة الوقت ومضيعاته 

هناك تنوعا في مواضيعها وأهدافها وأدواتها بتنوع الجوانب التي عالجتها  كما اتضـح ان هنـاك   

اع المدني من وزارات البلدان التي اجريـت  اهمية لعملية ادارة الوقت بشكل مستمر خاصة في القط

فيها الدراسات ولم يكن اهتمام بعلم ادارة الوقت في المؤسسات الشرطية واالمنية التي تعتبـر ذات  

  .حاجة ال تقل عن حاجة المؤسسات المدنية لذلك

  

 بالرغم من ذلك وباستعراض الدراسات السابقة وجد الباحث ان هناك تنوعا في أهداف الدراسـات 

السابقة فمنها هدفت الى معرفة مدى ممارسة ادارة الوقت في المؤسسات، ومدى ممارستها من قبل 

المدراء، وأخرى هدفت الى معرفة العالقة بين ادارة الوقت والرضا الوظيفي، القيـادة، الصـفات   

  .معيقات الوقت/ الشخصية، ومنها هدفت الى التعرف على أهم مضيعات 

  

لسابقة ان هنالك تفاوتا بين المـدراء فـي كيفيـة ادارة الوقـت والطـرق      لقد أوضحت الدراسات ا

واالساليب المستخدمة في الحد من مضيعاته واسباب مضيعاته مختلفة من مؤسسـة الـى اخـرى،    

وأكدت الدراسات على أهمية مفهوم ادارة الوقت وضرورة ممارسته بدقة وأن اهم مضيعاته غيـاب  

ظيم، االحتياجات الماديـة والبشـرية، غيـاب وسـائل االتصـال      التخطيط، التفويض، التن: مايلي

  .وغيرها وبترتيب يختلف من مؤسسة الى اخرى بحسب اولوياتها واهدافها .... الحديثة

  

  



 

من خالل استعراض الدراسات السابقة استفاد الباحث في االطالع على الجانب النظري، والتعـرف  

أن الباحث لم يعثر على أيـة دراسـة اجنبيـة تـرتبط      على الجوانب التي تم تغطيتها مسبقا، علما

بالمؤسسات العامة سوى دراسة واحدة حيث كانت عينة الدراسة رجال المبيعات والمهندسين وبقيـة  

  .الدراسات كانت قد اجريت في المدارس

  

وبناء على ذلك قام الباحث باعداد الدراسة الحالية للتعرف على واقع ادارة الوقـت ومعيقاتـه فـي    

مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية والتي تعتبر الدراسة االولى فـي فلسـطين، حيـث    

ستسهم في مساعدة مدراء الشرطة في ادارة الوقت بفاعلية وبأعتقاد الباحث ستسهم الدراسـة فـي   

  .تعزيز المعرفة االدارية بشكل عام وتطوير اداء رجال الشرطة الفلسطينية بشكل خاص

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  منهجية الدراسة 

  
يتضمن هذا الفصل عرضا لمنهج وعينة وأداة ومتغيرات واجراءات الدراسـة وكيفيـة المعالجـة    

  : االحصائية وفيمايلي بيان بذلك

  

  : منهجية الدراسة 1. 3

  

هدف الدراسة وتحقيق النتائج والتوصيات الهادفـة  أتبع الباحث منهجية البحث العلمي للوصول الى 

والالزمة، حيث تم اتباع المنهج الوصفي الذي يسعى الى تحديد الوضع الحالي للظاهرة، ومـن ثـم   

العمل على وصفها وهو يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا 

  ) .  2002صابر وخفاجة،( لمستقبل كما يهدف الى فهم الحاضر من أجل توجيه ا

  

كما اعتمد الباحث على اسلوب الدراسة الميدانية التي استخدمت بياناتها مـن المصـادر المكتبيـة،    

والدراسات السابقة، ومن المصادر االولية المتمثلة بالبيانات التي تم جمعها بواسـطة اسـتبانة تـم    

  .توزيعها على عينة الدراسة

  

  :سةمجتمع الدرا  2. 3 

  

تكون مجتمع الدراسة من جميع مدراء االقسام الشرطية العاملين فـي مبـاني مـديريات الشـرطة     

  .مديرا  ومديرة )  120( فلسطين والبالغ عددهم  –الفلسطينية في الضفة الغربية 



 

  :عينة الدراسة 3. 3

  

ة الدراسـة علـى   أعتمد الباحث في اختيارها على مبدأ العينة القصدية حيث قام الباحث بتوزيع ادا

مدراء األقسام المختلفة العاملين في مباني مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربيـة  البـالغ   

مـن المجتمـع   % )  79( اسـتبانة بنسـبة   )  95( مديرا ومديرة وأعيد للباحث )  120( عددهم 

  . يوضح خصائص العينة الديمغرافية )  1. 3( األصلي والجدول 

  

  : خصائص العينة الديمغرافية: 1. 3جدول 

  

  النسبة المئوية  العدد  المتغيرات

    الجنس

  94.7  90  ذكر

  5.3  5  أنثى

  %100  95  المجموع

    العمر

26 – 33  14  14.7  

34  - 41  70  73.7  

42  - 49  11  11.6  

  ال أحد 00  00  فأكثر 50

  %100  95  المجموع

    المؤهل العلمي

  ال أحد 00  00  الثانوية العامة

  11.6  11  بلومد

  63.2  60  بكالوريوس

  25.3  24  دراسات عليا

  %100  95  المجموع

    مدة الخدمة

5-9  18  18.9  

10+  77  81.1  

  %100  95  المجموع

  



 

  :نتائج خصائص العينة الديمغرافية ودالالتها في ضوء أهداف الدراسة

  

  : الجنس

مـن المبحـوثين العـاملين    % )  95( أن عينة الذكور تشكل ما نسبته ) 1. 3(يتضح من الجدول 

مدراء أقسام في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية بينما شكلت عينـة اإلنـاث نسـبة         

وهذا يدل على تدني نسبة مديري االقسام من اإلناث، مما سبق يرى الباحـث أن النتيجـة   % ) 5( 

قوة عضلية في كثير من األحيان، ومـا  السابقة طبيعية ألن طبيعة العمل الشرطي تحتاج الى جهد و

يحتاجه العمل من أتصال مباشر بالجمهور من خالل األعمال الميدانية في الشارع وتعتبـر طبيعـة   

  .المجتمع الفلسطيني ومفاهيمه وعاداته وتقاليده معيقات لعمل الفتاة في سلك الشرطة

  

  :العمر

ء االمبحوثين العاملين مـدراء أقسـام فـي    أن أكثر األعمار لعينة المدرا) 1. 3(يتضح من الجدول 

بنسـبة                )  41 – 34( مديريات الشرطة الفلسطينية فـي الضـفة الغربيـة مـن الفئـة العمريـة       

،  يلـيهم الفئـة العمريـة          % ) 14.7( بنسبة )  33 – 26( يليهم الفئة العمرية  % )     73.3( 

اسبق تبين للباحث أن عملية تعيـين مـدراء االقسـام فـي     ، مم% ) 11.6( بنسبة )  49 – 42( 

مديريات الشرطة تقوم على تعيين جيل الشباب األكثر نضجا وطاقة وحيوية نظرا لحاجة العمل لهذه 

  . الميزات الى جانب عاملي الخبرة والتحصيل العلمي 

  

  : التحصيل العلمي

ن العاملين مدراء أقسام فـي مـديريات   أن معظم عينة المدراء االمبحوثي) 1. 3(يتضح من الجدول 

الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية من حملة درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفـة بعـدد      

، في حين كان عدد المبحوثين من حملة الدراسات العليـا   % ) 63.2( مديرا ومديرة بنسبة )  60( 

  ليــة جامعيــة متوســطة   ك/ ، يلــيهم حملــة الــدبلوم   % )   25.2( بنســبة )  24( 

، مما سبق يرى الباحث أن قيادة الشرطة الفلسطينية تهتم بتعيـين  % ) 11.6( بنسبة )  11( بعدد 

مدراء األقسام المختلفة من حملة الشهادات العلمية خاصة البكالوريوس، والماجستير، وهذا يعتبـر  

رطية، ويعزز إيجابية هـذا  مؤشرا ايجابيا يظهر وعي ومعرفة االدارات الوسطى في المؤسسة الش

  % ) .0(الجانب أن نسبة حملة المدراء من حملة الثانوية العامة كانت 

  



 

  : مدة الخدمة

أن معظم عينة المدراء االمبحوثين العاملين مدراء أقسام في مـديريات  ) 1. 3(يتضح من الجدول  

عشـر سـنوات بنسـبة          الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية من أصحاب الخبرة التي تزيد على 

، مما سبق يرى الباحث أنه يـتم  % ) 18.9( ، بينما نسبة مستوى الخبرة الثاني كانت % ) 81.1( 

تعيين اصحاب الخبرة العملية الذين أمضوا سنوات طويلة في العمل، ويمكن استغالل عامل الخبـرة  

  . ج االفضل في استثمار الوقت والحد من مضيعاته ومعيقاته كوسيلة نحو اإلنتا

  

  : متغيرات الدراسة 4. 3

  

  : تضمنت الدراسة المتغيرات التالية

 : المتغيرات المستقلة وهي  .1

 .ذكر، انثى: له مستويان: الجنس •

 )  فأكثر 50، 49-42، 41-34، 33-26( له اربعة مستويات : العمر •

 ).عليا الثانوية، دبلوم، بكالوريوس، دراسات ( له اربعة مستويات : التحصيل العلمي •

 ).سنوات فما فوق  10سنوات ،  9-5( لها مستويان : مدة الخدمة •

  

 : تمثل فيمايلي: المتغير التابع  .2

كيفية ادارة الوقت بالتعرف على مدى تطبيق ادارة الوقت من خالل مجاالت الدراسة   •

من خالل البنود الخاصة بكل مجـال  ) التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة ( المختلفة 

 .ا هو مبين في استبانة الدراسةكم

التخطـيط، التنظـيم،   ( معيقات ادارة الوقت من خالل مجاالت الدراسـة المختلفـة    •

من خالل البنود الخاصة بكل مجال كما هو مبـين  ) التوجيه، الرقابة، معيقات اخرى 

 .في استبانة الدراسة

  

  :أداة الدراسة 5 .3

  

عرف على واقع ادارة الوقت ومعيقاته في مـديريات  من أجل تحقيق أهداف الدراسة المتمثلة في الت

الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية استعان الباحث  باستبانة كأداة للدراسة الميدانية قام بتطويرها 

بعد االطالع على االدب النظري والدراسات السابقة، واالستبانة تعتبر اداة مالئمة للحصول علـى  

طة بواقع معين ولالستبيان أهمية كبيرة لجمـع البيانـات الالزمـة    معلومات وبيانات وحقائق مرتب



 

كما تعتبر وسيلة لقياس اثر المتغيرات المستقلة على المتغيـر  ).  2002ملحم، ( الختبار الفرضيات 

  .التابع

  : وعليه قام الباحث بتطوير االستبانة وفقا للخطوات التالية

،  ) 2003( ودراسة ابو ساكور ) 2003( ات استعان الباحث بالدراسات السابقة دراسة عبيد .1

 .واألدب النظري فيما يتعلق بعملية ادارة الوقت

 :تكونت اداة الدراسة بصورتها النهائية من ثالثة أقسام .2

الجنس، العمر، التحصيل العلمـي،  ( يشمل المعلومات العامة عن أفراد عينة الدراسة : القسم األول

  ).مدة الخدمة

  : عبارة مقسمة حسب المجاالت التالية)  34( ادارة الوقت وتكون من  يشمل: القسم الثاني

  ).التخطيط، التنظيم، التوجبه، والرقابة ( 

: عبارة مقسمة حسب المجاالت التاليـة )  45( يشمل معوقات ادارة الوقت وتكون من : القسم الثالث

  ).التخطيط، التنظيم، التوجبه، الرقابة، ومعيقات أخرى(

  

م صياغة مقدمة مناسبة في بداية االستبانة تظهر عنوان الدراسة واسباب القيام بها والفئة يذكر انه ت

المستهدفة وأسم الجامعة، وأسم الباحث، كما تم توضيح الكيفية التي من خاللها تتم االجابـة علـى   

حيث ) يسار العبارة ) ( في المكان المناسب  xالرجاء وضع اشارة ( اسئلة االستبانة بوضع عبارة 

وضع الباحث خمسة بدائل أمام كل فقرة يتم من خاللها قياس مدى تطبيـق مبـاديء ادارة الوقـت    

  .موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، معارض   : والتعرف على معيقاته وهذه البدائل

  

  :صدق أداة الدراسة  6 .3

  

اصـحاب الخبـرة    تم التحقق من صدق اداة الدراسة بعرضها على مجموعة من المحكمـين، مـن  

الذين أبدوا عـددا مـن المالحظـات    )   5( والمعرفة في مجال االدارة والبحث العلمي بلغ عددهم 

  .حولها فحذفت بعض العبارات وعدلت اخرى حتى تم اخراج االداة بشكلها الحالي 

داة من ناحية اخرى تم التحقق من الصدق بحساب مصفوفة ارتباط فقرات االدلة مع الدرجة الكلية ال

  ):  2. 3( الدراسة، كما هو مبين في الجدول رقم 

  



 

ع الدرجة ات أداة إدارة الوقت  مرتباط فقرا مصفوفةنتائج معامل االرتباط بيرسون ل: 2. 3جدول 

  .الكلية
  

  قيمة ر  الفقرات
الداللة 

  االحصائية
  قيمة ر  الفقرات

الداللة 

  االحصائية

1.   0.40  0.000  18.   0.58  0.000  

2.   0.60  0.000  19.   0.32  0.001  

3.   0.44  0.000  20.   0.31  0.002  

4.   0.60  0.000  21.   0.33  0.001  

5.   0.60  0.000  22.   0.21  0.036  

6.   0.43  0.000  23.   0.43  0.000  

7.   0.56  0.000  24.   0.56  0.000  

8.   0.57  0.000  25.   0.33  0.001  

9.   0.30  0.003  26.   0.40  0.000  

10.   0.51  0.000  27.   0.67  0.000  

11.   0.30  0.003  28.   0.30  0.003  

12.   0.66  0.000  29.   0.35  0.000  

13.   0.27  0.007  30.   0.57  0.000  

14.   0.59  0.000  31.   0.65  0.000  

15.   0.60  0.000  32.   0.71  0.000  

16.   0.48  0.000  33.   0.67  0.000  

17.   0.60  0.000  34.   0.49  0.000  

  

أن جميع قيم ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية لألداة )  2. 3( تشير المعطيات الواردة في الجدول 

دالة إحصائياً، مما يشير إلى االتساق الداخلي لفقرات األداة وأنها تشترك معاً في قياس واقـع إدارة  

ري الـذي بنيـت   الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية في ضوء اإلطار النظ

  .األداة على أساسه

  

  

  

  

  



 

ات معيقات أداة إدارة الوقت رتباط فقرا مصفوفةنتائج معامل االرتباط بيرسون ل: 3. 3جدول رقم 

  .ع الدرجة الكليةم

  

  قيمة ر  الفقرات
الداللة 

  االحصائية
  قيمة ر  الفقرات

الداللة 

  االحصائية
35  0.56  0.000 58  0.66  0.000  
36  0.60  0.000 59  0.57  0.000 
37  0.58  0.000 60  0.52  0.000 
38  0.48  0.000 61  0.69  0.000 
39  0.50  0.000 62  0.72  0.000 
40  0.56  0.000 63  0.57  0.000 
41  0.44  0.000 64  0.43  0.000 
42  0.53  0.000 65  0.43  0.000 
43  0.59  0.000 66  0.55  0.000 
44  0.64  0.000 67  0.43  0.000 
45  0.63  0.000 68  0.39  0.000 
46  0.61  0.000 69  0.73  0.000  
47  0.54  0.000 70  0.49  0.000  
48  0.53  0.000 71  0.67  0.000  
49  0.50  0.000 72  0.64  0.000  
50  0.53  0.000 73  0.63  0.000  
51  0.61  0.000 74  0.66  0.000  
52  0.68  0.000 75  0.75  0.000 
53  0.51  0.000 76  0.45  0.000 
54  0.33  0.000 77  0.36  0.000 
55  0.55  0.000 78  0.48  0.000 
56  0.39  0.000 79  0.33  0.000 
57  0.41  0.000       

  

أن جميع قيم ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية لألداة )  3. 3( تشير المعطيات الواردة في الجدول 

شترك معاً في قيـاس معيقـات   دالة إحصائياً، مما يشير إلى االتساق الداخلي لفقرات األداة وأنها ت

إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية في ضوء اإلطار النظـري الـذي   

  .بنيت األداة على أساسه

  

  

  

  

  



 

  : ثبات اداة الدراسة 7. 3

  

تم أحتساب الثبات الداة الدراسة بأبعادها المختلفة بطريقة االتساق الداخلي بحساب معادلـة الثبـات   

انه الدقة في تقدير العالمة الحقيقية للفرد على : ، ويعرف الثباتCronbach Alpha)(رونباخ الفا ك

وقد جاءت النتائج كما هـو موضـح فـي    )   1993عودة وملكاوي، ( الفقرة التي يقيسها المقياس 

  ) 4. 3( الجدول 

  
  .عادها المختلفةنتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفا ألداةالدراسة بأب): 4. 3(جدول رقم 

   

 Alphaقيمة  عدد الفقرات األبعادالرقم
 0.78 8 التخطيط: إدارة الوقت.1

 0.74 12 التنظيم: إدارة الوقت.2

 0.79 8 التوجيه: إدارة الوقت.3

 0.70 6 الرقابة: إدارة الوقت.4

 0.88 34 الدرجة الكلية: إدارة الوقت.5

 0.84 7 التخطيط: معيقات إدارة الوقت.6

 0.88 12 التنظيم: ات إدارة الوقتمعيق.7

 0.82 10 التوجيه: معيقات إدارة الوقت.8

 0.79 9 الرقابة: معيقات إدارة الوقت.9

 0.82 7 أخرى: معيقات إدارة الوقت.10

 0.94 45 الدرجة الكلية: معيقات إدارة الوقت.11

  

ختلفة تتمتع بدرجة عاليـة  أن أداة الدراسة بأبعادها الم)  4. 3( تشير المعطيات الواردة في الجدول 

، أمـا الدرجـة   )0.88( من الثبات حيث بلغت الدرجة الكلية ألداة ادارة الوقت بمجاالتها المختلفة 

  ). 0.94( الكلية ألداة معيقات ادارة الوقت بمجاالتها المختلفة فكانت بنسبة 

  



 

  :توزيع أداة الدراسة  8. 3

  

طينية على اجراء الدراسة لتسـهيل مهمتـه،   حصل الباحث على موافقة قيادة الشرطة الفلس )1

وتزويده بالبيانات الالزمة، و السماح له بتوزيـع أداة الدراسـة فـي مـديريات الشـرطة      

  ) . 4( كما يظهر بالملحق رقم . الفلسطينية في الضفة الغربية

قام الباحث بتوزيع االستبانة على كافة مديريات الشرطة في الضفة الغربية بنفسه حيث تـم   )2

سليم االستبانات الفراد عينة الدراسة، وتم منحهم الفرصة الكاملة لالجابة علـى االسـتبانة   ت

  .يوما )  50( وامتدت الفترة ما بين توزيع االستبانة وجمعها مدة 

  

  :المعالجة االحصائية 9. 3
 

اسـوب  بعد جمع بيانات الدراسة قام الباحث بمراجعتها تمهيدا الدخالهابالحاسوب، وادخلت الـى الح 

 5باعطائها أرقاما معينة أي بتحويل االجابات اللفظية الى رقمية، حيث اعطيت االجابة موافق بشدة 

درجات، غير موافق درجتين، معارض درجة واحدة، وكلمـا   3درجات، محايد  4درجات، موافق 

ضـفة  ازدادت الدرجة أزدادت درجة أدارة الوقت ومعيقاته في مديريات الشرطة الفلسطينية فـي ال 

ــة   ــاتيح التاليــ ــتخدام المفــ ــم اســ ــحيح، وتــ ــس صــ ــة والعكــ                 :الغربيــ

  ). مرتفعة  5 – 3.50متوسطة،  3.49 – 2.50منخفضة،  2.49 – 1( 

  

المتوسـطات  والنسـب المئويـة،   و باستخراج األعـداد  الالزمة للبيانات اإلحصائيةالمعالجة  توتم

، عن طريـق  α=0.05فرضيات الدراسة عند المستوى  توفحص. االنحرافات المعياريةوالحسابية، 

          اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي     و، )t- test  (اختبـار ت   :التاليـة  اإلحصـائية االختبارات 

)One way analysis of variance( واختبار توكي ،)Tukey test( ومعامل االرتباط بيرسون ،   

)Pearson correlation(معامل الثبات كرونباخ ألفا ، و)Cronbach alpha(،    وذلـك باسـتخدام

  ).SPSS( اإلحصائية للعلوم االجتماعيةباستخدام برنامج الرزم  ،الحاسوب

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نتائج الدراسة  1. 4
  

  مقدمة
  

رضا مفصال للنتائج التي تم التوصل اليها بعد تحليل البيانات التي تـم جمعهـا   يتناول هذا الفصل ع

باستخدام اداة الدراسة، وبذلك تتم االجابة عن تساؤالت الدراسة واهـدافها والتحقـق مـن صـحة     

فرضياتها باستخدام التقنيات االحصائية المناسبة وفقا لبرنامج الرزم االحصائية للعلوم االجتماعيـة    

)SPSS(كذلك سيتم مناقشة النتائج التي تم التوصل اليها وربطها بالدراسات السابقة ،.  

  

  :تحليل النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة ومناقشتها: 1. 4 

  

ما مستوى ادارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربيـة  : سؤال الدراسة األول

التخطـيط، التنظـيم،   ( بمجاالت ادارة الوقـت المختلفـة   من وجهة نظر عينة الدراسة فيما يتعلق 

  ؟ ) التوجيه، والرقابة 

  

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول استخرجت األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة  

لواقع إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك كما هـو مبـين فـي    

  ). 1. 4( الجدول رقم

  



 

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى إدارة  الوقت                           : 1. 4جدول 

  .ية في الضفة الغربيةفي مديريات الشرطة الفلسطين               

  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  األبعاد

  0.51  3.72  95 التخطيط

  0.45  3.93  95 التنظيم

  0.42  4.10  95 التوجيه

  0.55  3.99  95 الرقابة

  0.40  3.93  95 الدرجة الكلية

  

ريات الشـرطة  أن مستوى إدارة الوقـت فـي مـدي   )   1. 4(تشير المعطيات الواردة في الجدول 

الفلسطينية في الضفة الغربية كان عالياً، إذ بلغ المتوسط الحسابي لهذا الواقع على الدرجـة الكليـة   

)  4.10(إدارة الوقت في مجال التوجيه بمتوسـط حسـابي   : ، وقد جاء في مقدمتها)3.93(للمقياس 

وكان )  3.93(، فالتنظيم وهو ايضا بدرجة عالية) 3.99(ويعتبر بدرجة عالية، تالها مجال الرقابه 

الذي جاء بالمرتبة االخيرة وكان بدرجـة عاليـة   )3.72(بدرجة مرتفعة، فالتخطيط بمتوسط حسابي 

أيضا، ويالحظ الباحث أن سبب ذلك كون المؤسسة التي يتم اجراء الدراسة فيها تتميـز بالطـابعين   

التوجيهات للعـاملين باسـتمرار   العسكري والمدني حيث يقوم المدراء بأعطاء أالوامر والتعليمات و

بهدف انجاز المهمات الموكلة اليهم حسب الخطط االموضوعة وهذا يمثل توجيه للعاملين نحو االداء 

أما كون مجال التخطيط جـاء  %  ). 42(  االفضل، وكان االنحراف المعياري لهذا المجال قد بلغ 

التخطـيط االسـتراتيجي التـي تتعلـق     بالمرتبة االخيرة يمكن اعادة السبب في ذلك هو ان عملية 

أال أن ذلك ال يعفي مدراء . بمديريات الشرطة يتم اعدادها وصياغتها من قبل القيادة العامة للشرطة

االدارات الوسطى من مسؤولياتهم فمن الممكن لكل واحد منهم اعداد الخطـة اليوميـة والسـنوية    

ال التخطيط الناجح أساس أي عمل، وبدونـه  المناسبة الداء واجباته في مكان عمله، حيث يعتبر مج

  .ال يمكن انجاز أي شيء بنجاح

، ) 1995( ، ودراسـة الكيالنـي   ) 1998( اعتمادا على ماسبق فان الدراسة تتفق مع دراسة  حنا 

  . ،  فيما يتعلق باالهتمام بعملية ادارة الوقت بدرجة عالية ) 1996(ودراسة مراد 

  

  : تتعلق بالسؤال األول حسب المجاالت المختلفةفيمايلي تفصيل للنتائج التي 

  : النتائج المتعلقة بمستوى ادارة الوقت وفقا لمجال التخطيط: أوال

  



 

لإلجابة عن مجال الدراسة السابق استخرجت األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

ربية في مجال التخطـيط مرتبـة   لواقع إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغ

  ).  2. 4( حسب األهمية، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 

  

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة لمسـتوىإدارة الوقـت فـي                : 2. 4جدول 

  .هميةمديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية في مجال التخطيط مرتبة حسب األ

  

  الفقرات  رقم البند
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.72  4.25 .أخطط ألي عمل قبل بدئه يومياً  2

  0.79  4.05  أحدد مواعيد النجاز المهام المطلوبة من المرؤوسين   1

6  
أراجع الخطط المرسومة باستمرار لتجنب أي انحراف عـن  

  .المسار المرسوم لها
3.96  0.88  

  0.97  3.80  وقتا لمواجهة االزمات الطارئة بشكل دائم اخخصص   7

  0.92  3.77  .أدرس طريقة تصرفي بالوقت نهاية كل يوم  8

  0.99  3.72  .اضع قائمة باالعمال التي اريد انجازها يوميا  4

  0.96  3.59  .اسجل النشاطات التي اقوم بها يوميا مستخدما اجندة مناسبة  3

5  
ردني في حينها دون اعطاء اولوية أقوم بانجاز االعمال التي ت

  .للمهمة منها
2.67  1.28  

  

مستويات إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضـفة  )   2. 4( يوضح الجدول رقم 

بتأكيد أفـراد  )   2( الغربية في مجال التخطيط مرتبة حسب األهمية، وقد جاء في مقدمتهاالبند رقم 

) 1( ألي عمل قبل بدئه يومياً، وجاء في المرتبة الثانية البنـد رقـم   العينة حرصهم على التخطيط 

حيث أكد افراد عينة الدراسة على تحديد مواعيد النجاز المهام المطلوبة مـن المرؤوسـين وفـي    

والمتعلق مراجعة الخطـط المرسـومة باسـتمرار لتجنـب أي     )  6( المرتبة الثالثة كان البند رقم 

الذي يهتم فيـه افـراد   )  7( م لها وفي المرتبة الرابعة جاء البند رقم انحراف عن المسار المرسو

العينة بتخصيص وقت لمواجهة االزمات الطارئة بشكل دائم وفي المرتبة الخامسة جاء البنـد رقـم      

المتعلق بتاكيد المدراء على دراسة طريقة التصرف بالوقت نهاية كل يـوم، وفـي المرتبـة    )  8( 

الذي يهتم فيه افراد العينة بوضع قائمة باالعمال المراد انجازها يوميا )  4( د رقم السادسة جاء البن

الذي يهتم فيه افراد العينة بتسجيل النشاطات التي يقومون )  3( وفي المرتبة السابعة جاء البند رقم 

الذي أكد فيه  ) 5( بها يوميا مستخدمين اجندة مناسبة، وفي المرتبة الثامنة واألخيرة جاء البند رقم 



 

افراد العينة قيامهم بانجاز االعمال التي ترد في حينها دون اعطاء اولوية للمهمة منها، وذلك كمـا  

  ). 2. 4( هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول رقم 

  

  : اظهرت نتائج الدراسة مايلي)  2.  4( أعتمادا على الجدول 

  

وقت لعبارات مجال التخطيط انحصرت مـا  أن المتوسطات الحسابية لمستوى أدارة ال .1

 ). 2.67 – 4.25( بين 

، وبمالحظة النتائج أكد أفراد ) 7، 6، 1, 2( أن اعلى المتوسطات الحسابية كانت للعبارات   .2

عينة الدراسة حرصهم على عملية التخطيط ألي عمل قبل بدئه يوميا وهذا يدل على أهتمـام  

ت حيث يعتبر التخطـيط ضـرورة لكافـة المؤسسـات     المدراء بالتخطيط  لعملية ادارة الوق

والمنظمات على اختالف اهدافها ومسمياتها ويمثل الوسيلة االفضـل لمواجهـة المشـكالت    

واالزمات الطارئة ويؤدي الى اتخاذ القرارات المناسبة، وجاء في المرتبة الثانية تأكيد افـراد  

وبة من قبل المرؤوسين وبذلك يتحقـق  عينة الدراسة على تحديد مواعيد النجاز االعمال المطل

االنجاز للمهام المطلوبة بدقة مما يعود بالفائدة على المؤسسة والمجتمع، وأكد أفـراد العينـة   

على قيامهم بمراجعة الخطط المرسومة مسبقا، وفي المرحلة التالية أكد افراد العينـة قيـامهم   

تمر وهذا يدل على المرونة في بتخصيص الوقت الالزم لمواجهة االزمات الطارئة بشكل مس

الخطط المرسومة حيث يتم تعديلها لمعالجة اثار االزمات ان حدثت بطريقة سـريعة، وبهـذا   

يتضح من نتائج الدراسة أن اهتمام المدراء بمجال التخطـيط الدارة الوقـت يـدل علـى أن     

ينة الدراسـة  استخدام هذا المجال  يسهم في الحد من معيقات الوقت بالرغم من عدم اظهار ع

 .اهتماما به في الدرجة االولى
 

فيما يتعلق )  1995( ، ودراسة الكيالني ) 1998( مما سبق من نتائج تتفق الدراسة مع دراسة حنا 

الذي اكـد علـى غيـاب    )  1991( باالهتمام بعملية ادارة الوقت، وتعارضت مع دراسة  معايعة 

 .  التخطيط في دراسته

  : ة بمستوى ادارة الوقت حسب مجال التنظيمالنتائج المتعلق: ثانيا

لإلجابة عن مجال الدراسة السابق استخرجت األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

لواقع إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية في مجـال التنظـيم مرتبـة    

  ).  3. 4( قم حسب األهمية، وذلك كما هو واضح في الجدول ر



 

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمسـتوى دارة الوقـت فـي    : 3.4جدول رقم

مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية في مجـال التنظـيم مرتبـة حسـب     

  .األهمية

  

رقم 

  البند
  الفقرات

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  0.66  4.37 ؤوسين للتعبير عن آرائهمأقوم بإعطاء الفرصة للمر  9

  0.69  4.27  أحدد واجبات العاملين وفق النظام القائم في المؤسسة  16

12  
اجتمع مع المشرفين المباشرين على العمل باسـتمرار لمعرفـة   

  .المشكالت التي تواجههم اثناء العمل
4.17  0.73  

  0.99  4.16  .اختصر في المكالمات الهاتفية اثناء العمل  15

  0.90  4.07  .افوض الصالحيات للعاملين لكن بحدود معينة  19

  0.92  4.03  .أعقد اجتماعات دورية للتعريف بكل ما هو جديد في العمل  14

  0.82  4.02  .اعمل على تنمية مهارة الوقت لدى العاملين باستمرار  18

  0.72  4.02  .اعمل على تنمية مهارة الوقت لدي باستمرار  17

  0.83  4.02  .ين يضيعون جزءا من وقتياقول ال للذ  10

  0.97  3.57  .اتجنب تنفيذ االعمال الروتينية  13

  1.07  3.37  .اخصص وقتا محددا للمراجعين  11

  1.27  3.14  .ال اسمح للعاملين بالدخول الى مكتبي في وقت  20

  

فة الغربية واقع إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الض)  3. 4( يوضح الجدول رقم 

حيث أكد أفراد العينـة  )  9( في مجال التنظيم مرتبة حسب األهمية، وقد جاء في مقدمتها البند رقم 

حرصهم على إعطاء الفرصة للمرؤوسين للتعبير عن آرائهم، وجاء في المرتبة الثانية البنـد رقـم      

لنظام القائم في المؤسسـة  حيث أكد افراد عينة الدراسة على تحديد واجبات العاملين وفق ا)  16( 

والمتعلق باجتماع المدراء مع المشرفين المباشـرين علـى   ) 12( وفي المرتبة الثالثة كان البند رقم 

وفي المرتبة الرابعة جاء البنـد رقـم      . العمل باستمرار لمعرفة المشكالت التي تواجههم اثناء العمل

المكالمات الهاتفية اثناء العمـل وفـي المرتبـة    الذي يهتم فية افراد العينة باالختصار في )  15( 

المتعلق بتاكيد المدراء على تفويض الصالحيات للعاملين لكن بحدود )  19( الخامسة جاء البند رقم 

الذي يهتم فيه افراد العينة بعقد اجتماعات دورية )  14( معينة، وفي المرتبة السادسة جاء البند رقم 

الذي يهتم فيه افراد )  18( وفي المرتبة السابعة جاء البند رقم . لعملللتعريف بكل ما هو جديد في ا

العينة بالعمل على تنمية مهارة الوقت لدى العاملين باستمرار، وفي المرتبة الثامنة جاء البنـد رقـم   



 

الذي أكد فية افراد العينة قيامهم اعمل على تنمية مهارة الوقت بشكل شخصـي لهـم، وفـي    ) 17(

حيث أكد أفراد العينة على قول ال للذين يضيعون جزءا مـن  )  10( سعة جاء البند رقم المرتبة التا

حيث أكد افراد عينة الدراسـة علـى   )  13( وقتهم في العمل، وجاء في المرتبة العاشرة البند رقم 

 والمتعلق بتخصيص) 11( تجنب تنفيذ االعمال الروتينية، وفي المرتبة الحادية عشرة كان البند رقم 

الذي يتعلق بعدم السـماح  )  20( وقتا محددا للمراجعين، وفي المرتبة الثانية عشرة جاء البند رقم 

وذلك كما هو واضح من المتوسـطات الحسـابية فـي    . للعاملين بالدخول الى مكاتبهم في أي وقت

  )  3. 4( الجدول رقم 

  

  : اظهرت نتائج الدراسة مايلي)  3. 4( اعتمادا على الجدول 

  

  المتوسطات الحسابية لواقع أدارة الوقت لعبـارات مجـال التنظـيم انحصـرت مـا بـين        أن  .1

 )4.37 – 3.14 .( 

حيث أكد أفراد عينة )  19، 15، 12، 16، 9( أن اعلى المتوسطات الحسابية كانت للعبارات   .2

الدراسة حرصهم على أعطاء الفرصة للمرؤوسين للتعبير عن ارائهم وهذ يمثـل نقلـة نوعيـة    

يعة وميزات العمل الشرطي بما ال يتعارض مع القواعد االساسية للعمل وبهذا يـتم االخـذ   لطب

مما يزيد ) المدراء ( بارائهم وهذا ينعكس ايجابيا على العاملين مما يعزز ثقتهم بأنفسهم وبقادتهم 

الوالء التنظيمي للمؤسسة ويدل على اهتمام المدير بالعاملين وبهذا يحد المـدراء مـن حـدوث    

 .الكثير من المشكالت التي تؤدي الى ضياع الوقت والعمل في المؤسسة

في المرتبة الثانية جاء تأكيد عينة الدراسة على تحديد واجبات العاملين وفقا للنظام القائم فـي    .3

المؤسسة الشرطية وهذا يدل على التزام المدراء بعدم طلب انجـاز مهـام تخـالف الواجبـات     

ل على تقسيم العمل وفق تخصص العاملين، وبالدرجة الثالثـة اظهـر   الشرطية المطلوبة مما يد

افراد عينة الدراسة انهم يعقدون اجتماعات مع المشرفين المباشـرين علـى العمـل لمعرفـة     

المشكالت التي تواجههم اثناء العمل، بذلك يمكن الوقوف على المعيقـات أول بـأول وايجـاد    

الت وفقا لمقدرة للمؤسسة مما يدل علـى روح القيـادة   االليات المناسبة لمنع تكرار هذه المشك

 .والمعرفة لدى المدراء

في المرتبة الرابعة اكد افراد عينة الدراسةعلى قيامهم باالختصار في المكالمات الهاتفية اثنـاء    .4

تأدية واجباتهم، ان ذلك يدل على مستوى االنضباط الذاتي الذي يتمتع بـه المـدراء وانتمـائهم    

كد على اعتبار المدراء الهاتف كوسيلة فعالة لالنجاز وليس العكس وبهذا يتحقق مبدأ للعمل  ويؤ

السيطرة على المقاطعات اثناء تأدية المدراء العمالهم، وفي المرتبة الخامسة أكد افـراد عينـة   

الدراسة على قيامهم بتفويض الصالحيات للعاملين بحدود معينة  وهذا يظهر ان مدراء الشرطة 



 

بتفويض الصالحيات لكن وفق حدود معينة نظرا لطبيعة العمل الشرطي حيث ال يمكن يقومون 

منح العاملين كافة الصالحيات الن اتخاذ القرار ليس امرا سهال، مما سـبق نجـد ان المـدراء    

يحققون استثمارا للوقت من خالل قيامهم بتفويض الصالحيات للعاملين مما يعود بالفائدة علـى  

طيع تأدية واجبات غير التي يستطيع العاملين القيام بها كما يسـهم فـي تنميـة    المدير الذي يست

  . قدراتهم ويزيد انتاجهم

التي تم التأكيـد فيهـا   )   1995( ، ودراسة الكيالني ) 1998( وبهذا تتفق الدراسة مع دراسة حنا 

  راسـة عـالن   على أهمية استغالل الوقت وتنميتة من قبل عينة الدراسة، وتختلف الدراسـة مـع د  

فيما يتعلق بتفويض الصالحيات حيث اظهـرت دراسـته عـدم االهتمـام بتفـويض      )   1997( 

  .الصالحيات

  

  : النتائج المتعلقة بمستوى ادارة الوقت حسب مجال التوجيه: ثالثا

  

لإلجابة عن مجال الدراسة السابق استخرجت األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية في مجـال التوجيـه مرتبـة    لواقع 

  )  4. 4( حسب األهمية، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 

  

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى إدارة الوقـت فـي   : 4. 4جدول رقم

الغربية في مجال التوجيه مرتبـة حسـب   مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة 

  .األهمية

  

  الفقرات  رقم البند
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.58  4.47 أوجه العاملين لألداء األفضل باستمرار  24

  0.78  4.44  اوصي االدارة بتسجيل البيانات لالستفادة منها عند الحاجة  26

  0.78  4.39  .يناعمل على تنمية روح الفريق بين العامل  28

  0.75  4.18  .اتخذ القرارات بدون تردد  21

  0.77  4.01  .اشرك العاملين في اتخاذ القرار  22

  1.03  4.01  .استخدم وسائل االتصال الحديثة مثل الفاكس واالنترنت  25

  1.08  3.84  .امنح مكافات للمبدعين في عملهم  27

  0.97  3.46  .دداعقد اجتماعات مع العاملين وفقا لجدول زمني مح  23

  



 

مستوى إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية فـي الضـفة   )   4. 4( يوضح الجدول رقم 

حيـث أكـد   )  24( الغربية في مجال التوجية مرتبة حسب األهمية، وقد جاء في مقدمتها البند رقم 

الثانيـة البنـد رقـم           أفراد العينة على توجية العاملين لألداء األفضل باستمرار، وجاء في المرتبـة 

حيث أكد افراد عينة الدراسةعلى توصية االدارة بتسجيل البيانات لالسـتفادة منهـا عنـد    )  26( 

والمتعلق بالعمل على تنميـة روح الفريـق بـين    ) 28( الحاجة، وفي المرتبة الثالثة كان البند رقم 

يهتم فيه افراد العينة باتخـاذ القـرارات   الذي )  21( العاملين، وفي المرتبة الرابعة جاء البند رقم 

المتعلق بتاكيد المـدراء علـى اشـراك    )  22( بدون تردد،  وفي المرتبة الخامسة جاء البند رقم 

الذي يهتم فيه افـراد العينـة   )  25( العاملين في اتخاذ القرار، وفي المرتبة السادسة جاء البند رقم 

)  27( كس واالنترنت، وفي المرتبة السابعة جاء البند رقم استخدام وسائل االتصال الحديثة مثل الفا

الذي يهتم فيه افراد العينة بمنح مكافات للمبدعين في عملهم، وفي المرتبة الثامنة واالخيرة كان البند 

حيث اكد افراد عينة الدراسة على عقد اجتماعات للعاملين وفق جدول زمنـي، وذلـك   )  28( رقم 

  ). 4. 4( بية كما هو مبين في الجدول رقم وفقا للمتوسطات الحسا

  

  :  أظهرت نتائج الدراسة مايلي)  4. 4( مما سبق في الجدول رقم 

  

  أن المتوسطات الحسابية لمستوى أدارة الوقت لعبارات مجال التوجيـة انحصـرت مـا بـين       .1

 )4.47 – 3.46 .( 

حيث أكد أفـراد عينـة   )  21، 28، 26، 24( ان اعلى المتوسطات الحسابية كانت للعبارات   .2

الدراسة على قيامهم بتوجيه العاملين لالداء االفضل باستمرار وهذا يدل على حـرص المـدراء   

انجاز المهام واداء الواجبات ضمن سياقها الصحيح ومنع العاملين من الوقوع في االخطاء اثناء 

نفيـذة، وفـي المرتبـة    تأدية واجباتهم أو االنحراف عن المسار القانوني الذي وجدوا من اجل ت

الثانية اكد افراد عينة الدراسة على اهتمامهم بتسجيل البيانات والمعلومات بالطرق السليمة مـن  

اجل استرجاعها في الوقت المناسب وذلك من قبل قسم االدارة في موقع العمل وبهـذا العمـل   

بالحفاظ على سـرية   وهذا يظهر اهتمام المدراء) استثمار للوقت ( يتحقق توفير للوقت والجهد 

البيانات والمعلومات وعدم تركها امام اعين الجميع، وفي المرتبة الثالثـة أكـد افـراد عينـة     

الدراسةعلى تنمية روح الفريق بين العاملين باستمرار لما لذلك من داللة اثناء تأدية الواجبـات  

منـع ضـياع الوقـت     مما يحقق استقرارا وظيفيا والعمل كفريق يحقق نتائج ايجابية تؤدي الى

واعاقته، كما جاء في المرتبة الرابعة تأكيد أفراد عينة الدراسة على اتخاذ القرار بدون تردد الن 

تاخيرة يؤدي الى انتشار اثار سلبية تنعكس على اداء المؤسسة، وأكد افراد عينة الدراسة علـى  



 

لمدير ويزيـد مـن قـدراتهم    اشراك العاملين في اتخاذ القرار وذلك ينمي الثقة بين العاملين وا

 .وخبراتهم مما يعود على المؤسسة والمواطن بالفائدة

  

) 1996(، وتعارضت مع دراسـة مـراد   ) 1998( وفي هذا المجال اتفقت الدراسة مع دراسة حنا 

)  1997(التي اظهرت عدم وجود ادارة سليمة لحفظ الملفات والمعلومات، و دراسـة كيركاجـارد   

  .ادارة سليمة في المؤسسة التي اظهرت عدم وجود

  

  : النتائج المتعلقة بمستوى ادارة الوقت حسب مجال الرقابه: رابعا

  

لإلجابة عن مجال الدراسة السابق استخرجت األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

ة مرتبة حسب لواقع إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية في مجال الرقاب

  ).  5. 4(األهمية، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 

  

الوقت فـي   نحرافات المعيارية لمستوى إدارةاألعداد والمتوسطات الحسابية واال: 5. 4جدول رقم 

مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية في مجال الرقابـة مرتبـة حسـب    

  .األهمية

  

رقم 

  البند
  الفقرات

المتوسط 

  لحسابيا

االنحراف 

  المعياري
  0.69  4.43 أقوم بإعطاء التعليمات بشكل واضح لتجنب تضييع الوقت  31

  0.71  4.35  .أقوم بزيارة العاملين في مواقعهم لالطالع على سير العمل  30

  0.82  4.04  .اقوم بمراجعة ما تم تنفيذة مع ماتم تخطيطة  33

  1.05  3.85  .لعملأحصل باستمرار على تغذية راجعة عن سير ا  29

  0.75  3.69  .اقوم باعادة تحليلي للوقت بين فترة واخرى  32

  1.11  3.62  .يوجد انظمة تعاقب من يسيء استخدام الوقت  34

  

مستوى إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية فـي الضـفة   )   5. 4( يوضح الجدول رقم 

تأكيد أفراد العينـة حرصـهم   : جاء في مقدمتهاالغربية في مجال الرقابة مرتبة حسب األهمية، وقد 

على إعطاء التعليمات بشكل واضح لتجنب تضييع الوقت، وجاء في المرتبـة الثانيـة البنـد رقـم            

حيث أكد افراد عينة الدراسة على القيام بزيارة العاملين في مواقعهم لالطالع علـى سـير   )  30( 



 

والمتعلق  بمراجعة ما تم تنفيذة مع ماتم تخطيطـة،  ) 33( رقم العمل، وفي المرتبة الثالثة كان البند 

الذي يهتم فية افراد العينة باتخاذ القرارات بدون تـردد،   )  29( وفي المرتبة الرابعة جاء البند رقم 

المتعلق بقيام عينة الدراسة باعادة تحليل للوقـت بـين   )  32( وفي المرتبة الخامسة جاء البند رقم 

الذي يتعلق بوجود انظمة تعاقـب مـن   )  34( وفي المرتبة السادسة جاء البند رقم فترة واخرى، 

  ). 5. 4( يسيء استخدام الوقت، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول رقم 

  

  : أظهرت نتائج الدراسة مايلي)  5. 4( مما سبق في الجدول رقم 

  

  ت لعبارات مجـال الرقابـة انحصـرت مـا بـين      أن المتوسطات الحسابية لمستوى أدارة الوق .1

 )4.43 – 3.62.( 

حيث أكد أفراد عينة الدراسـة  )  33، 30، 31( أن اعلى المتوسطات الحسابية كانت للعبارات  .2

على قيامهم بأعطاء التعليمات بشكل واضح لتجنب تضييع الوقت ان بذلك اهتمام بعمليـة ادارة  

واضح  يؤدي الى نتائج سلبية مما يضيع الوقت ويمنـع  الوقت الن اعطاء التعليمات يشكل غير 

انجاز المهام والواجبات بالسرعة الالزمة التي يتطلبها العمل الشرطي وينشغل المدير والعاملين 

في توضيح االفكار والمهام، وبالمرتبة الثانية اكد أفراد عينة الدراسـة علـى قيـامهم بزيـارة     

العمل بسبب طبيعة المؤسسة الشرطية التـي تتميـز بمـا    العاملين في أماكن عملهم ويأتي هذا 

يعرف بالضبط والربط وتعتبر هذه الطريقة من الطرق التي من خاللها يحد المدراء من انتشار 

الالمباالة، األهمال، والتسيب لدى العاملين في مكان العمل، واالساس هنا هو الحد من مضيعات 

أما بالمرتبة الثالثة فكـان تأكيـد   . لى المؤسسة بالفائدةادارة الوقت واستثمار الوقت بما يعود ع

أفراد عينة الدراسة على قيامهم بمراجعة ما تم تنفيذة مع ما تم التخطيط النجازة وبذلك يتعـرف  

المدراء على مدى قيام العاملين بأنجاز المهام التي أوكلت اليهم وفقا للخطط الموضوعة مسـبقا  

  .ان حدثت ووضع الحلول المناسبة لها بالتالي التعرف على االخفاقات

  

أذن نستنتج ولالجابة على السؤال االول أظهرت نتائج الدراسة أن هناك اهتمام من قبل المدراء في 

الشرطة الفلسطينية بعملية ادارة الوقت وان ادارة الوقت تستخدم بفاعلية مـن خـالل االهتمـام    

ارية المختلفة وبالرغم من االولوية في اسـتخدام  باستخدام مباديء ادارة الوقت خالل االعمال االد

  ). 1. 4( اي من تلك العناصر كما ورد في الجدول رقم 

  



 

ما معيقات ادارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربيـة  : سؤال الدراسة الثاني

طـيط، والتنظـيم،   التخ( من وجهة نظر عينة الدراسة فيما يتعلق بمجاالت ادارة الوقت المختلفـة  

  ؟ ) والتوجية، والرقابة 

  

لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني استخرجت األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة  

لمعيقات إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك كما هو واضح في 

  ).  6. 4( الجدول رقم 

  

عداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعيقات إدارة الوقت فـي  األ: 6. 4جدول رقم 

  .مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية

  

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  األبعاد

  0.83  3.33  95 التخطيط

  0.71  3.72  95 التنظيم

  0.71  3.48  95 التوجيه

  0.74  3.26  95 الرقابة

  0.77  3.71  95  قات أخرىمعي

  0.61  3.51  95 الدرجة الكلية

  

أن معيقات إدارة الوقت في مديريات الشـرطة  )   6. 4( تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 

الفلسطينية في الضفة الغربية كانت عالية، إذ بلغ المتوسط الحسابي لهذه المعيقـات علـى الدرجـة    

) 3.72(المعيقات الخاصة بالتنظيم بمتوسط حسـابي  : في مقدمتها ، وقد جاء)3.51(الكلية للمقياس 

وتعتبر درجة مرتفعـة، فمعيقـات التوجيـه    ) 3.71(وهي درجة مرتفعة، تالها المعيقات األحرى 

وتعتبر درجة متوسطه، وأخيرا المعيقات ) 3.33(وهي درجة متوسطة، فمعيقات التخطيط ) 3.48(

أي ان أفراد عينـة الدراسـة   . وهي درجة متوسطه ايضا) 3.26(الخاصة بالرقابة بمتوسط حسابي 

اظهروا بالرغم من اهتمامهم بعملية ادارة الوقت انه يوجد هنالك عدد من معيقات ادارة الوقت التي 

  .ال يمكن التحكم بها والسيطرة عليها

  



 

فر بسبب عدم توا)   3.72( ويمكن تفسير اسباب حصول مجال التنظيم على اعلى متوسط حسابي 

االمكانات المادية لتوفير االحتياجات الالزمة الداء المهام والواجبات بسبب الظروف المادية الصعبة 

في خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية ووزاراتها، كما يعتبر التنظيم هو االساس الذي مـن خاللـة   

تياجات الالزمة لتأديـة  يمكن معرفة الكيفية التي يؤدي بها العاملين واجباتهم وتتحدد من خاللة االح

)  2003( وهذا ما لم يتفق مع دراسـة أبوسـاكور   . تلك الواجبات سواء الموارد البشرية، والمادية

 .الذي أكد ان مجال التخطيط يعتبر المعيق االول الدارة الوقت

وهـذا يعـود الن   )   3.26( وبالنسبة ألقل المعوقات التي تمثلت في مجال الرقابة بمتوسط حسابي 

ملية الرقابة في االدارات الشرطية تتم بصورة عالية ومستمرة حيث يقوم بها المدراء ومساعديهم ع

والقادة في المستويات العليا، وطبيعة العمل الشرطي تتطلب االنضباط الذاتي مـن قبـل العـاملين    

  .وتحتاج الى درجة عالية من الوالء التنظيمي للمؤسسة 

  

  : علق بالسؤال الثاني حسب المجاالت المختلفةفيمايلي تفصيل للنتائج التي تت

  :النتائج المتعلقة بمعيقات ادارة الوقت حسب مجال التخطيط:  أوال

لإلجابة على مجال الدراسة السابق استخرجت األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

ربية في مجال التخطيط مرتبـة  لمعيقات إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغ

  ).  7. 4(حسب األهمية، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 

  

األعـداد والمتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة لمعيقـات إدارة             :  7. 4جدول رقم 

التخطـيط   الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية في مجـال 

  .مرتبة حسب األهمية

  
رقم 

  البند
  الفقرات

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  1.16  3.77 .المقرات الشرطية غير مناسبة للعمل  35

  1.05  3.68  . القيام باعمال كثيرة في نفس الوقت  38

  1.14  3.44  .عدم انجاز المهام في مواعيدها  36

  1.12  3.36  .عدم وجود اولويات واضحة في العمل  37

  1.22  3.08  .اعداد خطط يوميةعدم القيام ب  39

  1.19  3.04  .ترك الواجبات قيل انجازها  40

  1.23  2.97  .عدم استخدام االجندة اليومية لتدوين الواجبات والمواعيد  41



 

أن معيقات إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضـفة  )  7. 4( يوضح الجدول رقم 

تأكيـد أفـراد العينـة أن    : األهمية، وقد جاء في مقـدمتها الغربية في مجال التخطيط مرتبة حسب 

حيث أكـد افـراد   )  38( المقرات الشرطية غير مناسبة للعمل، وجاء في المرتبة الثانية البند رقم 

) 36( عينة الدراسة على القيام بأعمال كثيرة في نفس الوقت، وفي المرتبة الثالثة كان البنـد رقـم   

الذي يهتم فية )  37( ام في مواعيدها، وفي المرتبة الرابعة جاء البند رقم والمتعلق  بعدم انجاز المه

المتعلق عدم )  39( افراد العينة باتخاذ القرارات بدون تردد،  وفي المرتبة الخامسة جاء البند رقم 

الذي يتعلق بترك الواجبـات  )  40( القيام بعداد خطط يومية، وفي المرتبة السادسة جاء البند رقم 

الذي يتعلق بعدم استخدام الجندة اليوميـة  )  41( بل انجازها، وفي المرتبة السابعة جاء البند رقم ق

لتدوين الواجبات والمواعيد، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسـابية فـي الجـدول رقـم            

 )4 .7 .(  

  

  : مايلي)  7. 4( يتضح من الجدول رقم 

  

  ات ادارة الوقت لعبارات مجال التخطيط انحصرت ما بـين  المتوسطات الحسابية لدرجة معيق .1

 )3.77 – 2.97 .( 

حيـث أكـد أفـراد عينـة     )  36، 38، 35( أن اعلى المتوسطات الحسابية كانت للعبارات   .2

الدراسة على عدم صالحية مقرات الشرطة الحالية للعمل الشرطي، ولعل السبب الرئيسي في 

ت االحتالل وسياساتة اثناء اعادة احتالل مناطق السـلطة  عدم مناسبة تلك المقرات هو ممارسا

الوطنية الفلسطينية حيث قاموا بهدم كافة مقرات الشرطة الفلسطينية خاصة المديريات ومواقع 

القيادة العامة للشرطة في كافة مدن الضفة الغربية، بعد ذلك قامت السلطة الفلسطينية بأستئجار 

كنية ال تصلح للعمل الشرطي الذي يحتاج الى مباني بشكل بنايات بديلة عبارة عن عمارات س

افقي وليس عامودي وله ميزات خاصة وفي مواقع مناسبة، وأكد افراد عينة الدراسـة علـى   

المعيق الثاني الذي يتمثل بقيام المدراء بأعمال كثيرة في نفس الوقت ويعود سبب ذلـك لعـدم   

رة ادارية لدى المدراء الذين يمارسون هـذه  تفويض الصالحيات للعاملين وهذا يظهر عدم مقد

االعمال ويتطلب منهم اداء العمل في المؤسسة كفريق واحد، أما بالمرتبة الثالثة أكد المـدراء  

على ان عدم انجاز المهام في مواعيدها المحددة يعتبر بمثابة معيق الدارة الوقت حيـث يـتم   

قائم بالمهمة وقد يعود السبب في ذلك الـى  تمديد الوقت للمهمة مرة اخرى أو تغيير الفريق ال

 .عدم وجود االحتياجات الالزمة النجاز المهام 

لقد كانت أقل المعيقات الدارة الوقت كما أكد أفراد عينة الدراسة عدم تـرك الواجبـات قبـل     .3

انهائها للقيام باعمال اخرى وهذا يدل على االهتمام باألولويات في العمل، كما اعتبر المـدراء  



 

م استخدام االجندة لتدوين واجبات العمل ال يشكل معيقا الدارة الوقت وهـذا يتنـافى مـع    عد

متطلبات ادارة الوقت بضرورة استخدام االجندة التي تحدد المواعيد وتسـهل اداء الواجبـات   

 .وفق جدول زمني فاعل

ى اعتبار االحتالل الذي اكد عل)  2003( نتائج الدراسة تتفق في البنود االولى مع دراسة ابو ساكور

  .معيقا رئيسيا للعمل والدارة الوقت

  

  :النتائج المتعلقة بمعيقات ادارة الوقت حسب مجال التنظيم:  ثانيا

لإلجابة على مجال الدراسة السابق استخرجت األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

ي الضفة الغربية في مجال التنظـيم مرتبـة   لمعيقات إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية ف

  ). 8. 4(حسب األهمية، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 

  

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعيقات إدارة الوقت فـي  : 8. 4جدول رقم 

التنظيم مرتبـة حسـب    مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية في مجال

  .األهمية

  

رقم 

  البند
  الفقرات

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  0.98  4.24 عدم توافر االحتياجات الالزمة ألداء المهام  49

  0.97  3.97  .تاخر بعض العاملين عن وقت الدوام الرسمي  51

  1.02  3.91  .تعيين الموارد البشرية ذوي التخصصات غير المطلوبة  52

  0.96  3.90  .دى بعض العاملينقلة الوعي بأهمية الوقت ل  50

  1.16  3.75  .شعور بعض العاملين انهم فوق القانون السباب حزبية  53

  1.00  3.71  .تدني مستوى الصالحيات المالية للمدراء  46

  1.16  3.67  .كثرة االعمال الورقية  48

  1.03  3.66  .عدم وضوح خطوط السلطة للعاملين  44

  1.08  3.55  .واجباتغياب التفويض الفعال لتنفيذ ال  47

  1.19  3.53  .عدم وضوح خطوط المسؤولية للعاملين  45

  1.19  3.52  .الالمباالة من قبل بعض العاملين في اداء واجباتهم  43

  1.26  3.13  .صعوبة الحصول على البيانات بسبب نظم االرشفة المتبعة  42

  



 

فلسطينية في الضفة الغربية في معيقات إدارة الوقت في مديريات الشرطة ال) 8. 4( يوضح الجدول 

تأكيد أفراد العينة عدم توافر االحتياجـات  : مجال التنظيم مرتبة حسب األهمية، وقد جاء في مقدمتها

المتعلق بتاخر بعض العاملين عـن  )  51( الالزمة ألداء المهام،  وجاء في المرتبة الثانية البند رقم 

والمتعلق بتعيين موارد بشـرية ذوي  ) 52( ن البند رقم وقت الدوام الرسمي، وفي المرتبة الثالثة كا

بخصوص قلة الوعي باهميـة  )  50(تخصصات غير مطلوبة، وفي المرتبة الرابعة جاء البند رقم 

ــم          ــد رق ــاء البن ــة ج ــة الخامس ــي المرتب ــاملين، وف ــض الع ــدى بع ــت ل   الوق

وفي المرتبة السادسة جاء المتعلق بشعور بعض العاملين لنهم فوق القانون السباب حزبية، )  53( 

بخصوص تدني مستوى الصالحيات المالية للمدراء، وفي المرتبة السـابعة جـاء   )  46( البند رقم 

  المتعلق بكثرة االعمـال الورقيـة، وفـي المرتبـة الثامنـة جـاء البنـد رقـم         )  48( البند رقم 

وفي المرتبة التاسعة جـاء  الذي أكد فية افراد العينة عدم وضوح خطوط السلطة للعاملين، )  44( 

حيث أكد أفراد العينة عدم وضوح خطوط المسؤولية للعاملين، وجاء في المرتبـة  )  47(البند رقم 

حيث أكد افراد عينة البحث على الالمباالة من قبل العاملين فـي تأديـة   )  43( العاشرة البند رقم 

والمتعلـق بصـعوبة الحصـول علـى     ) 42( واجباتهم، وفي المرتبة الحادية عشرة كان البند رقم 

البيانات بسبب نظم االرشفة المتبعة، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول رقم 

 )4 .8 .(  

  

  : مايلي)   8. 4( يتضح من الجدول رقم 

  

  المتوسطات الحسابية لدرجة معيقات ادارة الوقت لعبارات مجال التنظيم انحصـرت مـا بـين      -1

 )4.24 – 3.13 .( 

حيث أكد أفراد عينـة  )    50، 52، 51، 49( أن اعلى المتوسطات الحسابية كانت للعبارات   -2

الدراسة على عدم توافر االحتياجات الالزمة الداء المهام يعتبر معيقـا الدارة الوقـت، ولعـل    

يمكـن   السبب الرئيسي لذلك قلة الموارد المالية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية التي من خاللها

توفير كافة االحتياجات الالزمة واالعتماد على الدول المانحة في توريد االحتياجـات كمـا أن   

ممارسات االحتالل من احتجاز للمعدات في الموانيء وعلى الحدود خاصة التي تستخدم للكشف 

عن الجريمة واسبابها، وهناك الكثير من االحتياجات الالزمة لرجال الشـرطة مـن مركبـات    

 .ئل االتصالووسا

أكد أفراد عينة الدراسة على معيق اخر الدارة الوقت يتمثل في تأخر بعض العاملين عن وقت   -3

الدوام اارسمي ومن االسباب المؤدية الى ذلك الظروف اامالية الخاصة بالعاملين، ومكان أقامـة  

صول العاملين، العاملين حيث تزدحم المدن الفلسطينية بالحواجز العسكرية لالحتالل مما يؤخر و



 

أوغياب االنتماء والوالء التنظيمي والوظيفي للمؤسسة من قبل العاملين، كم أكـد أفـراد عينـة    

الدراسة عدم وجود الموارد البشرية ذوي الكفاءة والمعرفة والخبرة في مجال العمل الشـرطي  

ة تـدريب   يشكل معيقا الدارة الوقت حيث يحتاج هؤالء حين التحاقهم بموقع العمل الـى  اعـاد  

وتعريف بالواجبات وهذا سيكون عبئا على المدير ويكون على حساب اداء الواجبات لذا يجـب  

عمل الية مناسبة في عملية تعيين الموارد البشرية في سلك الشرطة، كما أن قلة الوعي بأهميـة  

لمهـام  ادارة الوقت تشكل معيقا الدارة الوقت حيث تنتشر الفوضى والالمباالة، وتأخير انجـاز ا 

مما يربك االداء، لذلك يجب العمل على التوعية المستمرة للعـاملين وتعـريفهم بمفـاهيم ادارة    

الوقثت وأهميتها وطرق استغاللها كوسيلة النجاز المهام وتحقيق النجاح في المؤسسة الشـرطية  

 .بانتظام العمل واداء الواجبات

مديريات الشرطة الفلسطينية فـي الضـفة   أكد افراد العينة ان اقل المعيقات الدارة الوقت في   -4

تمثلت في غياب التفويض الفعـال،  )   42، 43، 45، 47( الغربية لعبارات مجال النظيم هي 

عدم وضوح خطوط المسؤولية للعاملين، الالمباالة من قبل العـاملين اثنـاء تأديـة واجبـاتهم،     

 .وصعوبة الحصول على البيانات بسبب نظم االرشفة المتبعة

في عدم توافر االحتياجات الالزمة الداء المهام، )  2003( ج الدراسة تتفق مع دراسة ابو ساكورنتائ

)  1991( بخصوص المعوقات التنظيمية، ودراسة معايعـه         )   1996( ودراسة  الكيالني 

 فيمـا يتعلـق بتـأخر   ) 1997(فيما يتعلق بعدم وجود الكوادر المدربة، كما اتفقت مع دراسة عالن 

  .العاملين عن مكان العمل

  

  :النتائج المتعلقة بمعيقات ادارة الوقت حسب مجال التوجيه:  ثالثا

لإلجابة عن مجال الدراسة السابق استخرجت األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

جيه مرتبـة  لمعيقات إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية في مجال التو

  ).  9. 4(حسب األهمية، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعيقات إدارة الوقت فـي  : 9. 4جدول رقم 

مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية في مجال التوجيه مرتبة حسـب  

  .األهمية

  

رقم 

  البند
  الفقرات

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  1.01  4.01 نقص الصالحيات الممنوحة للمدير في مجال الحوافز  57

  1.10  3.83  .متابعة العاملين الجدد وتوجيههم  56

  1.28  3.74  فاكس وانترنت: النقص في وسائل االتصال الحديثة  60

  1.19  3.58  .سوء الفهم واالفتقار الى االصغاء الجيد  61

  1.10  3.42  .تأجيل اتخاذ القرار  62

  1.07  3.35  ..االجتماعات غير المخطط لها  59

  1.16  3.33  .االهتمام بالتفاصيل الصغيرة والروتينية  54

  1.21  3.23  .التردد في اتخاذ القرار  63

  1.16  3.22  .ضعف روح الفريق بين العاملين  58

  1.23  3.12  .رغبة المدير في انجاز االعمال منفردا  55

  

معيقات إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية فـي الضـفة   )   9. 4( يوضح الجدول رقم 

نقص الصالحيات الممنوحـة  : الغربية في مجال التوجيه مرتبة حسب األهمية، وقد جاء في مقدمتها

بعة العاملين المتعلق بتوجية متا)  56( للمدير في مجال الحوافز، وجاء في المرتبة الثانية البند رقم 

والمتعلق بنقص وسائل االتصال الحديثـة، وفـي   )  60( الجدد، وفي المرتبة الثالثة كان البند رقم 

بخصوص سوء الفهم واالفتقار الى االصغاء الجيـد، وفـي   )  61( المرتبة الرابعة جاء البند رقم 

ي المرتبة السادسة جاء البند المتعلق بتأجيل اتخاذ القرار، وف)  62( المرتبة الخامسة جاء البند رقم 

)  54( بخصوص االجتماعات غير المخطط لها، وفي المرتبة السابعة جاء البند رقـم  )  59( رقم 

الـذي  )  63( المتعلق باالهتمام بالتفاصيل الصغيرة والروتينية، وفي المرتبة الثامنة جاء البند رقم 

حيـث أكـد   ) 58(المرتبة التاسعة جاء البند رقم أكد فية افراد العينة التردد في اتخاذ القرار، وفي 

المتعلـق  )  55( أفراد العينة ضعف روح الفريق بين العاملين، وفي المرتبة العاشرة جاء البند رقم 

برغبة المدير انجاز االعمال منفردا، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية فـي الجـدول      

 )4 .9 .(  

  

  



 

  : مايلي)   9 .4( يتضح من الجدول رقم 

  

  المتوسطات الحسابية لدرجة معيقات ادارة الوقت لعبارات مجال التوجيه انحصرت مـا بـين      .1

 )4.01 – 3.12.( 

حيث أكـد أفـراد   )   62، 61، 60، 56، 57( أن اعلى المتوسطات الحسابية كانت للعبارات   .2

التي تعتبـر وسـيلة    عينة الدراسة على نقص الصالحيات الممنوحة للمدراء في مجال الحوافز

لتشجيع العاملين لالداء واجباتهم في المؤسسة على اكمل وجة ومن الممكن استخدامها في جانبي 

الترغيب والترهيب، ولعل السبب الرئيسي العتبار نقص الصالحيات الممنوحة للمـدراء فـي   

اتخاذ بعض  في حال) مدير شرطة المحافظة ( الحوافز ناتج عن ضرورة مصادفة االدارة العليا 

القرارات بحق احد العاملين في سلك الشرطة هذا في حال المخالفة واالداء السيء واالمر نفسه 

في حال تقديم الشكر للعاملين،أما بالنسبة للقرار المتخذ بحق المخالفين للقانون فهو بحاجة احيانا 

ة الثانية اعتبار المدراء الى مصادقة االدارة العليا نظرا لطبيعة العمل الشرطي، وجاء في المرتب

عملية متابعة العاملين الجدد وتوجيههم معيقا الدارة الوقت نظرا لعدم تمتع العـاملين بالمعرفـة   

كلية الشرطة يختلـف   \الكاملة حول العمل الشرطي على ارض الواقع ألن التدريب في مدرسة 

هنا بأنشغال المدير يوميا أو  عن الممارسة العملية وتنفيذ الواجبات والمهام وتظهر اعاقة الوقت

من ينوب عنه في تعريف العاملين بطبيعة العمل لذا يجب الحاق العاملين الجدد في الشهر االول 

كمراقبين ومتعلمين لمعرفة طبيعة العمل واالنسجام مع االخرين من الزمالء لفهـم االداء، كمـا   

معيقا الدارة الوقت نظرا الهمية تلك اعتبر افراد عينة الدراسة ان نقص وسائل االتصال الحديثة 

الوسائل في اداء المهام والواجبات، لذا يجب استخدام تلك الوسائل لما لها من دور فـي تـوفير   

الوقت والجهد في انجاز المهام واتمامها على اكمل وجه حيث يمكن ابالغ أي اشارة او تعليمات 

كة الدولية لالنترنت في نفس الوقت وبوضوح من القيادة العليا الى كافة المديريات من خالل الشب

ونظرا النتشار الجريمة في العالم يمكن التعرف على الجريمة وقت حدوثها مستغلين ) . كتابة (

كما أكد أفراد عينة الدراسة .االنترنت سواء كانت جريمة سياسية، اقتصادية، اجتماعية وغيرها 

م واالفتقار الى االصغاء الجيد وذلـك يحـول   على معيق اخر الدارة الوقت يتمثل في سوء الفه

دون وضوح القرارات والتعليمات سواء لغويا، أو عدم وضوح الصوت، لـذا يجـب اسـتخدام    

وسائل اتصال حديثة واختيار الشخص المناسب الذي يتم مخاطبته، ووضع اصـحاب المعرفـة   

ة  أما المعيق االخير الدارة والكفاءة في غرفة العمليات أو االستقبال في المديرية، المركز وغير

الوقت تمثل في تأجيل اتخاذ القرارالذي يعطي انطباع ان هناك المباالة من المدراء والعـاملين  

في تنفيذ الواجبات وقد يكون السبب الرئيسي العتبار التاجيل معيقا هو فترة اعداد الدراسة وتاثر 



 

رواتب لفترة تزيـد علـى سـبعة شـهور،     العاملين بانعدام االستقرار السياسي، وعدم استالم ال

 .والفلتان األمني مما يتسبب في تأجيل اتخاذ القرارات 

  

فيما يتعلق بالحوافز )  1992( ، ودراسة الخطيب ) 2000( تتفق نتائج الدراسة مع دراسة  القضاة 

  .ونقص وسائل االتصال الحديثة 

  

  :ل الرقابةالنتائج المتعلقة بمعيقات ادارة الوقت حسب مجا:  رابعا

لإلجابة عن مجال الدراسة السابق استخرجت األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

لمعيقات إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية في مجال الرقابـة مرتبـة   

  ).  10. 4(حسب األهمية، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 

  

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعيقات إدارة الوقت في : 10. 4جدول رقم 

الرقابة مرتبـة حسـب   الضفة الغربية في مجال مديريات الشرطة الفلسطينية في 

  .األهمية

  

رقم 

  البند
  الفقرات

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
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  1.20  3.46  .كثرة المكالمات الهاتفية الواردة لمكان العمل  70

  1.34  3.21  .وجود اكثر من رئيس مباشر للموظف في موقع العمل  72

  1.23  3.17  .مغادرة مكان العمل قبل الموعد المحدد  69

  1.15  3.14  .قع العملكثرة الزيارات المفاجئة لمو  68

  1.33  3.03  .تدني خبرة المدير في ادارة االزمات  71

  1.23  2.95  .زيادة عدد العاملين عن الحد الالزم في مكان العمل  64

  1.32  2.94  .عدم القدرة على قول ال لمن يضيعون وقت العمل  65

  

سطينية في الضفة الغربية معيقات إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفل)   10. 4( يوضح الجدول 

نقص مستوى االنضباط الذاتي لـدى  : في مجال الرقابة مرتبة حسب األهمية، وقد جاء في مقدمتها

المتعلق بكثرة التقارير الكتابية المطلوبة )  67( بعض العاملين،  وجاء في المرتبة الثانية البند رقم 

والمتعلق بكثرة المكالمات الهاتفية الـواردة  )  70( من العاملين، وفي المرتبة الثالثة كان البند رقم 



 

بخصوص وجود اكثر من رئيس مباشر )  72( في مكان العمل، وفي المرتبة الرابعة جاء البند رقم 

المتعلق بمغـادرة العـاملين   )  69( للعاملين في مكان العمل، وفي المرتبة الخامسة جاء البند رقم 

بخصـوص كثـرة   ) 68( المرتبة السادسة جاء البند رقـم   لمكان العمل قبل الموعد المحدد، وفي

المتعلق بتـدني خبـرة   )  71( الزيارات المفاجئة لمكان العمل، وفي المرتبة السابعة جاء البند رقم 

الذي أكد فيه افراد العينة على )  64( المدير في ادارة االزمات، وفي المرتبة الثامنة جاء البند رقم 

  ين عن الحد الالزم في مكان العمل، وجاء في المرتبة التاسـعة البنـد رقـم    مجال زيادة عدد العامل

الذي يتعلق بعدم القدرة على قول ال لمن يضيعون الوقت الخاص بالعمل، وذلك كمـا هـو   )  65( 

  ). 10. 4( واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول رقم 

  

باالنضباط الذاتي ناتج عـن غيـاب االنتمـاء    اعتمادا على النتائج السابقة فأن عدم تمتع العاملين  

والوالء التنظيمي للمؤسسة مما يشكل عبئا اضافيا على المؤسسة بشكل عام وعلى المدير والعاملين 

االخرين بشكل خاص، اما فيما يتعلق بالمعيق الثاني الدارة الوقت المتمثل في كثرة التقارير الكتابية 

تحتاج الى وقت كبير واحيانا تطلب نفس التقارير الكثر مـن   المطلوبة من المدراء والعاملين حيث

جهة وبنفس الصياغة لمعالجتها يجب العمل على حوسبة النظام اليدوي السائد في المؤسسـة ممـا   

يسهل العمل ويوفر الوقت، أما بالنسبة للمكالمات الهاتفية الواردة لمكان العمل فانها تحتاج الى مزيد 

واء كانت في مكتب المدير، أو في المكان المخصص الستقبال المكالمـات  من الوقت للرد عليها س

الهاتفية حيث تأتي الكثير من المكالمات الهاتفية التي تهدف ازعـاج رجـال الشـرطة الن الـرقم     

بمتناول جميع المواطنين لذا يجب العمل على نشر التوعية حول اهمية الشرطة وسبب وجودها من 

ووسائل االعالم المختلفة، وأذا  كانـت االتصـاالت الـواردة المـور      خالل المدارس والجامعات

شخصية تخص العاملين يجب ابالغهم بعدم استقبال االتصاالت الشخصية في مكان العمل لما لهـا  

من اثار سلبية على ادارة الوقت،  أما المعيق الرابع الدارة الوقت حسب مجال الرقابة الذي تمثـل  

مباشر للموظف في مكان العمل  فأن السبب في ذلك هو عـدم وضـوح   في وجود أكثر من رئيس 

الصالحيات كما ان طبيعة العمل الشرطي تفرض وجود تسلسل في المسؤولين بهدف ضبط العمـل  

وتأدية الواجبات بالشكل الصحيح  غياب الوصف الوظيفي يعتبر ذات أثر سـلبي ومسـبب لهـذا    

 .الموضوع

، ) 1991( ، ودراسـة معايعـه   ) 1995( ع دراسة الكيالنـي  وفي هذا المجال اتفقت الدراسة م

  .في بند كثرة التقارير الكتابية)  2003(ودراسة  ابو ساكور 

  

  

  



 

  :النتائج المتعلقة بمعيقات ادارة الوقت األخرى:  خامسا

  

لإلجابة عن مجال الدراسة السابق استخرجت األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

عيقات إدارة الوقت األخرى في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربيـة مرتبـة حسـب    لم

  ). 11. 4(األهمية، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 

  

   األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعيقـات إدارة الوقـت   : 11. 4جدول رقم 

  .في الضفة الغربية مرتبة حسب األهمية األخرى في مديريات الشرطة الفلسطينية

  

رقم 

  البند
  الفقرات

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  1.16  4.18 ممارسات االحتالل في األراضي الفلسطينية  79

  1.04  3.77  .اجراء مكالمات هاتفية الغراض العمل  74

78  
التدخالت العشائرية والحزبية في اداء رجال الشرطة 

  .لواجباتهم
3.74  1.06  

  1.12  3.68  .تخطيط العاملين للقيام باعمال خاصة بعد انتهاء العمل  73

  1.16  3.64  .تناول القهوة والشاي اثناء العمل  76

  1.06  3.61  .مراجعة الطبيب في ساعات العمل الرسمي  77

  1.12  3.38  .قراءة الصحف والمجالت اثناء ساعات العمل الرسمي  75

  

معيقات إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضـفة  )   11 .4( يوضح الجدول رقم 

ممارسات االحتالل في األراضي الفلسـطينية،  : الغربية  مرتبة حسب األهمية، وقد جاء في مقدمتها

المتعلق باجراء المكالمات الهاتفية اثناء سـاعات العمـل   )  74( وجاء في المرتبة الثانية البند رقم 

والمتعلـق بكثـرة التـدخالت    )  78( اض خاصة، وفي المرتبة الثالثة كان البند رقم الرسمي الغر

)  73( العشائرية والحزبية في اداء رجال الشرطة لواجباتهم ، وفي المرتبة الرابعة جاء البند رقـم  

بخصوص تخطيط العاملين للقيام ياعمال خاصة بعد العمل، وفي المرتبة الخامسة جاء البنـد رقـم      

) 77( المتعلق بتناول القهوة والشاي اثناء تادية العمل، وفي المرتبة السادسة جاء البند رقم )  76( 

المتعلق )  75( بخصوص مراجعة الطبيب اثناء العمل الرسمي، وفي المرتبة السابعة جاء البند رقم 

 بقراءة الصحف والمجالت في ساعات العمل الرسمي، وذلك كما هـو واضـح مـن المتوسـطات    

  ). 11. 4( الحسابية في الجدول 



 

فان ممارسات االحـتالل فـي االراضـي    )  11. 4( اعتمادا على النتائج السابقة في الجدول رقم 

الفلسطينية التي تتمثل في سياسة اغالق المدن الفلسطينية، منع التجوال، تحول دون وصول رجـال  

اتهم في تلك المناطق كما يحـول دون  الشرطة الى اماكن عملهم في الوقت المناسب، أو تأدية واجب

أرسال الموقوفين الى المحاكم، كما تحول ممارسات االحتالل دون الوصول الى االماكن التي تقـع  

فيها الجرائم مما يربك العمل ويعيق ادارة الوقت، لذا يجب العمل علـى اعـداد الخطـط البديلـة     

عيق الثاني الذي تمثل في قيام العـاملين  باستمرار لمعالجة تلك الموقف رغما عن الظروف  أما الم

باجراء مكالمات هاتفية الغراض خاصة مما يشغل الهاتف ويحول دون استقبال الهواتف الخاصـه  

بالعمل أو تاخير وصول المعلومات المتعلقة بحدث معين وقد يعود ذلك لطبيعة المجتمع الفلسـطيني  

ائرية، والمعيق الثالـث فيمـا  يتعلـق بكثـرة     كونه مجتمع تقليدي تحكمه العادات والتقاليد والعش

التدخالت العشائرية والحزبية في اداء رجال الشرطة لواجباتهم وهذه تعتبر خصوصية في المناطق 

الفلسطينية مما يعيق العمل ويضيع وقت المدراء في استقبال الناس من الجانبين الفصائل والعشائر 

جميع سواسية دون اعتبارات خاصة ألحد، ممـا يمنـع   لذا يجب العمل على تطبيق القوانين على ال

انتشار الواسطة والمحسوبية التي تعتبر سرطانا مدمرا ألي مؤسسة اذا ما أنتشر فيها، وجـاء فـي   

المرحلة الرابعة تأكيد أفراد عينة الدراسة على ان المعيق الرابع قيام العـاملين بـالتخطيط للقيـام    

يشغل تفكيرهم ويحول دون االلتزام بأداء الواجبات على الوجه  بأعمال أخرى بعد انتهاء العمل مما

االكمل وذلك يعود للظروف العامة التي يعيشها العاملين في سلك الشرطة سـواء كانـت ضـغوط    

  وفي مجال الخطيط للقيام بأعمال اخرى بعد انتهاء العمل. أقتصادية، اجتماعية وغيرها 

، ودراسـة معايعـه   ) 1997( ، ودراسة عالن ) 1995(ي واتفقت نتائج الدراسة مع دراسة الكيالن

، ) 1981( ، ودراسـة ليبـوف   ) 1996(، ودراسة مـراد  ) 2003( ، ودراسةابوساكور)1991(

 ). 1997( ودراسة كيركاجارد



 

  :أختبار فرضيات الدراسة ومناقشتها  2. 4

  

في عملية ادارة الوقت  α=0.05ال يوجد فروق ذات داللة أحصائية عند المستوى : الفرضية االولى

في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى للمتغيرات الديمغرافيـة لعينـة الدراسـة         

فــي مجــاالت الدراســة المختلفــة                ) الجــنس، العمــر، التحصــيل العلمــي، مــدة الخدمــة ( 

  ).التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابه ( 

  .حة الفرضية تم اجراء التحقق لكل متغير على حدهللتحقق من ص



 

  : النتائج المتعلقة بأدارة الوقت حسب متغير سنوات الخبرة: أوال

للفروق ) t- test(للتحقق من صحة الفرضية السابقة حسب متغير سنوات الخبرة استخدم اختبار ت 

بية تعـزى لمتغيـر سـنوات    في واقع إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغر

  ). 12. 4( الخبرة، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 

  

للفروق في واقع إدارة الوقت في مـديريات الشـرطة   ) t test(نتائج اختبار ت : 12. 4جدول رقم 

  .الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير سنوات الخبرة

  

 األبعاد
سنوات 

 الخبرة
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

المعياري

درجات 

الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

اإلحصائية
 0.35 3.61 18  9-5 التخطيط

93 1.065- 0.290 
10+ 77 3.75 0.53 

 0.36 3.99 18 9-5 التنظيم
93 0.628 0.531 

10+ 77 3.91 0.47 

 0.33 4.11 18 9-5 التوجيه
93 0.184 0.854 

10+ 77 4.09 0.44 

 0.38 4.01 18 9-5 الرقابة
93 0.171 0.864 

10+ 77 3.99 0.58 

 0.26 3.93 18 9-5 الدرجة الكلية
93 0.031 0.975 

10+ 77 3.93 0.43 

  

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد   )   12. 4( تشير المعطيات الواردة في الجدول 

يريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى في واقع إدارة الوقت في مد α=0.05المستوى 

لمتغير سنوات الخبرة، فقد كان هناك تقارب واضح في واقع إدارة الوقت في مـديريات الشـرطة   

الفلسطينية من وجهة نظر أفراد العينة وعلى اختالف سنوات خبراتهم، وذلك كما هو واضـح مـن   

وهـي   0.05كانت الداللة االحصائية اكبر من ، حيث ) 12. 4( المتوسطات الحسابية في الجدول 

غير دالة احصائيا، وهذا يتفق مع الفرضية االولى فيما يتعلق بعدم وجود عالقة ذات داللة احصائية 

وقـد يعـزى   . تعزى لمتغير الخبرة العملية في مجاالت الدراسة المختلفة مما يعني قبول الفرضية 

برة بين مدراء الشرطة، كـذلك فتـرة الخدمـة التـي     السبب في ذلك هو قلة الفرق في مستوى الخ

امضاها المدراء الذين يعتبرون في المرحلة الحالية الهيئة التأسيسية للشرطة الفلسطينية التي تأسست 

  .1994في العام 



 

التي اظهرت عدم وجود عالقة بـين ادارة الوقـت   )  1991( بذلك تتفق الدراسة مع دراسة روكو

  .ومتغير الخبرة

  

  :النتائج المتعلقة بأدارة الوقت حسب متغير العمر: ثانيا

للتحقق من صحة الفرضية السابقة حسب متغير العمر تم أحتساب األعداد والمتوسطات الحسـابية   

واالنحرافات المعيارية لواقع إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى 

كما أستخدم اختبار تحليل التباين األحـادي  . )13. 4(دول رقم ضح في الجلمتغير العمر كما هو وا

)one way analysis of variance (     للفروق في واقع إدارة الوقـت فـي مـديريات الشـرطة

  )14. 4(الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير العمر، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 

  

ت الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع إدارة الوقت في األعداد والمتوسطا):  13. 4(جدول رقم 

  .لمتغير العمر مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى

  

  العدد  العمر  األبعاد
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  

  التخطيط

26-33  14  3.45  0.57  

34-41  70  3.76  0.50  

42-49  11  3.81  0.38  

  

  التنظيم

26-33  14  3.72  0.46  

34-41  70  3.98  0.45  

42-49  11  3.90  0.44  

  

  التوجيه

26-33  14  3.93  0.36  

34-41  70  4.14  0.40  

42-49  11  4.05  0.61  

  

  الرقابة

26-33  14  3.84  0.45  

34-41  70  4.05  0.52  

42-49  11  3.86  0.79  

  

  الدرجة الكلية

26-33  14  3.73  0.36  

34-41  70  3.98  0.38  

42-49  11  3.91  0.47  



 

للفروق فـي معيقـات إدارة الوقـت فـي     نتائج اختبار تحليل التباين األحادي :  14. 4جدول رقم 

  .مديريات الشرطةالفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير العمر

  

 مصدر التباين األبعاد
درجات 

الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

اإلحصائية
التخطيط

 0.616 1.231 2 بين المجموعات
  

2.437 
  

 0.253 23.247 92 داخل المجموعات 0.093

 - 24.478 94 المجموع

 0.400 0.801 2 بين المجموعات التنظيم
  

1.953 
  

0.148 
 0.205 18.864 92 داخل المجموعات

 - 19.665 94 المجموع

 0.254 0.508 2 بين المجموعات التوجيه
  

1.408 
  

0.250 
 0.180 16.595 92 داخل المجموعات

 - 17.103 94 المجموع

 الرقابة
 0.357 0.715 2 بين المجموعات

  
1.166 

  
 0.307 28.202 92 داخل المجموعات 0.316

 - 28.916 94 المجموع

الدرجة 

 الكلية
 0.365 0.730 2 بين المجموعات

  
2.314 

  
 0.158 14.510 92 ل المجموعاتداخ 0.105

 - 15.240 94 المجموع

  

إلى وجود تقارب واضح في واقع إدارة الوقت في )   13. 4( تشير المعطيات الواردة في الجدول 

مديريات الشرطة الفلسطينية من وجهة نظر عينة الدراسة وعلى أختالف فئاتهم العمريـة، حيـث   

وهي غير دالة احصائيا، وهذا يتفق مع الفرضـية االولـى    0.05كانت الداللة االحصائية اكبر من 

فيما يتعلق بعدم وجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير العمر في مجاالت الدراسة المختلفة 

إلى عدم وجـود  )   14. 4( كما أظهرت المعطيات الواردة في الجدول  . مما يعني قبول الفرضية

في واقع إدارة الوقت فـي مـديريات الشـرطة     α=0.05المستوى فروق ذات داللة إحصائية عند 

  .الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير العمر 

  
 



 

  : النتائج المتعلقة بأدارة الوقت حسب متغير المؤهل العلمي: ثالثا

للتحقق من صحة الفرضية السابقة تم أحتساب األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

لواقع إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي 

  ، كما تم اسـتخدام اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي      ) 15. 4( كما هو واضح في الجدول رقم 

 للفروق في واقع إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية تعـزى لمتغيـر  

  ).16. 4(المؤهل العلمي، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 

  

األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع إدارة الوقت في : 15. 4جدول رقم     

  .لمتغير المؤهل العلميلفلسطينية في الضفة الغربية تعزى مديريات الشرطة ا

  

  العدد  المؤهل العلمي  األبعاد
المتوسط 

  لحسابيا

االنحراف 

  المعياري

  

  التخطيط

  0.31  3.92  11  دبلوم

  0.49  3.76  60  بكالوريوس

  0.58  3.54  24  دراسات عليا

  

  التنظيم

  0.34  4.25  11  دبلوم

  0.38  3.92  60  بكالوريوس

  0.59  3.80  24  دراسات عليا

  

  التوجيه

  0.28  4.48  11  دبلوم

  0.36  4.12  60  بكالوريوس

  0.49  3.86  24  دراسات عليا

  

  الرقابة

  0.34  4.33  11  دبلوم

  0.48  4.03  60  بكالوريوس

  0.68  3.74  24  دراسات عليا

  

  الدرجة الكلية

  0.20  4.24  11  دبلوم

  0.33  3.95  60  بكالوريوس

  0.52  3.74  24  دراسات عليا

  

  



 

رة                نتــائج اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي للفــروق فــي معيقــات إدا: 16. 4جــدول رقــم  

تعزى لمتغير االمؤهل لفلسطينية في الضفة الغربية الوقت في مديريات الشرطةا

  .العلمي

  

 مصدر التباين األبعاد
درجات 

الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

اإلحصائية

التخطيط
 0.660 1.321 2 بين المجموعات

  
2.624 

  
 0.252 23.157 92 داخل المجموعات 0.078

 - 24.478 94 المجموع

 التنظيم

 0.786 1.572 2 بين المجموعات
  

3.996 
  

0.022 
 0.197 18.094 92 داخل المجموعات

 - 19.665 94 المجموع

 التوجيه

 1.514 3.029 2 بين المجموعات
  

9.900 
  

0.000 
 0.153 14.074 92 وعاتداخل المجم

 - 17.103 94 المجموع

 الرقابة
 1.449 2.897 2 بين المجموعات

  
5.122 

  
 0.283 26.019 92 داخل المجموعات 0.008

 - 28.916 94 المجموع

الدرجة 

 الكلية

 0.977 1.954 2 بين المجموعات
  

6.766 
  

 0.144 13.286 92 داخل المجموعات 0.002

 - 15.240 94 وعالمجم

  

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )   16. 4( تشير المعطيات الواردة في الجدول 

α=0.05    في واقع إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية تعـزى لمتغيـر

للفروق في واقـع  ) tukey test(المؤهل العلمي، واليجاد مصدر هذه الفروق استخدم اختبار توكي 

إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وذلك 

  ). 17. 4(كما هو واضح في الجدول رقم 

  

  

  



 

للفروق في واقع إدارة الوقت في مـديريات  ) tukey test(نتائج اختبار توكي : 17. 4جدول رقم 

  .العلمي الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهلالشرطة الفلسطينية في 

  

  دراسات عليا  بكالوريوس  دبلوم  المقارنات  األبعاد

  

  التنظيم

  0.4555*  0.3298    دبلوم

  0.1257      بكالوريوس

        دراسات عليا

  

  التوجيه

  0.6241*  0.3636    دبلوم

  0.2604      بكالوريوس

        دراسات عليا

  

  الرقابة

  0.5903*  0.2944    دبلوم

  0.2958      بكالوريوس

        دراسات عليا

  

  الدرجة الكلية

  0.5009*  0.2906    دبلوم

  0.2103      بكالوريوس

        دراسات عليا

  

أن الفروق فـي واقـع إدارة الوقـت فـي     )  17. 4( تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدول 

غير المؤهل العلمي في أبعاد الدراسة أعاله مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمت

كانت بين أفراد العينة من حملة درجة الدبلوم وحملة درجة الدراسات العليا لصالح حملـة درجـة   

الدبلوم الذين أكدوا بدرجة أكبر على واقع إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضـفة  

  ).15. 4(الحسابية في الجدول رقم الغربية، وذلك كما هو واضح من المتوسطات 

ان ذلك يدل على أن هذا النوع من المدراء من حملة درجة الدبلوم  يتميز بالخدمة االكبر والتسلسل 

في الرتب العسكرية اكثر من حملة البكالوريوس والدراسات العليا كما أنهم عملوا فـي المسـتويات   

لتقسيمة العسكرية للرتب  أوالدرجات ولـديهم  با) ضباط صف ( أفراد، رؤساء فرق :  الدنيا بصفة

معرفة في احتياجات االفراد ومشاكلهم كونهم كانوا في هذا المستوى، كذلك االحتياجـات الالزمـة   

الداء الواجبات، لذا يجب التركيز في تعيين الكادر البشري على عامل الخبرة لما له من اثار ايجابية 

النتيجة التي بين ايدينا مصداقية عينة الدراسة مـن حملـة    على االداء، ومن الممكن أن يكون سبب

  .الدبلوم في االجابة على اداة الدراسة اكثر من غيرهم

مما سبق يرى الباحث انه ال يمكن قبول الفرضية اعالة بسبب وجود فروق ذات داللة احصائية في 

  .لة الدبلومتعزى للتحصيل العلمي لصالح حم) التنظيم، التوجية، الرقابة ( مجاالت 



 

 90بعـدد  % ) 94.7( أما بالنسبة لعامل الجنس في هذه الفرضية تم استبعادة الن نسـبة الـذكور   

  .بعدد خمسة وال يمكن مقارنتها احصائيا% ) 5.3( ونسبة االناث 

  

في معيقات ادارة الوقت  α=0.05ال يوجد فروق ذات داللة أحصائية عند المستوى : الفرضية الثانية

  الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى للمتغيرات الديمغرافيـة لعينـة الدراسـة     في مديريات

التخطيط، التنظيم، (في مجاالت الدراسة المختلفة ) الجنس، العمر، التحصيل العلمي، مدة الخدمة ( 

  ).التوجية، الرقابة، معيقات أخرى

  . للتحقق من صحة الفرضية تم اجراء التحقق لكل متغير على حدة

  .النتائج المتعلقة بمعيقات أدارة الوقت حسب متغير سنوات الخبرة: أوال

للفروق ) t test(للتحقق من صحة الفرضية السابقة  حسب متغير سنوات الخبرة استخدم اختبار ت  

في معيقات إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير سـنوات  

  ). 18. 4(كما هو واضح في الجدول رقم الخبرة، وذلك 

  

لشرطة اللفروق في معيقات إدارة الوقت في مديريات ) t test(نتائج اختبار ت : 18. 4جدول رقم 

  .الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير سنوات الخبرة

  

  المعيقات
 

سنوات 

 الخبرة
 العدد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

يمة ت ق

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 التخطيط
5-9 18 3.27 0.91 

93 0.324- 0.747 
10+ 77 3.34 0.81 

 التنظيم
5-9 18 3.61 0.42 

93 0.629- 0.531 
10+ 77 3.73 0.71 

 التوجيه
5-9 18 3.57 0.68 

93 0.620 0.537 
10+ 77 3.46 0.72 

 الرقابة
5-9 18 3.39 0.79 

93 0.831 0.408 
10+ 77 3.23 0.73 

 معيقات أخرى
5-9 18 3.41 0.80 

93 1.860- 0.066 
10+ 77 3.78 0.75 

 الدرجة الكلية
5-9 18 3.47 0.64 

93 0.258- 0.797 
10+ 77 3.52 0.61 

  



 

إلى عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد    )  18. 4( تشير المعطيات الواردة في الجدول 

في معيقات إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضـفة الغربيـة    α=0.05ستوى الم

تعزى لمتغير سنوات الخبرة، فقد كان هناك تقارب واضح في معيقات إدارة الوقت فـي مـديريات   

الشرطة الفلسطينية من وجهة نظر عينة الدراسة وعلى اختالف سنوات خبراتهم، وذلك كمـا هـو   

،  حيث كانت الداللة االحصائية اكبـر مـن   ) 18. 4( توسطات الحسابي في الجدولواضح من الم

وهي غير دالة احصائيا، وهذا يتفق مع الفرضية االولى فيما يتعلق بعدم وجود عالقـة ذات   0.05

  .داللة احصائية تعزى لمتغير الخبرة العملية في مجاالت الدراسة المختلفة مما يعني قبول الفرضية

  

  .النتائج المتعلقة بمعيقات أدارة الوقت حسب متغير العمر: ثانيا

للتحقق من صحة الفرضية السابقة تم أحتساب األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

لواقع إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير العمر كما هـو  

ــم  ــاين األحــادي                )  19 .4( واضــح فــي الجــدول رق ــل التب ــار تحلي ــا اســتخدم اختب كم

)one way analysis of variance (    للفروق في معيقات إدارة الوقت فـي مـديريات الشـرطة

  ). 20.  4(الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير العمر، وذلك كما يظهر في الجدول رقم  

  



 

داد والمتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة لمعيقـات إدارة                األع): 19.  4(جدول رقم 

  .لمتغير العمرسطينية في الضفة الغربية تعزى الوقت في مديريات الشرطة الفل

  

  العدد  العمر  األبعاد
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  

  التخطيط

26-33  14  3.59  0.78  

34-41  70  3.20  0.81  

42-49  11  3.83  0.81  

  

  التنظيم

26-33  14  3.77  0.61  

34-41  70  3.65  0.73  

42-49  11  3.99  0.65  

  

  التوجيه

26-33  14  3.45  0.53  

34-41  70  3.45  0.74  

42-49  11  3.70  0.74  

  

  الرقابة

26-33  14  3.39  0.55  

34-41  70  3.24  0.80  

42-49  11  3.21  0.61  

  

  معيقات أخرى

26-33  14  3.66  0.74  

34-41  70  3.70  0.77  

42-49  11  3.87  0.84  

  

  الدرجة الكلية

26-33  14  3.58  0.52  

34-41  70  3.46  0.63  

42-49  11  3.72  0.60  

  



 

نتـائج اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي للفـروق فـي معيقـات إدارة                : 20. 4جدول رقم 

  .تعزى لمتغير العمر يات الشرطةالفلسطينية في الضفة الغربيةالوقت في مدير

  

 مصدر التباين األبعاد
درجات 

الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

اإلحصائية

التخطيط
 2.397 4.794 2 بين المجموعات

  
3.650 

  
0.030  

 
 0.657 60.421 92 داخل المجموعات

 - 65.215 94 المجموع

 التنظيم

 0.574 1.148 2 بين المجموعات
  

1.129 
  

0.328 
 0.508 46.780 92 داخل المجموعات

 - 47.928 94 المجموع

 التوجيه

 0.318 0.635 2 بين المجموعات
  

0.613 
  

0.544 
 0.518 47.638 92 داخل المجموعات

 - 48.273 94 المجموع

 الرقابة
 0.152 0.303 2 بين المجموعات

  
0.268 

  
 0.566 52.093 92 داخل المجموعات 0.766

 - 52.396 94 المجموع

معيقات 

 أخرى

 0.159 0.318 2 بين المجموعات
  

0.261 
  

 0.609 56.009 92 داخل المجموعات 0.771

 - 56.327 94 المجموع

الدرجة 

 الكلية

 0.372 0.743 2 بين المجموعات
  

0.976 
  

 0.381 35.024 92 داخل المجموعات 0.381

 - 35.767 94 المجموع

  

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )   20.  4(تشير المعطيات الواردة في الجدول 

α=0.05  في معيقات إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير

للفروق في معيقـات إدارة  ) tukey test(ذه الفروق استخدم اختبار توكي العمر، واليجاد مصدر ه

الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير العمر، وذلـك كمـا هـو    

  ). 21. 4(واضح في الجدول رقم 



 

الوقـت   للفروق في معيقات إدارة) tukey test(نتائج اختبار توكي ):  21. 4( جدول رقم       

  .في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغيرالعمر

  

  50-41  40-31  30-21  المقارنات  المعيقات
  

  التخطيط

26-33    0.3857  0.2393-  

34-41      *0.6250-  

42-49        

  

ت في بعد أن الفروق في معيقات إدارة الوق)   21. 4( تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدول 

التخطيط في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير العمر كانت بـين أفـراد   

سنة لصالح األخيرة الذين أكدوا بدرجة أكبر علـى   49-42سنة و 41-34العينة في الفئة العمرية 

غربية، وذلك كما معيقات إدارة الوقت في بعد التخطيط في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة ال

  ). 19. 4(هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول رقم 

  

مما سبق يعتقد الباحث أن السبب الرئيسي لكون معيقات التخطيط لدى عينة الدراسـة مـن الفئـة    

اكثر من غيرهم يعود لقلة االهتمام بالتخطيط واعتمادهم على خبرتهم الشخصـية   50-41العمرية 

ة الداء مهماتهم االدارية،  علما أن اهم معيقات التخطيط تمثلت فـي عـدم وجـود    في الحياة العملي

مواعيد محددة للمهام، والقيام بأعمال كثيرة في نفس الوقت وذلك اعتمادا على المقدرة على التحمل، 

  .وعدم وجود اولويات واضحة في العمل 

  

  :  تحصيل العلميالنتائج المتعلقة بمعيقات أدارة الوقت حسب متغير ال: رابعا

  

للتحقق من صحة الفرضية السابقة تم أحتساب األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

لواقع إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية تعـزى لمتغيـر التحصـيل    

ليـل التبـاين األحـادي     ، كما أستخدم اختبار تح)  22. 4( العلمي كما هو واضح في الجدول رقم 

)one way analysis of variance (    للفروق في معيقات إدارة الوقت فـي مـديريات الشـرطة

  ) . 23. 4(الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وذلك كما هو في الجدول 

     



 

ة لمعيقات إدارة الوقـت  األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري: 22. 4جدول رقم 

  .المؤهل العلمي في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية تعزى لمتغير

  

  العدد  المؤهل العلمي  األبعاد
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  

  التخطيط

  0.85  3.28  11  دبلوم

  0.84  3.31  60  بكالوريوس

  0.81  3.39  24  دراسات عليا

  

  التنظيم

  0.98  3.91  11  دبلوم

  0.66  3.64  60  بكالوريوس

  0.69  3.78  24  دراسات عليا

  

  التوجيه

  0.99  3.59  11  دبلوم

  0.72  3.40  60  بكالوريوس

  0.51  3.62  24  دراسات عليا

  

  الرقابة

  0.96  3.35  11  دبلوم

  0.74  3.19  60  بكالوريوس

  0.63  3.39  24  دراسات عليا

  

  معيقات أخرى

  0.84  3.93  11  دبلوم

  0.79  3.93  60  بكالوريوس

  0.66  3.60  24  دراسات عليا

  

  الدرجة الكلية

  0.81  3.63  11  دبلوم

  0.60  3.44  60  بكالوريوس

  0.52  3.62  24  دراسات عليا

  

   

  

  

  

  

  

  



 

) ( one way analysis of varianceنتائج اختبار تحليل التباين األحـادي  ): 23. 4(جدول رقم 

ارة الوقت في مديريات الشرطةالفلسطينية في الضـفة  للفروق في معيقات إد

  .الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

  

مصدر التباين األبعاد
درجات 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 التخطيط

 0.070 0.140 2بين المجموعات

  
0.099 

  
0.906 

داخل 

 المجموعات
92 65.075 0.707 

 - 65.215 94 المجموع

 التنظيم

 0.443 0.885 2 بين المجموعات

  
0.866 

  
0.424 

داخل 

 المجموعات
92 47.043 0.511 

 - 47.928 94 المجموع

 التوجيه

 0.503 1.006 2 بين المجموعات

  
0.979 

  
0.380 

داخل 

 المجموعات
92 47.267 0.514 

 - 48.273 94 المجموع

 الرقابة

 0.390 0.781 2بين المجموعات

  
0.696 

  
0.501 

داخل 

 المجموعات
92 51.615 0.561 

 - 52.396 94 المجموع

معيقات 

 أخرى

 0.907 1.815 2بين المجموعات

  
1.531 

  
0.222 

داخل 

 المجموعات
92 54.512 0.593 

 - 56.327 94 المجموع

الدرجة 

 الكلية

 0.379 0.757 2بين المجموعات

  
0.995 

  
0.374 

داخل 

 المجموعات
92 35.009 0.381 

 - 35.767 94 المجموع



 

إلى عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد    )   23. 4(تشير المعطيات الواردة في الجدول 

في معيقات إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضـفة الغربيـة    α=0.05المستوى 

تغير المؤهل العلمي، إذ كان هناك تقارب واضح في آراء أفراد العينـة وعلـى اخـتالف    تعزى لم

مؤهالتهم العلمية في معيقات إدارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك 

المبين أعاله، علمـا ان نسـبة   ) 22. 4(كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول رقم 

، والسبب الرئيسـي قـد   % 25.3، والدراسات العليا %11.6، الدبلوم %63.2لبكالوريوس حملة ا

يعزى الى ان الشروط الواجب توافرها في المدراء واحدة تتعلـق بـالخبرات السـابقة، والشـهادة     

  .العلمية، والدورات التدريبية، اضافة الى المهارات والقدرات الشخصية

  

نه ال يمكن قبول الفرضية اعاله بسبب وجـود فـروق ذات داللـة    اعتمادا على نتائج الدراسة فا 

والفئـة            )  41 – 34( تعزى للعمـر تحديـدا  للفئـة العمريـة     ) التخطيط ( احصائية في مجال 

وبالنسبة لعامل الجنس في هذه الفرضية تـم اسـتبعادة الن نسـبة    . لصالح االخيرة)  49 – 42( 

  .بعدد خمسة وال يمكن مقارنتها احصائيا% ) 5.3( نسبة االناث و 90بعدد % ) 94.7(  الذكور 

  



 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :النتائج والتوصيات

   
  :النتائج 1. 5

  :خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج وهي كمايلي 

  

الوقت من قبل مدراء االقسـام فـي مـديريات     أظهرت نتائج الدراسة أنه يوجد أهتمام بإدارة  .1

الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية وبلغ المتوسط الحسابي لهذا الواقع على الدرجـة الكليـة   

يليـه  )  4.10(الإلهتمام بمجال التوجيه بمتوسط حسـابي  : ، وجاء في مقدمتها)3.93(للمقياس 

ثم مجال التخطـيط بمتوسـط   )  3.93( ثم مجال التنظيم بمتوسط حسابي) 3.99(مجال الرقابة 

 .)3.72(حسابي 
 
أظهرت نتائج الدراسة أن معيقات ادارة الوقت ذات نسبة عالية وجاء في مقـدمتها المعيقـات     .2

بمتوسط حسابي . المتعلقة بالتنظيم، المعيقات االخرى، التوجيه، التخطيط، والرقابة على التوالي

 ). 3.51( ياس لجميع المجاالت على الدرجة الكلية للمق
 
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية في واقع ادارة الوقت تعـزى لمتغيـر     .3

حيث كانت بين افراد العينة من ) التنظيم، التوجيه، والرقابة ( المؤهل العلمي في ابعاد الدراسة 

عدم وجـود فـروق    حملة الدبلوم والدراسات العليا لصالح حملة الدبلوم، بينما اظهرت الدراسة

 ).العمر، الخبرة (ذات داللة في المتغيرات االخرى 
 



 

اظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية في معيقات ادارة الوقت تعزى لمتغير   .4

  )  41– 34( العمر في بعد التخطيط، وكانت الفروق بين افراد العينـة فـي الفئـة العمريـة     

خيرة، بينما اظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللـة فـي   لصالح الفئة اال)  49 – 42(و 

  ) .التحصيل العلمي، الخبرة ( المتغيرات االخرى 
 
اظهرت نتائج الدراسة اهتمام مدراء االقسام في مديريات الشرطة بعملية ادارة الوقت من خالل   .5

ـ : جوانب عديدة مثل ت لمواجهـة  التخطيط اليومي، تحديد مواعيد النجاز المهام، تخصيص وق

االزمات، مراجعة الخطط المرسومة باستمرار، اعطاء الفرصة للمرؤوسين للتعبيرعن ارائهـم،  

تحديد الواجبات وفقا للنظام القائم في المؤسسة، االختصار بالمكالمات الهاتفية، تسجيل البيانـات  

اعطـاء   والمعلومات بالطرق السليمة من اجل استرجاعها عند الحاجة، العمل بـروح الفريـق،  

التعليمات بوضوح، مراجعة الخطط وانجاز الواجبات، لكن المدراء اهملـوا بعـض الجوانـب    

تنمية مهارة ادارة الوقت لديهم :  الهامة في عملية إدارة الوقت التي جاءت باخر اهتماماتهم مثل

ن وللعاملين واستخدام االجندة، قول ال لمن يضيعون الوقت، تحليل الوقت، معاقبة مـن يسـيئو  

 .استخدام الوقت 
 
اظهرت الدراسة أن أهم معيقات ادارة الوقت تتمثل في ممارسـات االحـتالل فـي المنـاطق       .6

الفلسطينية، نقص االحتياجات المادية ونقص وسائل االتصال الحديثة، عدم مناسـبة المقـرات   

لـذاتي  الشرطية الحالية للعمل، تاخر بعض العاملين عن وقت الدوام الرسمي، نقص االنضباط ا

لدى بعض العاملين، كثرة المكالمات الهاتفية الواردة لمكان العمل، وجود اكثر من رئيس مباشر 

في مكان العمل، التدخالت العشائرية والحزبية في أعمال رجال الشرطة، تخطيط العاملين للقيام 

واب باعمال خاصة في ساعات العمل الرسمي، نقص الصالحيات الممنوحة للمدير في مجال الث

والعقاب، ، تعيين موارد بشرية ذوي تخصصات غير مطلوبة، قلة الوعي باهمية الوقـت لـدى   

 .بعض العاملين، شعور بعض العاملين لنهم فوق القانون السباب حزبية  

  



 

  : التوصيات  2. 5

  : اعتمادا على نتائج الدراسة يوصي الباحث بمايلي

  
رات الشرطية الحاليـة لعـدم مناسـبتها للعمـل     يجب العمل على ايجاد الحلول المناسبة للمق  .1

والعمـل  . واحتياجاته، كذلك الحد من التدخالت العشائرية والحزبية في أعمال رجال الشرطة 

على تعيين الموارد البشرية ذوي التخصصات المطلوبة والقـادرة علـى إنجـاز الواجبـات     

 .  الشرطية 
 
الوقت لديهم بإسـتمرار والتعـرف علـى     على مدراء الشرطة العمل على تنمية مهارة ادارة .2

االسباب التي تؤدي الى اعاقته والعمل على ايجاد اآلليات التي تسهم فـي اسـتثمار الوقـت    

كـذلك  . والعمل على تطوير القدرات الذاتية للمدراء والعاملين وفقا لالسس العلميـة الحديثـة  

الوقت والمواعيد المختلفة، واعتماد  اإلهتمام بإستخدام االجندة المناسبة باعتبارها وسيلة لتنظيم

الخطط البديلة المبنية على االسس العلمية نظرا لخصوصية الحالة الفلسـطينية حيـث تعمـل    

  .الشرطة الفلسطينية في ظل سيطرة االحتالل اإلسرائيلي على المناطق الفلسطينية 
 
لشـرطة المنتظمـين   ان يعمل مدراء الشرطة على توفير الحوافز المادية والمعنوية لرجال ا  .3

بوقت العمل الرسمي، مما يسهم في رفع الروح المعنوية لديهم مما يعود بالفائدة على المؤسسة 

ويزيد الوالء التنظيمي، ويحد من ظاهرة الالمبالالة ونقص االنضباط الذاتي والتـأخير عـن   

والبعـد عـن    الدوام والغياب غير المبرر، و توجيه العاملين لربط والئهم بالمؤسسة الشرطية

 .الحزبية 
 
يجب على مدراء الشرطة الفلسطينية استبعاد عامل المجاملة والعالقات الشخصية و تغليـب    .4

 .مصلحة العمل على المصالح الشخصية 
 
العمل على تفويض الصالحيات للمرؤوسين خاصة األمور الروتينية وتوضيح حدود السلطة   .5

صال المختلفة  في مديريات الشرطة وتطويرها والمسؤولية، كذلك تحديث انظمة ووسائل االت

 .قدر المستطاع لما لها من اهمية في تحقيق اهداف المؤسسة
 
اجراء المزيد من االبحاث والدراسات الميدانية حول ادارة الوقت وأسباب هدرة، واالهتمـام    .6

 باجراء دراسة جديدة عن ادارة الوقت في مديريات الشرطة الفلسـطينية تتضـمن متغيـرات   

 .جديدة
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  :المالحق

  
  :قائمة بأسماء مديريات الشرطة التي أجريت فيها الدراسة:  1ملحق 

  
  اسم المديرية  م
  ة محافظة الخليل مديرية شرط  1
 مديرية شرطة محافظة  بيت لحم  2
 مديرية شرطة محافظة رام اللة والبيرة  3
 مديرية شرطة محافظة أريحا  4
 مديرية شرطة محافظة جنين  5
 مديرية شرطة محافظة نابلس  6
 مديرية شرطة محافظة طولكرم  7
 مديرية شرطة محافظة قلقيلية  8

  



 

  : لمحكمين لالستبانةقائمة بأسماء ا:   2ملحق 

  
  التخصص  مكان العمل  االسم  م
  دكتوراة إدارة  جامعة البوليتكنيك  مروان جلعود. د  1
  دكتوراة إدارة  جامعة القدس  يوسف ابو فارة . د  2
  دكتوراة تربية   جامعة القدس المفتوحة  محمد شاهين. د  3
  دكتوراة تربية   جامعة القدس المفتوحة  تيسير ابو ساكور. د  4
  دكتوراة إحصاء  جامعة الخليل  نبيل الجندي . د  5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

                                                    استبانة الدراسة                           :  3ملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  )  هاستبان( 

  

  

  المحترم   ........................................   :..........................ت مدير/ األخ 

  تحية طيبة وبعد،،،، 

  

  :يقوم الباحث بإعداد دراسة بعنوان

واقع ادارة الوقت ومعيقاته في مديريات الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية من وجهة نظر 

  دراسة ميدانية/ مدراء االقسام المختلفة 
  

في بناء المؤسسات والتنمية البشرية  مـن   حصول على درجة الماجستيروذلك استكماال لمتطلب ال 

  . فلسطين –جامعة القدس  

وفي الوقت الذي أثمن جهدكم في خدمة وطنكم وشعبكم أرجو من حضراتكم االجابـة علـى هـذه    

االستبانة بموضوعية ودقة من أجل تحقيق اهداف الدراسة، علما بأن هذه البيانات التي تجمـع لـن   

دم اال ألغراض البحث العلمي وستعامل بالسرية التامة، وسـيتم تحليلهـا باسـتخدام الـرزم     تستخ

  ). spss( االحصائية 

  

  مع الشكر والتقدير

                                                                    
  الباحث                                                                        

  اياد محمد عيد بحيص                                                         

  

  

  

  

  



 

  :) في المكان المناسب × اشارة الرجاء وضع (  :البيانات الشخصية: القسم األول

  

      انثى    ذكر الجنس

 فأكثر 50  49-42  41-34  33-26 العمر
  دراسات عليا    بكالوريوس    مدبلو    الثانوية العامة  المؤهل العلمي

    فأكثر 10    9- 5 مدة الخدمة بالسنوات

  
  :القسم الثاني

)            مـدى تطبيـق مبـاديء ادارة الوقـت فـي مؤسسـتك        ( أوال اختبار تشخيص ادارة الوقت  

  ): في المكان المناسب   X الرجاء وضع اشارة (  

  

موافق   الفقرات  

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق 

  ارضمع

 : مجال التخطيط
            أحدد مواعيد النجاز االعمال المطلوبة من المرؤوسين  1
            .أخطط ألي عمل قبل بدئه يوميا  2
            .يوميا مستخدما اجندة مناسبةأسجل النشاطات التي أقوم بها   3
            .يوميانجازها اضع قائمة باألعمال التي اريد ا  4
ي تردني في حينها دون اعطاء أقوم بانجاز االعمال الت  5

  .اولوية للمهمة منها

          

انحراف عن  أيأراجع الخطط المرسومة باستمرار لتجنب   6

  .المسار المرسوم لها

          

            .أخصص وقتا لمواجهة االزمات الطارئة بشكل دائم  7
            .أدرس طريقة تصرفي بالوقت نهاية كل يوم  8

 مجال التنظيم
            الفرصة للمرؤوسين للتعبير عن ارائهم  أقوم باعطاء  9

            .للذين يضيعون جزءا من وقتي) ال(أقول   10
            .أخصص وقتا محددا للمراجعين  11



 

أجتمع مع المشرفين المباشرين على العمل باستمرار لمعرفة   12

  .المشكالت التي تواجههم اثناء العمل

          

             .أتجنب تنفيذ االعمال الروتينية  13
أعقد اجتماعات دورية للتعريف بما هو جديد في كيفية سير   14

  .العمل 

          

            .أختصر في المكالمات الهاتفية اثناء العمل  15
             .أحدد واجبات العاملين وفق النظام القائم في المؤسسة  16
            .أعمل على تنمية مهارة الوقت لدي بشكل دائم  17
            .ة مهارة الوقت لدى العاملين باستمرارأعمل على تنمي  18
            .أفوض الصالحيات للعاملين لكن بحدود معينة  19
            .وقت أيال اسمح للعاملين بالدخول الى مكتبي في   20

 : مجال التوجية
            .اتخذ القرارات بدون تردد  21
            .أشرك العاملين في اتخاذ القرار  22
            . ع العاملين وفق جدول زمني محددأعقد اجتماعات م  23
            .أوجه العاملين لالداء االفضل باستمرار  24
            .استخدم وسائل االتصال الحدبثة مثل الفاكس واالنترنت  25
            اوصي االدارة بتسجيل البيانات لالستفادة منها عند الحاجة  26
            امنح مكافات للمبدعين في عملهم   27
            .على تنمية روح الفريق بين العاملين باستمرار اعمل  28

  مجال الرقابة 
أحصل باستمرار على تعذية راجعة من العاملين لالطالع   29

  .على سير العمل

          

            .أقوم بزيارة العاملين في مواقعهم لالطالع على سير العمل  30
            .اعطي التعليمات بشكل واضح لتجنب تضييع الوقت  31
            .اقوم باعادة تحليل استخدامي للوقت بين فترة واخرى  32
            .اقوم بمراجعة ماتم تنفيذة مع ما تم تخطيطة  33
            .يوجد انظمة تعاقب من يسيء استخدام الوقت  34

  



 

  ):في المكان المناسب    xالرجاء وضع اشارة ( معيقات ادارة الوقت : ثانيا

  

موافق   الفقرات  

  بشدة

غير   محايد  موافق

  موافق

  معارض

 : مجال التخطيط
           .المقرات الشرطية غير مناسبة للعمل  35
            . عدم وجود مواعيد محددة النجاز المهام  36
            عدم وجود اولويات واضحة في العمل   37
            القيام باعمال كثيرة في نفس الوقت  38
            .عدم القيام باعداد خطط يومية  39
            .رك الواجبات قيل انجازهات  40
            .عدم استخدام االجندة اليومية لتدوين الواجبات والمواعيد  41

 مجال التنظيم
            صعوبة الحصول على البيانات بسبب نظم االرشفة المتبعة  42
            .الالمباالة من قبل بعض العاملين في اداء واجباتهم  43
           .لينعدم وضوح خطوط السلطة للعام  44
            .عدم وضوح خطوط المسؤولية للعاملين  45
            .تدني مستوى الصالحيات المالية للمدراء  46
            .غياب التفويض الفعال لتنفيذ الواجبات  47
            .كثرة االعمال الورقية  48
            عدم توافر االحتياجات الالزمة الداء المهام  49
            .دى بعض العاملينقلة الوعي بأهمية الوقت ل  50
            .تاخر بعض العاملين عن وقت الدوام الرسمي  51
            .تعيين الموارد البشرية ذوي التخصصات غير المطلوبة  52
            .شعور بعض العاملين انهم فوق القانون السباب حزبية  53

  :مجال التوجية
            االهتمام بالتفاصيل الصغيرة والروتينية  54
            .ة المدير في انجاز االعمال منفردارغب  55
            .متابعة العاملين الجدد وتوجيههم  56



 

            نقص الصالحيات الممنوحة للمدير في مجال الحوافز  57
            .ضعف روح الفريق بين العاملين  58
            .االجتماعات غير المخطط لها  59
            ت فاكس وانترن: النقص في وسائل االتصال الحديثة  60
            .سوء الفهم واالفتقار الى االصغاء الجيد  61
            .تأجيل اتخاذ القرار  62
            .التردد في اتخاذ القرار  63

 : مجال الرقابة
            .زيادة عدد العاملين عن الحد الالزم في مكان العمل  64
            .عدم القدرة على قول ال لمن يضيعون وقت العمل  65
           وى االنضباط الذاتي لدى بعض العامليننقص مست  66
            .كثرة التقارير الكتابية المطلوبة  67
            .كثرة الزيارات المفاجئة لموقع العمل  68
            .مغادرة مكان العمل قبل الموعد المحدد  69
            .كثرة المكالمات الهاتفية الواردة لمكان العمل  70
            .ة االزماتتدني خبرة المدير في ادار  71
            وجود اكثر من رئيس مباشر للموظف في موقع العمل  72

  معيقات اخرى الدارة الوقت  
             .تخطيط العاملين للقيام باعمال خاصة بعد انتهاءالعمل  73
            اجراء مكالمات هاتفية الغراض خاصة   74
            قراءة الصحف والمجالت اثناء ساعات العمل الرسمي  75
            .تناول القهوة والشاي اثناء العمل  76
            .مراجعة الطبيب في ساعات العمل الرسمي  77
التدخالت العشائرية والحزبية في اداء رجال الشرطة   78

  .لواجباتهم

          

            ممارسات االحتالل في األراضي الفلسطينية  79

  

  مع خالص التحية
  الباحث



 



 

  :فهرس اآليات الفرآنية الكريمة

  

  اآلية الكريمة
رقم 

  اآلية
  أسم السورة

رقم 

  الصفحة

  2  الليل  1  ". والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى : " قال تعالى

  2  الفجر  1  ".  والفجر، وليال عشر  : " قال تعالى

  2  الدخان  40  ".   إن بوم الفصل ميقاتهم اجمعين : " قال تعالى

إن الصالة كانت علـى المـؤمنبن كتابـا    : " ال تعالىق

  ".  موقوتا 

103  
  النساء

2  

يسألونك عن ااألهلة قل هي مواقيت للناس : " قال تعالى

  "  والحج 

  
  البقرة  189

  
9  

  

  :فهرس األحاديث النبوية الشريفة

  

  أسم المرجع  الحديث الشريف
رقم 

  الحديث

  رقم الصفحة

هللا عنه قال أن رسـول  عن عبداهللا بن مسعود رضي ا 

ال تزول قدما ابـن آدم " اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال 

يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمـس عـن   

عمره فيما أفناه ، وعن شبابه فيما أباله ، وعن مالـه  

  "من أين اكتسبه وفيم أنفقه ، وما عمل فيما علم 

سنن 

  الترمذي

  
2601  
  

  

  

  
2  
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