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 املستخلص:

يعدالوقتأحدأمهاملصطلحااتلتيشغلتأذهاانلعديدمناملفكرينفيمختلفامليادينفهناكمنأعتربهالوجهاألخرلعملةاحلياة
 .ألهنمقياساخللود،الشيءأطوملنهإذاكانعلينااالنتظاروالشيءأقصرمنهإذاكانعلينااإلسراعواإلجناز

األكثرفيوقتأقصرومبجهودأقل، فاهلدفاملنشودمنإدارةالوقتهوأنتكومنجراياتألمورحتتتصرفالشخصوأنينجزأعم
ممايلزمهإجيادبوصلةفيأفكارللتأكدمناالجتاهالصحيحنحواهلدف، 

 .فهيإذنتلغيالتلقائيةالفوضويةوتؤدإيلىالعقالنية

لذاوفيالسياقنفسهإذاأرادالباحثالغوصفيموضوعإدارةالوقتيواجهبكمهائلمناألسئلةالتيهيفيواقعاألمرمشاكلتفرضع
باإلجابةعليهامباشرة، وتتفاوهتاهتاملشاكلمنشخصإلىأخرومنمديرألخر، لىمديرفيعملهوفيحياهتوالتييصع

ولقد تطرقنا يف دراستنا هذه إىل  .ولذلكلعدةاعتباراتكنوعيةالعمل، وطبيعةالشخصوالبيئةالتييعيشويعملفيها
ثالثة فصول حيث خصص الفصل األول لإلطار املنهجي وفيه مت التطرق إىل كل من اإلشكالية 

فرضيات وأسباب اختيار املوضوع، أما الفصل الثاين فقد خصصناه لإلطار النظري والتساؤالت وال
وتناولنا فيه إدارة الوقت واألداء واملؤسسات الواثئقية، أما الفصل الثالث فتناولنا فيه اإلطار امليداين وفيه 

 مت التطرق إىل جماالت الدراسة وجمتمع وعينة الدراسة، ونتائج ومقرتحات الدراسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إشكالية الدراسة: 1.1

إن اإلدارة الناجحة للوقت جتعل الفرد يشعر ابلتوازن يف حياته ألنه هو املسؤول األول واألخري عن إدارة 
رتك بني كافة الناس إال شوقته وذلك من خالل التخطيط له واستغالله أفضل استغالل والوقت شيء م

ستغله ويستفيد منه وهناك من يهدره وال يعطي له أدىن أن الفرق يكمن يف كيفية استغالله فهناك من ي
قيمة كما أن اإلدارة الفعالة للوقت تلعب دورا هاما يف تقدم وتطور املؤسسات الواثئقية على اختالف 
أنواعها حيث ان املوظف الذي حيرتم ويراعي أوقات عمله سيساهم بدوره يف رفع كفاءة وإنتاجية 

ن جناح أي مؤسسة واثئقية يتوقف إىل حد كبري على مدى تنظيمها املؤسسة اليت يعمل هبا،كما أ
ألوقاهتا لالستفادة منها والرقي ابخلدمات املوجودة على مستواها وهذا ما سيساهم يف حتقيق األهداف 
املراد حتقيقها وهذا ما سيتم التعرف عليه عن قرب وذلك من خالل القيام بدراسة على أرض الواقع 

مدى مسامهة إدارة الوقت الكتشاف عة العمومية لوالية الطارف لكتبة الرئيسية للمطاوذلك سيتم يف امل
يف حتسني أداء هذه املؤسسة الواثئقية وعليه فاإلشكالية اليت ستتمحور حوهلا الدراسة هي: كيف تساهم 

 إدارة الوقت يف حتسني أداء املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية الطارف؟.

 تساؤالت الدراسة:: 2.1

لقدجاءتتحتإشكاليةالدراسةجمموعةمنالتساؤالاتلتيمنشأهناأنتعطيناجمموعةمناحلقائقالتيقدتسامهدورهافيالوصو 
 :إللىأفضاللنتائج

 الوقت؟ إدارة مبادئ الطارف لوالية العمومية للمطالعة الرئيسية املكتبة موظفي يطبق هل

 أمهيةالوقت؟ الطارف لوالية العمومية للمطالعة الرئيسية املكتبة موظفي يدرك هل

 الوقت؟ مضيعات مع الطارف لوالية العمومية للمطالعة الرئيسية املكتبة موظفي يتعامل كيف

 :فرضيااتلدراسة: 3.1

. تعرفالفرضيةعلىأهناعبارةعنتخمينيضعهالباحثلبحثهوقدحتتماللصدقأوالكذب
 :وقدقمنافيبحثناهذابوضعمجموعةمنالفروضتكمنفي

  .املكتبةالرئيسيةللمطالعةالعموميةلواليةالطارفمبادإئدارةالوقتموظفياليطبق:الفرضيةاألوىل



 .املكتبةالرئيسيةللمطالعةالعموميةلواليةالطارفأمهيةالوقتموظفييدرك:الفرضيةالثانية

 

يتعاملموظفياملكتبةالرئيسيةللمطالعةالعموميةلواليةالطارفبشكلجيدمعمضيعااتلوقتبشتىأنواعها:الفرضيةالثالثة
. 

 :: أسباابختياراملوضوع4.1

ينطلقكلبحثعلميمنمجموعةمناألسبابتكوندافعاأساسياللبحثفيهوكانتاألسباابلتيدفعتبناللقيامبدراسةهذااملوضو 
 :عمايلي

 .الرغبةواملياللشخصيللبحثفيهذااملوضوع

 .األمهيةالتييكتسيهااملوضوعكانتسببمباشرللخوضفيه

 .لفتاالنتباهألمهيةالوقتواهناملصدراألواللذيرتتبطبهحياةالفرد

 أهداف الدراسة: :5.1

 إن األهداف اليت نرجو حتقيقها والوصول إليها من خالل دراستنا هلذا املوضوع هي:

 للمطالعة العمومية لوالية الطارف.التطرق لواقع إدارة الوقت يف املكتبة الرئيسية  ✓
لفت انتباه املسؤولني داخل هذه املؤسسة إىل أمهية الوقت يف احلياة وكيف أن تنظيمه يساهم يف  ✓

 رقي املؤسسة. 
 حماولة وضع برانمج عمل يكون دعما هلذه املؤسسة يف إجناز أعماهلا اليومية. ✓
ني ابملكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية التعرف على أهم مضيعات الوقت اليت يعاين منها املوظف ✓

 لوالية الطارف.
حماولة التقليل من خرافة أن الوقت ال ميكن التحكم فيه وأن املوظف ال ميكنه إجناز األعمال  ✓

 املوكلة إليه يف األوقات احملددة لذلك.

 الدراسات السابقة: 6.1

عنوان: مهارات إدارة الوقت واليت جاءت حتت  (:2013دراسة عبد هللا عبد العزيز الباحوث) •
وعالقتها بضغوط العمل من وجهة نظر موظفي وكالة وزارة املالية لشؤون امليزانية والتنظيم 



ابلرايض حيث حاول الباحث التطرق إىل اإلشكالية التالية: التعرف على مهارات إدارة الوقت 
ون امليزانية والتنظيم وعالقتها بضغوط العمل من وجهة نظر موظفي وكالة وزارة املالية لشؤ 

 ابلرايض؟ ومن النتائج اليت توصل إليها الباحث أن مستوى مهارات 
 

 

إدارة الوقت يف وانلة وزارة املالية لشؤون امليزانية والتنظيم ابلرايض مرتفع. أن مستوى ضغوط العمل يف 
 1وزارة املالية لشؤون املالية والتنظيم ابلرايض متوسط.

الوليدي وجاءت حتت العنوان التايل مدى كفاءة إدارة الوقت لدى  دراسة هيفاء عبد هللا •
العاملني يف املنظمات: إدارة املشاريع والشؤون اهلندسية ابألمانة العامة مبدينة جدة التابعة لوزارة 
الشؤون البلدية والقروية وقد متحورت إشكالية حبثها حول أن هناك العديد من املهن اليت تتميز 

ا ولقد صاغت مشكلتها على النحو التايل وهو أن هناك هدر للوقت وعدم معرفة بكثرة أعبائه
العاملني إبدارة الوقت. وتوصلت الباحثة إىل جمموعة من النتائج تكمن يف توجد عالقة عكسية 

 .2بني إدارة الوقت وضغوط العمل. وجود عالقة طردية بني إدارة الوقت واملؤهل العلمي
ي واملعنون إبدارة الوقت وأثرها على أداء العاملني يف دائرة األحوال دراسة راوية تيسري غزاو  •

املدنية واجلوازات يف إقليم الشمال يف األردن من وجهة نظرهم وقد تناولت اإلشكالية التالية: ما 
هو واقع تطبيق إدارة الوقت لدى عاملي دائرة األحوال املدنية غي إقليم الشمال؟ وماهو أثر 

ى أداء العاملني يف دائرة األحوال املدنية واجلوازات يف إقليم الشمال يف األردن؟ إدارة الوقت عل
وقد توصلت الباحثة إىل جمموعة من النتائج أظهرت نتائج التحليل أبن املستوى العام إلدارة 

 . 3الوقت لدى العاملني يف دائرة األحوال املدنية واجلوازات يف إقليم الشمال ابألردن مرتفع

 مصطلحات الدراسة:  7.1

                                                           
الباحوث،عبد هللا عبد العزيز. مهارات إجارة الوقت وعالقتها بضغوط العمل من وجهة نظر موظفي وكالة وزارة المالية لشؤون 1

 www. Nuass. متاح على الخط 2013الميزانية والتنظيم بالرياض. ماجستير: العلوم اإلدارية: جامعة نايف للعلوم األمنية، 
.sa/handle 

هللا. مدى كفاءة إدارة الوقت لدى العاملين في المنظمات إدارة المشاريع والشؤون الهندسية باألمانة العامة بمدينة الوليدي، هيفاء عبد 2

 www. Abahe .ukجدة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية. ماجستير: إدارة أعمال: إدارة عامة}د.م{. }د.ت{. متاح على ال خط
لوقت وأثرها على أداء العاملين في دائرة األحوال المدنية والجوازات في إقليم الشمال في األردن من غزاوي، راوية تيسير. إدارة ا 3

 time management and its impact on employées performance at the civil statuts andوجهة نظرهم=
passeports département in the northern in Jordan from employées perspective. االدارة العامة: جامعة

 library.iugaza.edu.psمتاح على الخط  2012اليرموك، 
 



يعرف بيدس إدارة الوقت فيقول: هي تنظيم اإلطار الزماين مبا يتالءم مع ألوان العمل  إدارة الوقت:
 واالجناز بصورة اقتصادية.

عرفه نيكوالس: أنه نتاج السلوك، فالسلوك هو النشاط الذي يقوم به األفراد أما نتاجات  األداء:
 السلوك فهي النتائج اليت متحضت عن ذلك السلوك.

 

هي مراكز املعلومات واملكتبات وبنوك املعلومات وقواعد البياانت ومواقع الويب  املؤسسات الواثئقية:
كانت هذه املؤسسات عامة أو متخصصة أو وطنية أو مدرسية أو البحثية أو الوحدات األرشيفية سواء  

أكادميية وهتتم إبنتاج أو حصر مصادر املعلومات مبختلف أنواعها وأشكاهلا هبدف حفظها وتنظيمها 
 ونشرها وإاتحتها للمستفيدين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :: تقدمي مكان الدراسة01

 اهليئة املسؤولة على املكتبة: ➢

على املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية الطارف هي وزارة الثقافة وهي جهاز  إن اهليئة املسؤولة
 رمسي للحكومة اجلزائرية هتم ابلثقافة اجلزائرية من كل جوانبها ومن مهامه:

 محاية وترقية الرتاث الثقايف. ✓
 تطوير الفنون وتشجيع الفنانني. ✓
 القيام ابملهرجاانت والنشاطات الثقافية. ✓
 الدويل يف جمال الثقافة. التعاون ✓
 تقدمي املكتبة: ➢

مسيت املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية الطارف ابسم فرانسواز لويز املدعوة : التسمية: 1
مربوكة بن بلقاسم. وهي مكتبة عامة تقع مبحاذاة اإلذاعة احمللية لوالية الطارف، أنشأت يف 

موظف مت توزيعهم على  45يعمل هبا  .2016مارس 19ومت تدشينها يف 2015جانفي22
 املصاحل املوجودة على مستوى املكتبة.

 وظائف املكتبة:: 2

 2012.05.24 املؤرخفي 234.12 مناملرسومالتنفيذيرقم06 عمالأبحكاماملادة 
 :تقوماملكتبةالرئيسيةللمطالعةالعموميةلواليةالطارفبإجنازاملهامالتالية

 .وضعمختلفاألرصدةالواثئقيةحتتتصرفكالملستعلمني -

 .وضعخدمامتكتبةاملطالعةالعموميةحتتتصرفكلشرحيةاجتماعية -

 .ختصيصفضاءمالئمالحتياجااتلطفللتشجيعابداعه -

 .توفريفضاءللدراساتوحتضرياالمتحاانت -

 .تسهيلتطورالكفاءااتلقاعديةالستعماالالعالمواالعالماآليل -



 

 

-
توفريالوسائاللتيتسمحلألشخاصاملعاقينباملطالعةالعموميةابإلضافةالىالعملعلىرتقيةاآلفاقاملعرفيةوالثقافيةمنخ

 .اللبعضالنشاطات

 : : أهداف املكتبة 03

 :تسعىاملكتبةالرئيسيةللمطالعةالعموميةلواليةالطارفإلىتحقيقمجموعةمناألهدافيمكنإجيازهافيالنقاطالتالية

 .مجعمصادراملعلوماتعلىاختالفأنواعهالتلبيةاحتياجااتملستفيدين -

 .تنظيممصادراملعلوماتواجملموعااتملكتبيةهبدفاالستخدامالفعاللتنميةالثقافةاملكتبية -

 .العملعلىمساعدةاجملتمعاملستفيدمنهافيعمليةالبحثعناملعلومةوكيفيةالوصوإلليها -

املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية الطارف على حتتوي : املصاحل املوجودة يف املكتبة:40
العديد من املصاحل اليت تسعى املكتبة من خالهلا إىل خدمة اجملتمع املستفيد من خدماهتا وهي  

 كاآليت:

 :ويتكومنناملصاحلالتالية:الطابقالسفلي

 .يوجدفياملدخاللرئيسيللمكتبة: مكتباالستقبال

 .التيتصادفاملستفيدعنددخوهلباابملكتبةوهياملصلحة: مصلحةمعاجلةالكتب

 .وهيمقابلةملصلحةمعاجلةالكتب: مصلحةاإلعارة

 .وهوالقسمالذييستقبالألطفاملوجودعلىاجلهةاليمنىلمصلحةاإلعارة:فضاءالطفل

توجدهذهالقاعةعلىاجلهةاملقابلةلفضاءالطفل،كمايوجدفيالطابقالسفليقاعةخصصتلطلبةا:قاعةاالخنراط
  .لسنةالثالثةاثنوي



 .قاعةمطالعةللصغار

 :يتكوهنذاالطابقمن:الطابقالثاين

 .قاعةالسمعيالبصري -

 

 .قاعةاالعالمااليل-

 .قاعةالباحثني -

 .مكتباملديرة -

 .مكتباألمانة -

 :ويتكوهنذاالطابقمن:الطابقالثالث

 .قاعامتطالعةللكبار 04 -

 .كماخصصتقاعةواحدةلذوايالحتياجااتخلاصة -

 : الرصيد الواثئقي : 05

النواة يعدالرصيد
لكلمكتبةعموميةويلعبالدورالرئيسيفيتلبيةاحتياجااتملستفيدينوإجنازاخلدمةاملكتبيةبصفةعامةلذلكاألساسية

 : فإنرصيداملكتبةالرئيسيةللمطالعةالعموميةلواليةالطارفيتكومنن

 عدد النسخ عدد العناوين  القسم
 2430 270 املعارف العامة

 690 160 الفلسفة
 1824 304 الدايانت

 4918 983 علوم اجتماعية
 789 263 قانون



 819 273 علوم وتقنيات
 6300 1050 لغات، آداب، لسانيات

 6042 1007 اتريخ وجغرافيا
 1548 387 فنون

 440 110 رايضة، هواايت، موسيقى
 (01جدول رقم)

 : القوى العاملة ابملكتبة: 06

 :يتوزعموظفياملكتبةالرئيسيةللمطالعةالعموميةلواليةالطارفحسبتخصصاهتمكماهوموضحفياجلدواللتايل

 عدد املوظفني التخصص
 06 علم املكتبات

 05 حقوق
 06 علم االقتصاد
 09 علم االجتماع

 05 أدب العريب
 02 علم االتصال

 04 اتريخ
 05 موارد البشرية

 03 إعالم آيل
 (02جدول رقم)

 االت الدراسة: : جم02

متت هذه الدراسة ابملكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية الطارف اليت اجملال املكاين:  ➢
 .2016مارس  19ومت تدشينها يف  2015جانفي 22أنشأت يف 



لقد متت الدراسة مع املكتبيني املوجودين على مستوى املكتبة الرئيسية للمطالعة اجملال البشري:  ➢
 مكتيب من خمتلف التخصصات. 45العمومية لوالية الطارف واملقدر عددهم ب 

استغرقت فرتة اجراء الدراسة امليدانية أربعة أشهر وذلك ابتداء من اختيار األداة اجملال الزماين:  ➢
املناسبة ملثل هذه الدراسات إىل غاية زايرة املكتبة وحتديد العينة املقصودة ابلبحث ومن مث مجع 

 انت املطلوبة وحتليلها والتوصل إىل النتائج النهائية للدراسة.البيا

يعرف املنهج على أنه الطريق الذي يتبعه الباحث يف دراسته للمشكلة من : منهج الدراسة: 03
 4أجل اكتشاف احلقيقة.

ولقد ارأتينا يف هذه الدراسة استخدام املنهج الوصفي ألنه املنهج األنسب ملثل هذه الدراسات 
 قمنا بوصف الظاهرة ومجع احلقائق املرادة.حيث 

 : أداة الدراسة:04

لقد اعتمدان يف دراستنا هذه على استمارة االستبيان الذي يعرف أبنه: وسيلة من وسائل احلصول 
 5على املعلومات وهو تصميم فين جملموعة من األسئلة حتتوي على أبرز النقاط موضوع البحث.

 وقد مرت استمارة االستبيان مبرحلتني مها: 

مرحلة االعداد االويل لالستمارة: وذلك مت انطالقا من وضع أهداف وفروض الدراسة ومت توزيع 
 بعض االستمارات على جمموعة من األشخاص ملعرفة ما إذا كانت األسئلة املوضوعة واضحة أم ال.

اد األويل لالستمارة وتعديلها مت عرضها على األستاذ مرحلة حتكيم االستبيان: بعد االنتهاء من االعد
املشرف: عيواز حمند الزين الذي أشار علينا ببعض التعديالت اليت تسهل على املبحوث فهم األسئلة 

 املوجهة إليه. 

مرحلة االستمارة النهائية: وهي املرحلة األخرية اليت طهر فيها الشكل النهائي لالستمارة وقد 
 حماور ابإلضافة إىل البياانت الشخصية للعاملني وهي كاآليت: 04وهي ضمن  سؤاال 27تضمنت
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أوال: البياانت الشخصية للمكتبيني: وتضمنت اجلنس والتخصص واملؤهل العلمي وسنوات اخلربة يف 
 العمل. 

 اثنيا: حماور األسئلة.

 .04إىل  01الوقت من وجهة نظر املديرة واملكتبيني وتضمنت األسئلة من احملور األول:

 .12إىل  01مضيعات الوقت واليت تضمنت األسئلة من  احملور الثاين:

 .05إىل  01معوقات إدارة الوقت واليت تضمنت األسئلة من  احملور الثالث:

 .03إىل  01الوسائل املعينة على إدارة الوقت واليت تضمنت األسئلة من  احملور الرابع:

 على النتائج التالية: وبعد توزيع استمارات االستبيان حتصلنا

 

 

 النسبة املئوية العدد االستمارات
 %97 44 املسرتجعة
 %2.22 01 الضائعة
 %13.33 06 الفارغة
 %84.44 38 الصاحلة
 %100 45 اجملموع

 .( ميثل عدد االستمارات املوزعة واملسرتجعة من أفراد العينة03جدول رقم)

العاملني ابملكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية الطارف استمارة استبيان على  45لقد مت توزيع 
وبعد اسرتجاع االستمارات تبني لنا ما يلي: أن عدد االستمارات  %100وهو ما قدر بنسبة 

يف حني جند أن االستمارات الفارغة كانت  %84.44بنسبة 38الصاحلة للتحليل والدراسة هي 
وهذا ما  01ارات غري املسرتجعة فهي استمارة واحدة أما االستم %13.33استمارات بنسبة  06

 .%2.22قدر بنسبة 



 : حتليل البياانت وتفسري النتائج:06

 :تفريغ بياانت االستبيان ➢

انطالقا من جمموعة األسئلة املطروحة على العاملني ابملكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية الطارف 
ة يف االستبيان سنقوم بتفريغ وحتليل كل ما مت مجعه يف جداول وذلك عن طريق أداة الدراسة واملتمثل
 للحصول على النتائج العامة للدراسة.

 البياانت الشخصية للعاملني: :1.6

 النسبة التكرار اجلنس
 %22.22 10 ذكر
 %77.77 35 أنثى

 %100 45 اجملموع
 : توزيع العينة من حيث اجلنس.04جدول رقم

مقارنة بنسبة  %22.22اجلدول املوضح أعاله أن نسبة الذكور منخفضة بنسبة نالحظ من خالل هذا 
 وهذا راجع إىل العديد من العوامل أمهها أن الذكور يفضلون %77.77اإلانث واليت قدرت بنسبة

 التوجه حنو اخلدمة الوطنية أكثر

 من العمل يف املؤسسات العمومية.

 املؤهالت العلمية ألفراد العينة:: 2.6

 النسبة التكرار املؤهل العلمي
 %2.63 01 بكالوراي
 %60.52 23 ليسانس

 %29.03 09 ماسرت
 %0 0 دكتوراه

 %7.89 03 دراسات تطبيقية



 %5.26 02 دون إجابة
 %100 38 اجملموع

 ( ميثل توزيع العينة حسب مؤهالهتم العلمية.05جدول رقم)

الدراسة متحصل على شهادة الليسانس بدرجة أوىل وذلك من خالل اجلدول يتضح لنا أن أغلبية جمتمع 
وأتيت شهادة الدراسات التطبيقية   %29.03وتليها شهادة املاسرت بنسبة  %60.52قدر بنسبة  ما

يف  %2.63وأتيت شهادة البكالوراي كدرجة أخرية بنسبة  %7.89كدرجة اثلثة حيث قدرت بنسبة 
وذلك راجع إىل جمموعة من العوامل  %5.26حني مل يبدي اآلخرون أبي إجابة وهو ما قدر بنسبة 

واملؤثرات اليت أدت إىل ظهور هذه النتائج أمهها عدم رغبة العديد من أفراد جمتمع الدراسة يف متابعة 
فيه والتعرف على  املشوار الدراسي على مستوى اجلامعة وتفضيلهم للوسط املهين والرغبة يف اخلوض

 الواقع أكثر.

 : ختصصات العاملني ابملكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية الطارف.3.6

 النسبة التكرار التخصص
 %18.42 07 علم املكتبات

 %15.78 06 حقوق
 %15.78 06 اقتصاد

 %7.89 03 إعالم آيل
 %5.26 02 علم اجتماع

 %2.63 01 اتريخ
 %2.63 01 اتصال

 %5.26 02 موارد بشرية
 %21.05 08 أدب عريب
 %2.63 01 دون إجابة

 %100 38 اجملموع
 ( 06جدول رقم)



نالحظ من خالل هذا اجلدول أن ختصصات املكتبيني املوجودين على مستوى املكتبة الرئيسية للمطالعة 
عوامل حيث جند أن العمومية لوالية الطارف قد اختلفت وظهرت بنسب متفاوتة، وذلك راجع لعدة 

وذلك يعود إىل أن هذه التخصص موجود  %21.05ية احتل املرتبة األوىل بنسبة ختصص اللغة العرب
على مستوى جامعة الوالية مما جعل هؤالء يفضلون االلتحاق هبذا التخصص ضف إىل أن هؤالء 

اق ابملكتبة لشغل املكتبيني تنعدم لديهم مناصب الشغل يف جمال ختصصهم مما أدى هبم إىل االلتح
منصب عمل والقضاء على آفة الفراغ لديهم، يف حني جند ختصص علم املكتبات أييت يف املرتبة الثانية 

وهذا راجع إىل عدم توفر هذا التخصص على مستوى جامعات الوالية، ضف إىل  %18.42بنسبة 
ه، وأتيت يف املرتبة اخلوف من اخلوض فيه وذلك العتقادهم أنه ختصص صعب وال ميكنهم التمكن من

أتيت  و%7.89بنسبة اإلعالم اآليل  وتليها%15.78الثالثة كل من احلقوق والعلوم االقتصادية بنسبة 
وهذا راجع حلاجة املكتبة إىل متخصصني  %5.26بنسبة  واملوارد البشرية علم االجتماعبعدها كل من 

يف  عرتض املكتيب أثناء أتدية مهامه.تقنية اليت قد تيف اإلعالم اآليل والربجمة وذلك ملعرفة وحتليل املشاكل ال
 . %2.63حني أتيت كل من التاريخ وعلم االتصال يف املرتبة األخرية بنسبة 

 ميثل سنوات اخلربة يف العمل (.07)جدولرقم

 النسبة التكرار سنوات اخلربة يف العمل
 %39.47 15 سنوات 05أقل من 

 %31.57 12 سنوات 10إىل  05من 
 %21.05 08 سنة 15إىل  10 من

 %7.89 03 دون إجابة
 %100 38 اجملموع 

نالحظ من خالل هذا اجلدول ان سنوات اخلربة يف العمل اختلفت من فئة إىل أخرى موجودة على 
سنوات جاءت يف املرتبة األوىل بنسبة  05مستوى املكتبة حيث جند أن سنوات اخلربة يف العمل أقل من 

 2016وهذا راجع إىل أن املكتبة حديثة العهد حيث أنه مت تدشينها يف مارس  %39.47قدرت ب 
إىل  10وأتيت يف املرتبة األخرية من  %31.57سنوات بنسبة  10إىل  05وأتيت يف املرتبة الثانية من 

 .%7.89والذين مل يبدوا رأيهم حول هذا السؤال قدرت نسبتهم ب  .%21.05وقدرت بنسبة  15



 .ترأىانلوقتشيءمهمفيعملك

 النسبة التكرار االحتماالت
 %0 00 اندرا
 %2.63 01 قليال
 %5.26 02 حمايد
 %10.52 04 أحياان
 %78.94 30 دائما

 %15.78 01 دون إجابة
 %100 38 اجملموع

 ( 08جدول رقم)

من خالل اجلدول املبني يتضح لنا أن املكتبيني املوجودين على مستوى املكتبة الرئيسية للمطالعة 
 %78.94العمومية لوالية الطارف جيمعون على أن الوقت شيء مهم يف العمل وهذا ما قدر بنسبة 

مؤسستهم  وهذا راجع إىل مدى وعي وإدراك هؤالء ألمهية الوقت وكيف أن له دور كبري يف حتسني أداء
فقط من أجابت أبحياان وهذا راجع لعدم اكرتاث هذه الفئة  %10.52يف حني جند أن هناك نسبة 

بينما جند  %5.26أبمهية الوقت وجند أن هناك فئة أخرى كانت حمايدة يف إجابتها وهو ما قدر بنسبة 
نسبة ال أتخذ .وهي %2.63فئة جد قليلة ترى أن الوقت شيء مهم يف العمل وهذا ما قدر بنسبة 

يف حني هناك فئة عزفت عن اإلدالء  بعني االعتبار ألن معظم أفراد العني يرون أنه شيء مهم يف العمل.
 .%15.78برأيها حول أمهية الوقت يف عملها وهو ما قدر بنسبة 

 

 

 تنبهزمالئكألمهيةالوقت

 النسبة التكرار االحتماالت
 %10.52 04 اندرا



 %7.89 03 قليال
 %7.89 03 حمايد
 %47.36 18 أحياان
 %23.68 09 دائما

 %2.63 01 دون إجابة 
 %100 38 اجملموع

 (.09جدول رقم)

من خالل هذا اجلدول يتضح لنا أن العاملني ابملكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية الطارف ال 
وهذا ما يدل  %47.36بنسبة اان قليلة وهذا ما قدر ينبهون بعضهم البعض أبمهية الوقت إال يف أحي

على أهنم على وعي كبري أبمهية هذا املورد األساسي، وأتيت يف املرتبة الثانية الذين أجابوا بدائما بنسبة 
وهذا ما يوضح أكثر درجة الوعي التام أبمهية الوقت، وهناك فئة كانت حمايدة يف إجابتها  23.68%

نفسها النسبة اليت وصل إليها الذين أجابوا بقليال وهي  %7.89حول هذا السؤال وهو ما قدر بنسبة 
 %10.52قدرت نسبة الذين أجابوا بنادرا بو 

هذا ما مت احلصول عليه وكخالصة هلذا اجلدول: نرى أن املكتبيني ينبهون بعضهم البعض ألمهية الوقت و 
الل التحكم يف . وهذا ما يدل على أن املكتبيني هلم رغبة يف تغيري واقع عملهم من خ%47.36بنسبة 

 أوقاهتم بشكل يسمح هلم ابلقيام أبعماهلم وفق جداول زمنية معينة.

 .تؤكدلزمالئكعلىضرورةاالستفادةالقصوىمنالوقت

 النسبة التكرار االحتماالت
 %2.63 01 اندرا
 %18.42 07 قليال
 %7.89 03 حمايد
 %36.84 14 أحياان
 %31.57 12 دائما



 %2.63 01 دون إجابة
 %100 38 اجملموع

 ( 10جدول رقم )

يؤكدون لزمالئهم على ضرورة االستفادة  %36.84نالحظ من خالل حتليلنا هلذا اجلدول أن نسبة 
وهذه تعترب مبادرة حسنة ملعاجلة آفة الفراغ والقضاء على يف كثري من األحيان القصوى من الوقت 

دائما يؤكدون لزمالئهم على  %31.57مضيعات الوقت بشىت أنواعها، يف حني جند أن هناك نسبة 
قليال ما تؤكد على ضرورة االستفادة من الوقت،  %18.42ضرورة االستفادة من الوقت، وجند نسبة 

 وهي اندرا ما تؤكد على ضرورة االستفادة من الوقت. %2.63وهناك نسبة ضئيلة جدا قدرت ب 
 وهي نفس النسبة اليت وصل إليها الذين مل جييبوا على هذا السؤال.

وكخالصة هلذا اجلدول: نرى أن العاملني ابملكتبة يؤكدون لزمالئهم على ضرورة االستفادة من الوقت يف 
تقبل كل شخص لفكرة االستغالل  عدموهذا راجع إىل  %36.84بعض األحيان ما قدر بنسبة 

األمثل للوقت. فهناك من يرفض استغالله هنائيا وهذا ابختالف نفسيات العاملني يف كيفية التأثري على 
 زمالئهم من خالل اقناعهم بفكرة االستغالل اجليد للوقت.

 .ترأىانلوقتشيءمهمفيحياةاالنسان

 النسبة التكرار  االحتماالت 
 %00 00 اندرا

 %00 00 قليال 
 %2.63 01 حمايد
 %10.52 04 أحياان
 %84.21 32 دائما

 %2.63 01 دون إجابة
 %100 38 اجملموع



 (11)اجلدولرقم

ان بصفة يظهر لنا من خالل هذا اجلدول أن العاملني ابملكتبة يرون أن الوقت شيء مهم يف حياة االنس
وجند أن فئة قليلة فقط من أجابت أبحياان حيث قدرت نسبتها  %84.21عامة وهذا ما قدر بنسبة 

مهية الوقت وضرورة االستفادة ابملكتبة أبهذه الفئة العاملة وهذا راجع ملدى وعي وإدراك  %10.52 ب
وكانت فئة ، %2.63منه، يف حني مل تبدي الفئة األخرى برأيها حول هذا السؤال وهو ما قدر بنسبة 

 نسبة.أخرى حمايدة بنفس ال

 ضيعات الوقت: ماحملور الثالث 

 أ: مضيعات الوقت اخلاصة ابلتخطيط:

 .ختططلألعمااللتيستقومبها

 النسبة التكرار االحتماالت
 %2.63 01 اندرا
 %7.89 03 قليال
 %00 00 حمايد
 %42.10 15 أحياان
 %47.36 18 دائما

 %100 38 اجملموع
 ( 12اجلدول رقم )

املوضح أن املكتبيني املوجودين على مستوى املكتبة خيططون دائما لألعمال اليت نرى من خالل اجلدول 
وهذا ما يدل على حرصهم الشديد على التخطيط لكل  %47.36سيقومون هبا وهذا ما قدر بنسبة 

األعمال اليت سيقومون هبا ويعود ذلك إىل جمموعة من العوامل أمهها أن التخطيط يساعد املكتبيني على 
أبعماهلم وفق جداول زمنية حمددة تضمن هلم السري احلسن لوظائفهم وجند أن ما يقدر بنسبة  القيام

خيططون لألعمال اليت سيقومون هبا يف بعض الـحيان وهذا ما يؤكد على أن العاملني  42.10%
 ابملكتبة يرون أن التخطيط لألعمال أمر مهم يف سري مهامهم ابلشكل املرغوب.



 

 

 

 

 .مااللتيستنجزهافييومكلديكقائمةابألع

 النسبة التكرار االحتماالت 
 %7.89 03 اندرا
 %28.94 11 قليال
 %00 00 حمايد
 %42.10 16 أحياان
 %18.42 07 دائما

 %2.63 01 دون إجابة
 %100 38 اجملموع

 ( 13اجلدول رقم )

يتضح من خالل هذا اجلدول أن العاملني ابملكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية الطارف تكون هلم 
وهذا يدل  %42.10قائمة ابألعمال اليت سينجزوهنا يف يومهم يف بعض األحيان وذلك ما قدر بنسبة 
هام املوكلة إليهم وحتدد على أهنم على وعي اتم أبمهية تلك القائمة ذلك ألهنا تساعدهم يف معرفة أهم امل

 %18.42هلم األوقات املناسبة للقيام هبذه املهام، يف حني أجاب البعض بدائما وذلك ما قدر بنسبة 
وهي النسبة نفسها اليت أجاب عليها البعض بقليال أما اندرا فهي نسبة ضئيلة جدا حيث قدرت ب 

7.89%. 

كخالصة للجدول: يتضح لنا من خالل اجلدول أن العاملني ابملكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية 
 .%42.10الطارف يعتمدون على القائمة اليومية لألعمال يف أحيان كثرية وهذا ما قدر بنسبة 



 .حتددوقتكافللتخطيطالستثماروقتك

 النسبة التكرار  االحتماالت
 %10.52 04 اندرا
 %13.15 05 قليال
 %10.52 04 حمايد
 %44.73 17 أحياان
 %13.15 05 دائما

 %7.89 03 دون إجابة 
 %100 38 اجملموع

 ( 14اجلدول رقم)

يتضح لنا من خالل هذا اجلدول أن أفراد عينة الدراسة أحياان ما حيددون أوقاات كافية للتخطيط 
وهي نسبة تدل على مدى وعي املكتبيني أبمهية  %44.73الستثمار أوقاهتم وهذا ما قدر بنسبة 

التخطيط الستثمار الوقت حىت يسهل عليهم أتدية املهام املوكلة إليهم ابلطريقة املرغوب فيها، يف حني 
وهذا دليل على  %10.52و %13.15تساوت كل االحتماالت األخرى وتراوحت نسبها بني 

 للوقت يف حياهتم املهنية. االهتمام الكبري الذي يوليه املكتبيني للتخطيط

 .تستغلنهايةاليومفيالتخطيطألعمااللغد

 النسبة التكرار االحتماالت
 %15.78 06 اندرا
 %18.42 07 قليال
 %10.52 04 حمايد
 %34.21 13 أحياان
 %21.05 08 دائما

 %00 00 دون إجابة



 %100 38 اجملموع
 (15اجلدول رقم )

من خالل هذا اجلدول يتضح لنا أن نسبة كبرية من جمتمع الدراسة تستغل هناية يومها يف التخطيط 
وهذا راجع لطبيعة  %34.21لألعمال اليت ستقوم هبا يف الغد يف بعض األحيان وهو ما قدر بنسبة 
أتيت نسبة تخطيط يف حياهتم واألعمال اليت يقومون هبا يف املكتبة ضف إىل الوعي الدائم أبمهية ال

كانت هناك فئة حمايدة يف إجابتها وهو كدرجة اثنية وهي نسبة الذين أجابوا بدائما يف حني    21.05%
وتليها  .%18.42يستغلون هذا الوقت إال قليال فقدر بنسبة  أما الذين ال %10.52ما قدر بنسبة 

 . %15.78الفئة اليت اندرا ما تستغل هناية اليوم يف التخطيط ألعمال الغد وهذا ما تعرب عليه نسبة 

 .ب: مضيعات الوقت اخلاصة ابلتنظيم

 .تعانيمناالزدحامفيمكتبك

 النسبة التكرار االحتماالت
 %23.68 09 اندرا
 %23.68 09 قليال
 %5.26 02 حمايد
 %36.84 14 أحياان
 %2.63 01 دائما

 %7.89 03 دون إجابة 
 %100 38 اجملموع

 (16اجلدول رقم)

نرى من خالل هذا اجلدول أن العاملني ابملكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية الطارف يعانون أحياان 
يف حني جند أن هناك من يعاين اندرا من  %36.84من االزدحام يف مكاتبهم وهذا ما قدر بنسبة 

وأتيت بعدها فئة أجابت أبهنا قليال ما تعاين من  %23.68االزدحام يف مكتبه وهذا ما قدر بنسبة 
بينما جند فئة قليلة جدا تعاين دائما من  %23.68الزدحام يف مكاتبها وهذا ما قدر نسبته أيضا با



وهناك من مل يبدي رأيه حول هذا السؤال وقدرت  %2.63االزدحام يف مكاتبها وهو ما قدر بنسبة 
ويرجع هذا  %5.26وكانت فئة أخرى حمايدة يف إجابتها قدرت نسبتها ب %7.89نسبتهم ب

التفاوت يف النسب املتحصل عليها يف هذا اجلدول للعديد من العوامل أمهها: طبيعة العمل أو املهام 
ملكتيب الذي يعمل مبصلحة اإلعارة جتده غالبا ما يعاين املوكلة لكل شخص كذلك طبيعة املصاحل مثال ا

 من االزدحام مقارنة ابملكتيب املوجود يف مصلحة اإلعالم اآليل وهكذا.

 .تعانيمنالتفويضغريالفعالللسلطة

 النسبة التكرار االحتماالت 
 %26.31 10 اندرا
 %15.78 06 قليال
 %28.94 11 حمايد
 %18.42 07 أحياان
 %2.63 01 دائما

 %7.89 03 دون إجابة 
 %100 38 اجملموع

 (17اجلدول رقم )

كانت حمايدة يف إجابتها وهو ما قدر   يتبني لنا من خالل هذا اجلدول أن معظم أفراد جمتمع الدراسة
وتليها الفئة اليت اندرا ما تعاين من التفويض غري الفعال للسلطة وهو ما  %28.94بنسبة عالية وهي 

يعانون أحياان من التفويض  وهي نسبة الذين  %18.42وأتيت بعدها نسبة  %26.31قدر بنسبة 
غري الفعال للسلطة وهذا ما يؤدي إىل تضييع أوقاهتم ويعود ذلك إىل عدم توفر الكوادر البشرية املؤهلة 

ب املدير أو الرئيس حال غيابه وأتيت بعدها الفئة اليت أجابت أبهنا قليال ما تعاين من لشغل منص
 وهم الذين قالوا أبهنم %2.63وتليها نسبة %15.78التفويض غري الفعال للسلطة وهو ما قدر بنسبة 

يت أتوالنسب ما يعانون من التفويض غري الفعال للسلطة وهي نسبة ضعيفة مقارنة بغريها من  دائما
 .%7.89قدرت بنسبة بعدها الفئة اليت عزفت عن اإلجابة خبصوص هذا السؤال و 



خالصة اجلدول: إن النسب املتحصل عليها ليست متفاوتة بدرجة كبرية أما الواضح أن معظم املكتبيني 
أكثر ابلعمال املوجودين على يعانون يف بعض األحيان من التفويض غري الفعال للسلطة وهذا مرتبط 

مصلحة اإلعارة مقارنة ابلعمال املوجودين يف مصلحة اإلعالم اآليل والسكراتراي وهذا له العديد  مستوى
مما يضيع الوقت وجيعله  من العوامل أمهها أن عمال مصلحة اإلعارة ليس هلم اتصال مباشر مبديرة املكتبة

 يذهب سدى مقارنة ابملوظفني الذين يتعاملون مع املديرة وجها لوجه.

 وم إبجناز أعمال متعددة يف وقت واحد.تق

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %13.15 05 اندرا
 %23.68 09 قليال
 %2.63 01 حمايد
 %42.10 16 أحياان
 %13.15 05 دائما

 %7.98 03 دون إجابة
 %100 38 اجملموع

 (18اجلدول رقم)

يقومون إبجناز أعمال متعددة يف وقت واحد إال  نالحظ من خالل هذا اجلدول أن معظم أفراد العينة ال
يف حني هناك فئة أخرى وهي جد قليلة تقوم إبجناز أكثر  %42.10يف أحيان قليلة وهو ما قدر بنسبة 

يف حني تساوى كل من الذين أجابوا بنادرا ودائما حيث  %23.68من عمل وهو ما تؤكده نسبة 
وتليها الفئة  %7.98يبدوا آرائهم فقدرت نسبتهم ب ، أما الذين مل %13.15قدرت نسبتهما ب 

 .%2.63احملايدة بنسبة 

 ج: مضيعات الوقت اخلاصة ابلرقابة:

 ترى أن عدم مراقبتك لنفسك يعمل على تضييع وقتك.

 النسبة التكرار االحتماالت



 %13.15 05 اندرا
 %10.52 04 قليال

 %7.89 03 حمايد 
 %42.10 16 أحياان
 %18.42 07 دائما

 %7.89 03 دون إجابة
 %100 38 اجملموع

 (18اجلدول رقم)                                             

يتضح من خالل اجلدول أن نسبة كبرية ترى أن عدم مراقبة النفس يعمل على تضييع الوقت أحياان وهو 
وهي نسبة تدل على وعي املوظفني أبمهية مراقبة النفس أثناء العمل وأتيت  %42.10ما قدر بنسبة 

وهذه الفئة ال تويل أمهية كربى ملراقبة  %18.42بعدها نسبة الذين أجابوا بدائما حيث قدرت ب 
النفس يف العمل، يف حني هناك فئتني ترى أن عدم مراقبة النفس ال يؤدي إىل تضييع الوقت إال اندرا 

بينما  %10.52واألخرى اليت أجابت بقليال قدرت نسبتها ب  %13.15ربت عليه نسبة وهو ما ع
 .%7.89قدرت نسبة الذين لو يبدوا آرائهم ب 

 

 :الرتددوالتأجيلوالتسويفعواملقاتلةللوقت

 النسبة التكرار االحتماالت
 %2.63 01 اندرا
 %5.26 02 قليال
 %5.26 02 حمايد
 %31.57 12 أحياان
 %50 19 دائما

 %2.63 01 دون إجابة



 %100 38 اجملموع
 (19اجلدول رقم )

من خالل اجلدول املوضح يظهر لنا أن املوظفني ابملكتبة جيمعون على أن الرتدد والتأجيل والتسويف 
وهي نسبة تظهر عدم تشجيعهم هلذه العوامل اليت تؤدي  %50عوامل قاتلة للوقت وهو ما قدر بنسبة 

إىل تضييع أوقاهتم يف حني ظهرت نسب أخرى متساوية وهي نسبة الذين أجابوا أبهنا قليال ما تعد 
وهي نفس النسبة اليت وصلت إليها الفئة احملايدة يف  %5.26عوامل قاتلة للوقت وهو ما قدر بنسبة 

ى ترى أهنا ال تعد قاتلة إال يف بعض األحيان وهو ما قدر بنسبة إجابتها، يف حني هناك فئة أخر 
 %2.63، وتليها نسبة الذين أجابوا بنادرا وهي نسبة ضعيفة جدا حيث قدرت بنسية 31.57%

 وهي نفس النسبة اليت وصلت إليها الفئة اليت مل تبدي رأيها.

 عدم وجود تقارير املتابعة يؤدي إىل تضييع وقتك.

 النسبة املئوية تكرارال االحتماالت
 %13.15 05 اندرا
 %15.78 06 قليال
 %10.52 04 حمايد
 %44.73 17 أحياان
 %10.52 04 دائما

 %5.26 02 دون إجابة
 %100 38 اجملموع

 (20اجلدول رقم)

يوضح اجلدول التايل اختالف وجهات نظر املوظفني حنو تقارير املتابعة ومسامهتها يف حتسني أداء 
وهو ما يعود إجيااب على أداء املؤسسة اليت يعمل هبا وهذا ما أظهرته النتائج يف هذا اجلدول املوظف 

حيث أن هناك فئة ترى أن عدم وجود تقارير املتابعة يؤدي إىل تضييع الوقت يف بعض األحيان وهو ما 
الوقت  يف حني جند أن هناك من يرى أن عدم وجودها ال يؤدي إىل تضييع %44.73دلت عليه نسبة 

وهم االفراد الذين أجابوا بقليال، وجند أن هناك فئة أخرى ال تويل أي  %15.78وهذا ما أكدته نسبة 



وهم الذين أجابوا بنادرا، يف حني امتنعت فئة  %15.13أمهية هلذه التقارير وهو ما توضحه نسبة 
اية قدرت نسبتها ب وتبقى الفئة األخرية وهي كانت حم %5.26أخرى عن اإلجابة وهو ما قدر بنسبة 

10.52%. 

يبدو أن أفراد جمتمع الدراسة ال يولون أمهية كربى لتقارير املتابعة ودورها يف حتسني أدائهم وأن عدم 
وجودها يؤدي إىل ضياع الوقت وهذا راجع إىل عدم اكرتاثهم هبذه التقارير وعدم وجودها على مستور 

 املكتبة حمل الدراسة إطالقا.

 اخلاصة ابختاذ القرارات.مضيعات الوقت 

 القرارات املتسرعة تؤدي إىل تضييع الوقت.

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت 
 %00 00 اندرا
 %10.52 04 قليال
 %7.98 03 حمايد
 %36.84 14 أحياان
 %39.47 15 دائما

 %5.26 02 دون إجابة
 %100 38 اجملموع

 (21اجلدول رقم )

يظهر لنا من خالل هذا اجلدول املوضح أن جل املوظفني يؤكدون على أن القرارات املتسرعة تؤدي إىل 
وهي نسبة الذين أجابوا بدائما يف حني هناك من يرى  %39.47ضياع الوقت وهو ما قدر بنسبة 

عليه  عكس ذلك وهو أن القرارات املتسرعة تؤدي إىل ضياع الوقت يف بعض األحيان فقط وهو ما دلت
وهي نسبة عالية تؤكد على وعي املوظفني أبمهية عملية اختاذ القرارات املناسبة يف  %36.84نسبة 

أما الذين يرون أهنا  %7.98األوقات املناسبة، وتوجد فئة أخرى كانت حمايدة اذ قدرت نسبتها ب 
 %5.26وقدرت نسبة الذين مل يبدوا أراءهم ب  %10.52قليال ما تضيع الوقت فقدرت نسبتهم ب



ويعود هذا التفاوت يف النسب إىل أن اختاذ القرارات يعد العملية األساسية اليت تقوم عليها أي إدارة 
 والتسرع يف اختاذها يؤدي إىل ضياع الوقت.

 .الرتدد يف اختاذ القرارات عامل أساسي يف تضييع الوقت

 املئويةالنسبة  التكرار االحتماالت 
 %00 00 اندرا
 %10.52 04 قليال
 %5.26 02 حمايد
 %36.84 14 أحياان
 %42.10 16 دائما

 %5.26 02 دون إجابة
 %100 38 اجملموع

 (22اجلدول رقم )

وذلك راجع الختالف وجهات  %5.26و %42.10يظهر اجلدول التايل نسب متفاوتة تراوحت بني 
نظر املوظفني حول هذا السؤال فنجد أن عدد كبري من أفراد العينة يؤكدون على أن الرتدد يف اختاذ 

وتليها نسبة الذين أجابوا أبحياان  %42.10القرارات يؤدي إىل تضييع الوقت وهو ما تعرب عليه نسبة 
إىل ضياع الوقت بنسبة قليلة وهو ماقدر  يف حني هناك من يرى أن الرتدد يؤدي %36.84اذ قدرت 

يف حني تساوت نسبة كل من الذين مل يبدوا رأيهم والفئة اليت كانت حمايدة ب  %10.52ب 
5.26%. 

 احملور الرابع: معوقات إدارة الوقت:

 تعاين من عدم التخطيط للوقت.

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %21.05 08 اندرا
 %21.05 08 قليال



 %10.52 04 حمايد 
 %28.94 11 أحياان
 %13.15 05 دائما

 %5.26 02 دون إجابة
 %100 38 اجملموع

 (23اجلدول رقم)

تعاين أحياان من عدم التخطيط للوقت وتليها  %28.94من املالحظ من خالل هذا اجلدول أن نسبة 
مث جند الفئة اليت اندرا  %21.05ها ب تالفئة اليت قليال ما تعاين من عدم التخطيط للوقت وقدرت نسب

، يف حني جند أن هناك فئة تعاين %21.05ما تعاين من هذا األمر وهو ما قدرت نسبته أيضا ب 
أما الفئة احملايدة فقد قدرت نسبتها  %13.15دائما من عدم التخطيط للوقت واليت قدرت نسبتها ب 

 %5.26و ما قدرت نسبته ب يف حني هناك من مل يبدي رأيه حول هذا السؤال وه %10.52ب 
ميكن القول هنا أن نسبة كبرية من أفراد العينة تعاين من عدم التخطيط للوقت يف أحيان كثرية وذلك قد 

 يعود للعديد من العوامل أمهها اخلطط الفاشلة من البداية، عدم استغالل اخلطة املرسومة كما جيب.

 تعاين من الزايرات املفاجئة.

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %21.05 08 اندرا
 %23.68 09 قليال
 %5.26 02 حمايد
 %28.94 11 أحياان
 %15.78 06 دائما

 %5.26 02 دون إجابة
 %100 38 اجملموع

 (24اجلدول رقم)



من خالل هذا اجلدول نرى أن هناك فئات يف جمتمع الدراسة اختلفت آراءهم حول هذا السؤال فهناك 
يف حني أن  %28.94الزايرات املفاجئة يف غالب األحيان وهو ما عربت عليه نسبة من يعاين من 

وتليها الفئة اليت ترى  %23.68هناك فئة ترى أهنا تعاين قليال من هذه الزايرات اليت قدرت نسبتها ب 
فيما أكدت فئة أخرى أهنا دائما  %21.05أهنا اندرا ما تعاين من هذا األمر حيث قدرت نسبتها ب 

بينما فضلت فئة أخرى  %15.78عاين من الزايرات املفاجئة وهي نسبة قليلة وهذا ما توضحه نسبة ت
وهي نفس النسبة اليت وصلت إليها الفئة  %5.26عدم اإلجابة على هذا السؤال وهوما قدر بنسبة 

سب احملايدة ويرجع هذا التفاوت يف النسب إىل طبيعة املصاحل اليت يعمل هبا املوظفني حيث وح
مالحظتنا أن مصلحة اإلعارة تعاين من هذا األمر مقارنة مبكتب السكراتراي ألن هذا األخري على اتصال 

 مباشر مع املديرة ما حيتم على موظفيه استقبال عدد حمدود من الزائرين.

 تعاين من عدم وضوح األهداف.

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %13.15 05 اندرا
 %21.05 08 قليال
 %15.78 06 حمايد
 %39.47 15 أحياان
 %5.26 02 دائما

 %5.26 02 دون إجابة
 %100 38 اجملموع

 (25اجلدول رقم)

نالحظ من خالل هذا اجلدول أن بعض املوظفني املوجودين على مستوى املكتبة الرئيسية للمطالعة 
وضوح األهداف وهذا ما عربت عليه  العمومية لوالية الطارف أحياان ما يعانون بدرجة كبرية من عدم

وهذا يعود إىل عدم وضوح الدور الذي يقوم به املكتيب داخل املكتبة، تليها الفئة اليت  %39.47نسبة
وكانت هناك فئة  %21.05أدلت أبهنا ال تعاين من عدم وضوح األهداف إال قليال وهو ما قدر بنسبة 

بة الذين يعانون دائما من هذا األمر ب ، يف حني قدرت نس%15.78حمايدة قدرت نسبتها ب 



وهي نسبة جد ضئيلة مما يوضح قدرة هذه الفئة على أتدية مهامها، وهي نفس النسبة اليت  5.26%
 . %5.26وصل إليها الذين امتنعوا عن اإلجابة اذ قدرت ب 

 

 

 متضي معظم وقتك يف االتصاالت اهلاتفية.

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %42.10 16 اندرا
 %21.05 08 قليال

 %18.42 07 حمايد 
 %10.52 04 أحياان 
 %00 00 دائما

 %7.89 03 دون إجابة
 %100 38 اجملموع

 (26اجلدول رقم )

من خالل اجلدول املوضح نرى أن بعض أفراد جمتمع الدراسة ال ميضون أوقاهتم يف االتصاالت اهلاتفية 
يف حني هناك فئة أخرى أيضا ال متضي أوقاهتا يف االتصاالت  %42.10إال اندرا وهو ما قدر بنسبة 

، ويرجع هذا كله إىل اإلدراك التام بعدم فائدة %21.05اهلاتفية إال قليال وهو ما عربت عليه نسبة 
األحاديث املطولة عرب اهلاتف، بينما جند فئة أخرى ترى أهنا ال متضي أوقاهتا يف االتصاالت اهلاتفية إال 

، وتليها فئة احملايدين يف إجاابهتم حيث قدرت نسبتهم ب %10.52اان وهو ما وصلت نسبته إىل أحي
ويعود ظهور هذه النسب  .%7.89تبقى الفئة اليت مل بيدي ألي رأي قدرت نسبتها ب  18.42%

طولة وما هلا املتفاوتة إىل االختالف الواضح بني أفراد جمتمع الدراسة يف نظرهتم إىل االتصاالت اهلاتفية امل
من أتثري سليب على أداء املؤسسة حيث أن املوظف الذي جيري أكثر من اتصال هاتفي يف ساعة واحدة 

 ال جتد له أي تقدم يف جمال عمله. 



 تعاين من عدم حتديد األولوايت.

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %13.15 05 اندرا
 %31.57 12 قليال
 %15.78 06 حمايد
 %28.94 11 أحياان
 %2.63 01 دائما

 %7.89 03 دون إجابة 
 %100 38 اجملموع

 (27اجلدول رقم )

من املالحظ أن معظم أفراد جمتمع الدراسة ال يعانون من عدم حتديد األولوايت إال قليال وهو ما تعرب 
هم الذين يعانون من عدم حتديد األولوايت يف بعض  %28.94تليها نسبة  %31.57عليه نسبة

أما الفئة احملاية فقدرت  %13.15 األحيان وأتيت نسبة الفئة اليت اندرا ما تعاين من هذا األمر بنسبة
. ومما يالحظ أن جل %7.89أما الذين مل يبدوا آراءهم فنسبتهم قدرت ب  %15.78نسبتها ب 

هذا االمر وذلك يعود ملدى قدرهتم على تصنيف األمور حسب  املوظفني ال يعانون بدرجة كبرية من
 درجة أمهيتها واستعجاهلا.

 تعاين من مقاطعات اآلخرين.

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %21.05 08 اندرا
 %10.52 04 قليال
 %15.78 06 حمايد
 %34.21 13 أحياان
 %10.52 04 دائما



 %7.89 03 دون إجابة
 %100 38 اجملموع

 (28اجلدول رقم )

من خالل اجلدول التايل يتضح لنا أن معظم املوظفني يعانون من مقاطعات اآلخرين هلم يف بعض 
ويعود هذا إىل أن هناك فئات ال تراعي أوقات عمل اآلخرين،  %34.21األحيان وهو ما قدر بنسبة 

 %21.05يف حني جند أن هناك فئة اندرا ما تعاين من مقاطعات اآلخرين هلا وقدرت نسبتها ب 
، %10.52وتليها فئة أكدت أهنا ال تعاين من مقاطعات اآلخرين إال قليال حيث قدرت نسبتها ب 

الذين أجابوا أبهنم يعانون دائما من مقاطعات اآلخرين بينما كانت وهي نفسها النسبة اليت وصل إليها 
أما الذين مل يبدوا أي رأي حول هذا السؤال قدرت %15.78فئة حمايدة يف إجابتها فقدرت نسبتها ب 

 .%7.89نسبتهم ب 

 احملور اخلامس: وسائل إدارة الوقت:

 تعتمد على املفكرة يف إدارة وقتك.

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %31.57 12 اندرا
 %10.52 04 قليال
 %26.31 10 حمايد

 %5.26 02 أحياان 
 %18.42 07 دائما

 %7.89 03 دون إجابة
 %100 38 اجملموع

 (29اجلدول رقم)

نالحظ من خالل هذا اجلدول أن أغلب جمتمع الدراسة ال يعتمدون على املفكرة يف إدارة أوقاهتم إال 
وهم الذين ال يعتمدون  %10.52تليها نسبة قليلة قدرت ب %31.57ما توضحه نسبة اندرا وهو 



كانت حمايدة يف إجابتها وتليها نسبة قليلة جدا   %26.31على املفكرة إال قليال يف حني هناك نسبة 
وهم الذين ال يعتمدون عليها إال يف بعض األحيان، أما الذين يعتمدون عليها  %5.62قدرت ب 
يف حني قدرت نسبة الذين مل يبدوا رأيهم حول هذا السؤال ب ، %18.42بتهم قدرت ب دائما فنس

7.89%. 

املالحظ على هذه النسب أن أفراد جمتمع الدراسة ال يعتمدون بشكل كلي على املفكرة يف إدارة أوقاهتم 
ت ومسامهتها يف إال اندرا وهذا راجع لعدم معرفة األمهية الكربى اليت تكتسيها املفكرة يف تنظيم الوق

 التسيري احلسن للخطط املرسومة مسبقا.

 تعتمد على جهاز احلاسب اآليل يف إدارة وقتك.

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت
 %39.47 15 اندرا
 %5.26 02 قليال
 %23.68 09 حمايد
 %10.52 04 أحياان
 %13.15 05 دائما

 %7.89 03 دون إجابة
 %100 38 اجملموع

 (30اجلدول رقم )

كما هو موضح يف اجلدول فإن معظم أفراد جمتمع الدراسة ال يعتمدون على جهاز احلاسب اآليل يف 
الذين قالوا أبهنم ال  %5.26وتليها نسبة  %39.47إدارة أوقاهتم إال اندرا وهو ما تعرب عليه نسبة 

عدم التحكم يف جهاز احلاسب، يف  يعتمدون على هذه الوسيلة إال قليال وهي فئة قليلة ويعود هذا إىل
ممن يعتمدون على  %10.52وهي نسبة الفئة احملايدة، بينما جند نسبة  %23.68حني جند نسبة 

احلاسب اآليل يف إدارة أوقاهتم يف بعض األحيان وقدرت نسبة الذين قالوا أبهنم دائما ما يعتمدون على 
 تبدي الفئة األخرية رأيها فقدرت نسبتها ب ، بينما مل%13.15احلاسب اآليل يف إدارة أوقاهتم ب 

7.89% . 



تظهر النسب املتوصل إليها أن أفراد جمتمع الدراسة ال يعتمدون بشكل كبري على جهاز احلاسب اآليل 
 يف إدارة أوقاهتم وقد يرجع هذا إىل عدم احلاجة إليه أو عدم التحكم فيه.

 .تعتمد على زمالءك يف إدارتك لوقتك

 النسبة املئوية التكرار االحتماالت 
 %31.57 12 اندرا
 %10.52 04 قليال
 %34.21 13 حمايد

 %15.78 06 أحياان 
 %2.63 01 دائما

 %5.26 02 دون إجابة
 %100 38 اجملموع

 (31اجلدول رقم )

يف انطالقا من النتائج املتوصل إليها يف هذا اجلدول يتضح أن املوظفني اندرا ما يعتمدون على زمالءهم 
اليت قليال ما تعتمد على زمالئها  %10.52وتليها نسبة  %31.57إدارة أوقاهتم وهو ما قدر بنسبة 

، يف حني أدىل البعض اآلخر أبهنم ال %34.21يف إدارة أوقاهتا، بينما قدرت نسبة الفئة احملايدة ب 
بينما قدرت نسبة الذين  %15.78يعتمدون على زمالئهم إال يف أحياان وهو ما قدرت نسبته ب 

وهي نسبة جد ضعيفة توضح عدم االعتماد  %2.63يعتمدون دائما على زمالئهم يف إدارة أوقاهتم ب 
 .%5.26على الزمالء يف إدارة األوقات، يف حني مل تبدي الفئة املتبقية أي رأي إذ قدرت نسبتها ب 

 نتائج الدراسة وتوصياهتا: ➢
 النتائج العامة:  ➢

منا هبا على مستوى املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية الطارف وما تطرقنا إليه ليت قبعد الدراسة ا
 يف اجلانب النظري توصلنا إىل جمموعة من النتائج ميكن تلخيصها فيما يلي:



معظم املوظفني املوجودين على مستوى املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية الطارف من  -
، وأن مؤهالهتم العلمية كانت أغلبها %77.77و ما دلت عليه نسبة جنس اإلانث وه

أما سنوات اخلربة يف العمل  %60.52املتحصلني على شهادة الليسانس وهو ما قدر بنسبة 
أما  %39.47سنوات حيث قدرت نسبتها ب  05فكانت النسبة األكرب يف أقل من 

 .%21.05التخصص األكثر نسبة والذي احتل املركز األول هو األدب العريب بنسبة 
جيمع كل املوظفني املوجودين على مستوى املكتبة أن الوقت شيء مهم يف العمل وهو ما قدرت  -

 مما يدل على وعيهم أبمهية هذا املورد األساسي. %78.94نسبته ب 
بتنبيه بعضهم البعض أبمهية االستفادة من الوقت يف أحيان كثرية يقوم معظم أفراد جمتمع الدراسة  -

 .%36.84وهو ما قدرت نسبته ب 
 .%47.36يقوم املوظفني ابلتخطيط لألعمال اليت سيقومون هبا دائما وهو ما قدر بنسبة  -
 . %42.10عمال اليت سينجزوهنا يف يومهم وهو ما قدرت نسبته ب حيدد املوظفني قائمة األ -
معظم أفراد جمتمع الدراسة هناية يومهم يف التخطيط ليوم الغد وذلك لتفادي تراكم يستغل  -

 . %34.21األعمال وهو ما عرب عليه بنسبة 
يعاين معظم أفراد جمتمع الدراسة من االزدحام يف مكاتبهم يف أحيان كثرية وهو ما قدرت نسبته  -

 .%36.84ب 
غري الفعال للسلطة إال اندرا حيث قدرت  يؤكد معظم املوظفني أهنم ال يعانون من التفويض -

 .%26.31نسبتهم ب 
 .%42.10يقوم أغلبية جمتمع الدراسة إبجناز أعمال متعددة يف وقت واحد وهو ما قدر بنسبة  -
 .%42.10عدم مراقبة النفس يؤدي إىل تضييع الوقت بنسبة  -
 .%50سبته ب يعد الرتدد والتأجيل والتسويف عوامل قاتلة للوقت دائما وهو ما قدرت ن -
عدم وجود تقارير املتابعة يؤدي إىل تضييع الوقت يف أحيان كثرية حيث قدرت نسبته ب  -

 وهذا راجع لعدم توفرها ابملكتبة أساسا.44.73%
، وهذا راجع %39.47القرارات املتسرعة دائما ما تؤدي إىل ضياع الوقت وهو ما قدر بنسبة  -

كون هلا القدرة على اختاذ القرارات املناسبة يف األوقات لعدم توفر الكوادر البشرية املؤهلة اليت ت
 املناسبة.



عدم التخطيط للوقت أحياان يعد عائقا أساسيا من معيقات إدارة الوقت وهذا ما عربت عليه  -
 . %28.94نسبة 

ويعود  %39.47عدم وضوح األهداف يؤدي إىل ضياع الوقت أحياان حيث قدرت نسبتها ب  -
 هذا إىل عدم فهم بعض املوظفني للمهام املوكلة إليهم.

معظم أفراد جمتمع الدراسة ال ميضون أوقاهتم غي االتصاالت اهلاتفية إال اندرا بنسبة  -
42.10%. 

ال يعتمد املوظفني على الوسائل املساعدة يف إدارة الوقت إال اندرا وهو ما قدرت نسبته ب  -
31.57%. 

 فرضيات.النتائج على ضوء ال

الفرضية األوىل: واليت نصت على أن "ال يطبق موظفو املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية 
 الطارف مبادئ إدارة الوقت".

من خالل الدراسة اليت قمنا هبا توصلنا إىل أن املوظفني ابملكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية 
تمثلة يف االحتفاظ بقائمة االعمال اليت سيتم إجنازها وهو ما قدر الطارف يطبقون مبادئ إدارة الوقت وامل

 (، وابلتايل ميكن القول أن هذه الفرضية غري حمققة.13وهذا ما أكده اجلدول رقم ) %42.10بنسبة 

الفرضية الثانية: واليت نصت على أن "موظفو املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية الطارف 
 لوقت"يدركون أمهية ا

بعد الدراسة اليت قمنا هبا وانطالقا من حتليل البياانت توصلنا إىل أن املوظفني املوجودين على مستوى 
( ومنه 11وهذا ما دل عليه اجلدول رقم ) %84.21املكتبة يدركون أمهية الوقت وهو ما قدر بنسبة 

 نستنتج أن هذه الفرضية حمققة.

حول:"يتعامل موظفي املكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية الفرضية الثالثة: واليت كانت 
 الطارف مع مضيعات الوقت بشكل جيد"



مما مت التوصل إليه وبعد الدراسة اليت قمنا هبا اتضح أن املوظفني ابملكتبة يتعاملون بشكل جيد مع 
إهنذه الفرضية ومن هذا ميكن القول . %47.36مضيعات الوقت بشىت أنواعها وهو ما قدر بنسبة 

 حمققة.

 اقرتاحات الدراسة:

من خالل النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة وانطالقا من الفرتة اليت قضيناها على مستوى املكتبة 
الرئيسية للمطالعة العمومية لوالية الطارف، حاولنا وضع مجلة من االقرتاحات اليت أنمل أن أتخذ بعني 

 النقاط التالية:االعتبار وميكن تلخيصها يف 

 اقرتاحات متعلقة ابملوظفني:

على املوظفني املوجودين على مستوى املكتبة أن يكونوا على وعي دائم أبمهية الوقت وأنه إذا  -
 مضى لن يعود.

 حتديد األهداف املراد حتقيقها من أجل الوصول إليها يف أقل وقت وجهد ممكنني. -
فعال وذلك من خالل التقليص من حجم  التعامل مع مضيعات الوقت بشىت أنواعها بشكل -

املكاملات اهلاتفية، استقبال عدد حمدود من الزائرين أثناء العمل، التعامل مع من يريد تضييع 
 أوقاتنا بقول ال...إخل

 عدم أتجيل األعمال املوكلة إليهم من اليوم إىل الغد. -
 حتديد األولوايت حسب درجة األمهية واالستعجال. -
تساعد على تنظيم وقت املوظف وذلك من خالل حتديد املهام ووقت االحتفاظ بقائمة  -

 تنفيذها.
التعامل مع الوقت وكأنه شيء منافس للموظف مما جيعله يف سباق دائم معه وهذا ما سيحقق  -

 االستفادة القصوى منه.
تفادي االزدحام يف املكتب وذلك من خالل التخلص من األوراق الزائدة، تنظيم املكتب قبل  -

 ء يف تنفيذ االعمال.البد
 تقسيم اخلطط إىل اعمال صغرية. -
 عدم تكرار االعمال املنجزة حىت ال يضيع الوقت مرتني. -



عدم اجناز أكثر من عمل يف آن واحد ألن ذلك سيجعل املوظف يقوم مبجهود أكرب من طاقته  -
 مما يؤدي إىل ختليه على جزء كبري من عمله يف ذلك اليوم.

 دون االنتهاء من املهمة األوىل. عدم البدء يف مهمة أخرى -
 التعامل مع االجتماعات غري الفعالة بذكاء وحماولة عدم الوقوع فيها. -

 اقرتاحات متعلقة مبديرة املكتبة:

 تفويض بعض االعمال ملوظف يكون كفء يف أتدية املهام. -
 التعامل مع األزمات الطارئة بشكل فعال من خالل وضع البدائل من قبل لتفادي الوقوع -

 فيها.
مشاركة املوظفني يف قراراهتا مما يسهل عليها مهمة تسيري املكتبة ويوفر هلا وقتا كافيا الختاذ  -

 القرارات املناسبة يف األوقات املناسبة.
 اعداد دورات تدريبية ملوظفيها على كيفية التحكم والسيطرة على الوقت. -
 استغالل أوقات الفراغ يف التخطيط ملستقبل املكتبة. -
وقت لالجتماعات املثمرة اليت تستمد منها مجلة من النقاط اليت تساعدها يف  ختصيص -

 التسيري اجليد للمكتبة.
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلامتة  



 
 

 

 

 اخلامتة:

وهكذا لكل بداية هناية وخري العمل ما حسن آخره وخري الكالم ما قل دل، وبعد هذا اجلهد املتواضع 
املعلومة بطريقة ال ملل فيها وال تقصري موضحني اآلاثر السلبية واإلجيابية  أنمل أن نكون وفقنا يف إيصال

لنواحي هذا املوضوع الذي يعترب من أهم املوضوعات اليت ترتبط ابلفرد سواء يف حياته اليومية أو املهنية 
هو املثابر و والذي يعد النواة احلقيقية اليت يسري وفقها الفرد طيلة حياته، فالقيادي أو املدير الناجح 

صاحب اهلمة العالية والذي يستغل أوقاته أحسن استغالل كما حيسن االستفادة من كافة اإلمكاانت 
املادية واملعنوية ليعظم املنفعة ملؤسسته ويقلل من الوقت واجلهد يف القيام ابألعمال إىل أقصى درجة 

 ممكنة.
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