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 ةـدمـمق 1.1

تعتبر اتجاهات األفراد في و .ت من أهم عناصر أو مقومات اإلنتاج األساسية قوال يعتبر

لعناصر الرئيسية للبيئة مجتمع معين نحو الوقت وأهميته وكيفية استغالله أو إدارته أحد ا

ات شعبها كما أنه من الممكن قياس مدى التقدم الحضاري لدولة ما من خالل اتجاه الثقافية

  )399:1989،قحفأبو (  .وتقديره ألهمية الوقت

كذلك أنه ال شيء أطول من الوقت ألنه مقياس الخلود ، ال أقصر منه ألنه ليس كافياً 

ال وال يمكن تخزينه، ولتحقيق جميع ما يريده المرء، الوقت مورد نادر ، ال يمكن تجميعه ، 

شراؤه، أو تأجيره ، أو  اإلدارية ، ال يمكن يمكن إحالله ، يتخلل كل جزء من أجزاء العملية

  ) 2009: 26شيخة، أبو( .حدد يملكه جميع الناس بالتساوي انه مورد م ، سرقته

البلدان من ووقت باهتمام كبير من المفكرين وعلماء اإلدارة في كل العصور وتحظى إدارة ال

هم الذي إذا لم ميصف الوقت بأنه المورد ال الذي أحد خبراء التنمية اإلدارية" بيتر داركر"بينهم 

ن تنجح في أي عمل تقوم به وعليه فإن تنظيم الوقت وإدارته هو عصب لتنجح في إدارته ف

  )15:2004،يالبرادع( .العملية اإلدارية

والدراسين   باهتمام العديد من الباحثيين الوظيفياألداء ع ومن جانب آخر حظي موض

حيد للبقاء داء الجيد هو السبيل الوك ألن األوذل, ألعمال اإلدارة والتنظيم  والممارسين

مكانيات جلها يجب توفير اإلنشأت المنظمة أل لضمان وتأكيد تحقيق األهداف التي ,واالستمرار

ويجب , دارية ئة الظروف واألوضاع التنظيمية واإلويجب تهي‘ لمعنوية المادية والبشرية وا

ومن ناحية   )1998:63,السلمي( داءيير الموجهة لألارشادات والمعواإل ماتتوفير المعلو

يعد قطاع الصحة من أهم القطاعات وأكثرها حيوية ، نظراً ألنه يخدم أعداداً كبيرة من  خرىأ

على ذلك  بناء .فئات المجتمع ، كما يعتبر هو األساس االستراتيجي لتوفير الخدمات الصحية 
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لتحسين مثل األستغالل الستغالل الوقت ااا القطاع المهم ، بهدف بهذتأتي ضرورة االهتمام 

لوصول إلى التحسين المستمر في هذا القطاع االستراتيجي ، وانمديريالمن قبل  داء الوظيفياأل

.  

  :الدراسات السابقة  2.1

تناولت جوانب ومتغيرات  التيمن الدراسات السابقة  ةقامت الباحثة بمراجعة مجموع

  :خاصة بموضوع الدراسة منها 

  )(Danie and et all ,. 1996دراسة  -1

وكان هدف " في صناعة البناء  األداءتقييم وقت " قام الباحثان بإجراء دراسة بعنوان 

, عن التأخير في صناعة البناء في هونغ كونغ  ةلسؤواسة توضيح العناصر الرئيسة المالدر

ة لهذه العناصر من خالل المجموعات المشاركة في يكما هدفت إلي تحديد األهمية النسب

وهذه  ،من العناصر التأخير المحددة مسبقا  ابند 83من  امكون ااستبيانوزعت  ،الدراسة 

شركه بناء وزبائن  78من  ةالمكوناستجابات عينه الدراسة .مجموعات 8العناصر صنفت في 

وشركات مقاوالت وأوضحت أن هناك عالقة قويه بين إدراك الزبائن  واستشاريون

ونتيجة هذه الدراسة أنها وضعت أساسا ألبحاث أخرى  ،ن ألهمية عنصر التأخير وواالستشاري

 .ووضع نموذج للتنبؤ لمشاريع في هونغ كونغ ، مستقبليه نحو تطوير مقترحات لوقت البناء 

  )gouging et all ,. 2000(دراسة  - 2

هدفت إلى التعرف علي ،" تقييم وقت أداء البناء في قطاعات اإلنشاء "وهي بعنوان 

وأجريت هذه  ،نوع طبقا لمتغير ال ،الوقت لدى المدير الصيني  إدارةاالختالفات في كفاءة 

.  اإلناثمن  44و       من الذكور 126منهم  ، امدير 170ن م ةمكون ةالدراسة علي عين

ن ساعات العمل أو ،الوقت من الذكور  إدارةقل كفاءة في أ اإلناث أن إليوخلصت الدراسة 
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نه ال توجد فروقات ذات داللة إحصائية بين الذكور أو ، اإلناثمن  أكثرللذكور  األسبوعية

الجنسين  كال أن إذ ،ضياع وقت العمل الرسمي  إلىالعوامل التي تؤدي  إلىواإلناث بالنسبة 

  .يشترك في هذه العوامل 

  ):1990(دراسة يوسف 3 - 

من خمسين مديرا ومشرفا تمثل اإلدارة الوسطى في  ةأجريت هذه الدراسة علي عين

وقد استهدفت تشخيص وأهمية إدارة واستثمار الوقت لهؤالء  ،بالعراق  مختلفةعدة قطاعات 

 ،هدر الوقت منها  إلىناك مضيعات تؤدي ه أن ،المديرين وكان من نتائج هذه الدراسة 

الباب  ةاعتماد سياس ،االهتمام باألعمال والواجبات كافة بنفس األهمية الهاتفيةالمقاطعات 

 ،كثرة الملفات والتقارير علي سطح المكتب  ، إنجاز أعمال وواجبات المرؤوسين ،المفتوح 

 ،وضعف الثقة بالمرؤوسين  ،االجتماعات المتكررة  ،غموض األهداف المركزية الشديدة 

  .وعدم اعتماد مبدأ األولوية واألسبقية فى تأدية األعمال 

  ) :1991(دراسة المأل 4 - 

الربط بين عمليات إدارة الوقت والجانب السلوكي للمدير الذي  إلىسعت هذه الدراسة 

التخطيط ( ت الصناعية العراقية وكيفية استخدامهم للوقتأبنمط القيادة اإلدارية في المنش يتمثل

نه هناك مضيعات إلهدار وقت أت الدراسة لخصأيضا  ،) الرقابة علي الوقت  ،التنظيم  ،

وأخرى تكون سيطرته عليها محدودة وتختلف هذه المضيعات  ،المدير يمكن السيطرة عليها 

وأن ترتيب المضيعات التي هي تحت سيطرة المدير من  ،درجة تأثيرها علي المدير  في

ضعف  ،الزيارات المفاجئة للمدير من قبل اآلخرين :يـقل تأثيرا هي كالتالأ إليأثيرا أكثرها ت

. أخيرا المجامالت االجتماعية ،وتأجيل اتخاذ القرارات, تفويض الصالحيات ومقاطعات الهاتف
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ومشكالت  ،األزمات : تكون سيطرة عليها محدودة فقد رتبها كما يلي  التيالمضيعات  أما

  .االجتماعات المطولة ،عدم دقة المعلومات  ،عدم كفاءة العاملين  ،ضعف االتصاالت ،العمل 

  ) :2002(دراسة خواجة  -5 

دراسة بعض العوامل المتعلقة بالمدير وعمله وعالقتها  إلىهدفت هذه الدراسة 

حيث قامت  ،باالستخدام األفضل لوقت العمل الرسمي على عينة من العاملة بمدينة بنغازي 

المؤهل  ،الجنس  ،العمل ( من العوامل المتعلقة بالمدير  ةدراستها بربط مجموع فيالباحثة 

ومجموعة من )  اإلشرافنطاق  ،المستوي اإلداري  ،التخصص  ،مدة الخدمة  ، العلمي

 ،االتصاالت  ،اتخاذ القرارات  ،الرقابة  ،التنظيم  ،التخطيط ( األنشطة المتعلقة بعمل المدير 

مل مع االستخدام األفضل لوقت العمل الرسمي للمدير لمحاولة التعرف على تلك العوا) التنفيذ 

  .ذات األثر والعمل على معالجة أسباب سوء استخدام الوقت ما أمكن ذلك

نتائج مفادها أن هناك ضعفا لممارسة المديرين لعمليات إدارة  إلىخلصت الدراسة 

ستخدام المدير لوقته وكل من متغير الك أن هناك وجود عالقة قوية بين كذ -الوقت بشكل عام 

ستخدام الوقت ايفة بين أيضا وجود عالقة ضع_  التخصص والمستوي اإلداري للمدير

مدة ،المؤهل العلمي  ،الجنس  ،العمر (   والمتغيرات األخرى المتعلقة بالمدير والتي تتمثل في

المدير لوقته  استخدامينت الدراسة أنه يوجد عالقة بين أيضا ب)  اإلشرافنطاق  ،الخدمة 

االستخدام األفضل لوقت الدوام  فيير يؤثر  والمتغيرات المتعلقة بطبيعة عمله وأن أهم متغ

  .الرسمي هو عامل االتصال 

  ) :2003( يدراسة الكاديك-  6

كيفية التي يدير بها المدير الليبي وقته من خالل الالتعرف على  إلي الدراسةهدفت هذه 

أيضا تعرفت الدراسة على الكيفية  ،) رقابة  –تنظيم  –تخطيط ( تطبيقه لعمليات إدارة الوقت 
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, ية عملهالتي يوزع بها المدير الليبي وقته على النشاطات والمهام المنوطة به أثناء تأد

المنظمات النفطية  فيسطى اإلدارة الو فيجميع المديرين الليبيين  يوانحصر مجتمع الدراسة ف

ة المديرين لعمليات إدارة مستوى ممارس أن إلىوخلصت الدراسة  ،بمدينة بنغازي  العاملة

) 54.15(نجاز العمل إالوقت الذي يقضيه به المدير في  )الرقابة  ،التنظيم  ،التخطيط( الوقت

ن الزيادة البالغة لساعات إوأكدت الباحثة بقولها –خالل أسبوع عمل اعتيادي –سبوعيا ساعة أ

  .إدارة الوقت عني ضعف يتعني بالضرورة زيادة اإلنجاز ما ال  األسبوعيةالعمل 

  ) :2006(جبريل دراسة 7- 

 وقت المدير الليبي فى إهداروراء هدفت هذه الدراسة على معرفة المضيعات الكامنة 

الوسطى بالمنظمات النفطية العاملة بمدينة بنغازي وتعرف على طبيعة العالقة بين  اإلدارات

الوسطي بالمنظمات النفطية الليبية العاملة بمدينة  اإلداراتمضيعات وقت المدير الليبي في 

 ،مدة الخدمة  ،المؤهل العالمي  ،الجنس ،العمر ( التاليةبنغازي كل المتغيرات الشخصية 

  )"شرافإلانطاق  ،التخصص 

وقد تكون مجتمع الدارسة من جميع مديري اإلدارات الوسطى في المنظمات الليبية 

خمس شركات مستوى اإلدارة الوسطى في  فيمديرا ) 189(ددهم العاملة بقطاع النفط البالغ ع

  .نفطية

ن مضيعا للوقت لدي المدير الليبي لمستوي يوعشر ةولقد توصلت الدراسة أن هناك ست

مرتبه ترتيبا تنازليا حسب نسبة  أهمهااإلدارة الوسطى في المنظمات قيد الدراسة كانت 

الزوار  ،) ال(  عدم القدرة على قول ،العمل أثناء  الهاتفيةكثرة المقاطعات : الموافقة 

االجتماعات غير  ،إضاعة الوقت في تناول الشاي والقهوة أثناء العمل  ،المفاجئون 
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ازدحام  ،استخدام الحاسوب في غير متطلبات العمل  ،المشكالت الطارئة  ،ضروريةال

  .المسبق للعمل عدم التخطيط ،بطء تقارير سير العمل  ،األوراق بالمكتب 

من متغيرات  وكل ،وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مضيعات الوقت  أيضاًتبين 

إذا ) اإلشرافنطاق  ،التخصص  ،مدة الخدمة ،المؤهل العلمي  ،العمر : (الدراسة التالية 

  .أدخلت هذه المتغيرات مجتمعه

  )2010(دراسة ملحم  - 8

الوظيفي بالتطبيق علي  باألداءبعنوان إدارة الوقت وعالقتها  يةأجري الباحث دراسة تحليل

دولة فلسطين قد تكون مجتمع الدراسة من عينة _ سسات العامة والخاصة بمحافظة قلقيلية ؤالم

م إجراء تحيث بلغ حجم العينة التي , لمحافظة قلقيلية سسات العامة والخاصة ؤالعاملين بالم

سسات القطاع العام ؤفردا ممن يعملون في م) 148(دا منهم فر) 371(التحليل اإلحصائي لها 

فردا من القطاع التجاري ) 521(سسات القطاع الخاص ؤفردا ممن يعملون في م) 223(و , 

  )فردا من القطاع الخدمي ) 103(فردا من القطاع الصناعي ) 68(, 

  :همها ألي عدة نتائج من إتوصلت الدراسة 

  داء الوظيفياألالوقت و إدارةبين  وجود عالقة معنوية موجبة -1

  يةفراغالوظيفي تعزي للمتغيرات الديماألداءمعنوية سالبة بين مضيعات الوقت وجود عالقة -2

عدم وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية في إدارة الوقت والعاملين وفقا الختالف  -3

  العاملين في نوع المؤسسة التي يعملون فيها

أجريت في بيئات مختلفة نجدها تتفق على  التيدراسات السابقة لالموجز لمن خالل العرض 

أيضا هناك عدة مضيعات لوقت المدير  , أن وقت المدير الليبي غير مستغل استغالال أمثل
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تناولت  إدارة الوقت لم  التيكما أن الدراسات السابقة  ،الليبي يصعب حصرها وتعميمها 

المستشفيات العامة  فيتتعرض تحديدا لدراسة إدارة الوقت وعالقتها باألداء الوظيفي 

إدارة  على تهدف للتعرف التيوعليه يمكن اعتبار هذه الدراسة من أوائل الدراسات  ،والخاصة

البيئة  فيمستشفيات لل دارات العليا والوسطىاإل الوقت وعالقتها باألداء الوظيفي لدى المديرين

وبذلك فإن هذه الدراسة تعتبر مكملة في هدفها لما  –على حد علم الباحثة  وهذا –المحلية 

ستثمار ى التعرف على كيفية اوه ، عرض من أهداف وإضافة جديدة لما سبق دارسته

أبعاد حول  رؤيتهملألهمية إدارة الوقت والتعرف على  المديرين واستغالل الوقت ومدى إدراك

ملحم بدراسة  حيث قام )2010:ملحم (والفرق بين هذه الدراسة ودراسة  ، األداء الوظيفي

قتصرت على  مدراء العامة والخاصة أما هذه الدراسة االمؤسسات   عدد العاملين ككل في

  . المستشفيات العامة والخاصة  في  اإلدارات العليا والوسطى

  :مشكلة الدراسة  3.1

، إال إذا استخدمت اإلدارة م يهي العنصر الحاسم في اإلنتاج والتنمية ، ولن تستق اإلدارةإن 

ضع عالج جذري وحاسم لمشكلة إدارة ومن هنا تظهر أهمية الوقت وضرورة  .الوقت بفعالية

الوقت عند المديرين وتقدير أهميته فليس المهم ما يقوم به المديرون من أعمال خالل  أوقاتهم 

إن الوقت الضائع لدى المديرين و .حصلون عليه من نتائج خالل هذه األوقات بل المهم ما ي

إال انه إذا تم استخدام وقت المديرين بفاعلية سوف يقل  .يؤدي إلى ضياع وقت العاملين أيضاً 

إن مشكلة إدارة الوقت بالنسبة للمديرين ليست بالمشكلة  .الوقت الضائع للعاملين إلى حد كبير 

  .من المشاكل المستعصية السهلة ، فهي

 ااآلن ، وسيضيع وقت ه، حتى أفضلنا يضيع وقت هوقتفرد في هذه الحياة يضيع  ن كلإوعليه 

والمدير  يحققونهان هناك فرق بين األفراد الذين يحققون النتائج ، والذين ال ولك. في المستقبل 
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 كذلك ) 28:2004البرادعي ،(الذي يحاول تقليل الوقت الضائع إلى اقل حد ممكن  هو المنتج

فإن وظف بشكل مالئم  ،إن الوقت يمكن أن يكون صديقا أو عدوا  الصدد يمكن القول في هذا

وإن وظف بطريقة غير مناسبة قد يسبب فى ،بشكل فعال  والعملجعلنا قادرين على اإلنجاز 

ن يستغل عدد قليل جدا من المديرين ممكن أ المشاكل إنإحدى هذه  و ، العديد من المشاكل 

أن قلة من المديرين لديهم  إلىوتشير الكثير من الدراسات  وقته المتاح على أحسن وجه،

من أكثر مشاكل   فر الوقتولهذا يبدو عدم تو, يتوقع منهم  الوقت الكافي إلنجاز كل ما

  المنظمات حدة

   .)2009:أبوشيخة(

 و إدارة واعية للوقت وفعالة واستغالل الوقت من خالل إدارة ذكيةاستثمار إن وبالتالي 

إلى زيادة عنصر الرضا الوظيفي ،  بذلك تؤدي بأهمية استغالل واستثمار الوقت ومدركة  

وإقالل معدل الدوران، وزيادة االستقرار الوظيفي، وزيادة العمر  ،رضا العام لدى العاملين الو

  )19:2000الخضيري،( .داء الوظيفياألوتحسين  .للعاملين اإلنتاجي

ة وضيقا في ن هناك قلدارة العامة أمجال اإل في جريتأ اسات التيلقد بينت الكثير من الدر

دارة لذا كان موضوع إ ,لهم اليومية جداو عمال فيلأل ن هناك تزاحماوقت هؤالء المديرين وأ

من ,  الوظيفي داءوتحسين األ, تحقيق أهداف المنظمة  من أجل ,وحسن استغالله  ,الوقت 

همية وأ, ونظرا ألهمية المستشفيات .المؤسسات واألجهزة الحكومية  لموضوعات المهمة فيا

حيث يعتبر من أهم , مية الوقت لديهم هوأ ,دارات العليا والوسطى لهذه المستشفيات اإل مديري

 )2010: ملحم ( همدائثير على أكل جيد ولما له تأبش تهمدارة وقعوامل نجاحهم هو إجادتهم إل

دارات العليا اإل بعض مديري احثة لهذه المستشفيات والحوار مع ومن خالل زيارة الب .

 حوال المستشفيات في مدينة بنغازي والقصور الواضح فييالحظ من سوء األ والوسطى وما
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دارة الوقت وعدم حسن إلمفهوم  المدیرین دراكإن عدم المستشفيات لمهامها ترى الباحثة أداء أ

عليه يمكن صياغة داء المستشفيات لمهامها وسباب الرئسية لتردى أحد األأ دارتهم للوقت هوإ

  :ةسئلة التاليمشكلة الدراسة في  األ

  

التعرف علي مستوي إدارة الوقت لدي مديري اإلدارات العليا والوسطي للمستشفيات العامة - 1

  والخاصة في مدينة بنغازي ؟ 

حصائية من جانب مديري اإلدارات العليا إ ةالتعرف عما إن كان هناك فروق ذات دالل - 2

  ؟نوع المنظمة  لمتغيروالوسطي تعزي 

بين إدارة الوقت واألداء الوظيفي لدي مديري  إحصائيةهل توجد عالقة ذات داللة - 3

  ؟اإلدارات العليا والوسطي للمستشفيات العامة والخاصه في مدينة بنغازي 

إحصائية في إدارة الوقت لدي مديري اإلدارات العليا هل توجد  فروق ذات دالله - 4

  ؟والوسطي تعزي لنوع المنظمة

االدارات العليا  وظيفي لدي مديريهل توجد فروق ذات داللة إحصائية لألداء ال - 5

  والوسطي تعزي لنوع المنظمة ؟

4.1  ة فرضيات الدراس:  

  :سة تمت صياغة الفرضيات التالية في ضوء مشكلة الدرا

  :الرئيسية  اتالفرضي

  :الفرضية الرئيسية األولى 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة الوقت واألداء :  الفرضية الصفرية  .أ 

لدى  )تعاون في أداء ال ، و داء، كمية األداءاألبة على ظ، المواداءألجودة ا(الوظيفي 
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الواقعة في مدينة  ةوالخاص ةمستشفيات العاملل دارات العليا والوسطىاإل مديري

  ) .بنغازي

وقت واألداء الوظيفي توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة ال:  الفرضية البديلة  .ب 

لدى مديري  )داء أ و التعاون في ، داءمواظبة على األداء ، كمية األال ،داءجودة األ(

  .الواقعة في مدينة بنغازي ةوالخاص ةمستشفيات العامدارات العليا والوسطى للاإل

  :الفرضية الفرعية األولى 

داء وجودة األال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة الوقت :  الفرضية الصفرية  .أ 

  .المستشفيات قيد الدراسة لدى مديري 

لدى  داءوجودة األتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة الوقت :  الفرضية البديلة  .ب 

  .مديري المستشفيات قيد الدراسة 

  : الفرضية الفرعية الثانية

إدارة الوقت والمواظبة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين :  الفرضية الصفرية  .أ 

  .لدى مديري المستشفيات قيد الدراسة  داءاألعلى 

دارة الوقت والمواظبة على توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إ:  البديلة الفرضية  .ب 

  .لدى مديري المستشفيات قيد الدراسة  داءاأل

  :الفرضية الفرعية الثالثة 

 داءوكمية األال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة الوقت :  الفرضية الصفرية  .أ 

  .لدى مديري المستشفيات قيد الدراسة 

لدى  داءوكمية األتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة الوقت :  البديلةالفرضية   .ب 

  .مديري المستشفيات قيد الدراسة 
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  :الفرضية الفرعية الرابعة 

 يفالتعاون ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة الوقت :  الفرضية الصفرية  .أ 

  .لدى مديري المستشفيات قيد الدراسة  ،داءاأل

و التعاون فى توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إدارة الوقت :  البديلة الفرضية  .ب 

 .لدراسةى مديري المستشفيات قيد الدداء األ

  الفرضية الرئيسية الثانية 

  -:الفرضية الفرعية االولي * 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لإلدارة الوقت لدي مديري :  الفرضية الصفرية –أ 

  .اإلدارات العليا والوسطي تعزي لنوع المنظمة 

توجد فروق  ذات داللة إحصائية لإلدارة الوقت لدي مديري اإلدارات :  الفرضية البديلة -ب

  العليا والوسطي تعزي لنوع المنظمة 

   -:الفرضية الفرعية الثانية * 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لألداء الوظيفي لدي مديري :  رضية الصفريةالف –أ 

  .تعزي لنوع المنظمة اإلدارات العليا والوسطي 

توجد فروق ذات داللة إحصائية لألداء الوظيفي لدي مديري اإلدارات :  الفرضية البديلة -ب

  . العليا والوسطي تعزي لنوع المنظمة 

  : أهداف الدراسة 5.1

التعرف علي مستوي إدارة الوقت لدي مديري اإلدارات العليا والوسطي للمستشفيات - 1

  العامة والخاصة في مدينة بنغازي 
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هناك فروق داللة إحصائية من جانب مديري اإلدارات العليا  لتعرف عما إن كان ا- 2

   والوسطي تعزي لمتغير نوع المنظمة 

دارة الوقت واألداء الوظيفي لدي إبين  إختبار مدي وجود عالقة ذات داللة إحصائية- 3

   مديري اإلدارات العليا والوسطي للمستشفيات العامة والخاصة في مدينة بنغازي 

هناك فروق ذات داللة إحصائية في إدارة الوقت لدي مديري التعرف عما إن كان - 4

  اإلدارات العليا والوسطي تعزي لنوع المنظمة 

حصائية في األداء الوظيفي لدي إذات داللة  فروقكان هناك  إنالتعرف عما  - 5

  .مديري اإلدارات العليا والوسطي تعزي لنوع المنظمة 

  :أهمية الدراسة :  6.1

  :تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خالل األمور التالية 

الدراسة تلمس عنصر هام جداً من عناصر التنمية االقتصادية واالجتماعية وهو عنصر  .1

  .الوقت 

الفكر اإلداري والتراث  يثريإن االهتمام بدراسة إدارة الوقت في القطاع الصحي سوف  .2

العلمي في هذا القطاع ، من خالل تحديد العالقة بين إدارة الوقت واألداء الوظيفي لدى 

  .مديري مستشفيات قيد الدراسة 

دراسات في ندرة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع فال يوجد ، على حد علم الباحثة  .3

 .البيئة المحلية قامت بدراسة العالقة بين إدارة الوقت واألداء الوظيفي 

قد تفيد صناع القرار بالمستشفيات محل الدراسة بما تكشف من نتائج وتوصيات موثقة  .4

 .ومستمدة من خالل الدراسة الميدانية
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ة المماثلة التي ت الميدانيكما تبرز أهمية الدراسة في كونها فاتحة لي مزيد من الدراسا .5

عالقة من نتائج يمكن أن تعالج هذا الموضوع ، وبأمل أن تستفيد الجهات المعنية ذات 

  .هذه الدراسة وتوصيات 

   :منهجية الدراسة  7.1

الذي يقوم ، وإحصاء االستداللي الوصفي التحليلي حصاءإ هذه الدراسة على المنهج عتمدتا

للوصول  جمع البيانات الالزمة وتحليلها وتفسيرهابوصف المتغيرات قيد الدراسة عن طريق 

  .وأهداف الدراسة  اتالتي تخدم فرضي إلى االستنتاجات 

  :ل الدراسة على الجوانب التالية وتشم

ضمن هذا الجانب االستعانة واإلطالع على العديد من الكتب ي:  الجانب النظري:  أوالً

ذات العالقة بموضوع الدراسة وذلك وغيرها من المصادر والدوريات ودراسات سابقة 

  .من أجل وضع إطار نظري مناسب للدراسة 

لجمع البيانات من مجتمع الدراسة ،  ةانستبإالباحث ببناء  قام:  الجانب الميداني : ثانياً

  .من خالل استخدام أساليب إحصائية مناسبة بما يخدم أهداف الدراسة  اوتحليله

 لبيانات المتحصل عليها من تحليل أساليب ا هذا الجانب تمفي :  الجانب التحليلي : ثالثاً

  .أساليب اإلحصائية المناسبة بما يخدم أهداف الدراسة  ستخدامبا ستبانةاال

8.1 

 يوائيةاإل يتكون مجتمع الدراسة من مديري اإلدارات العليا والوسطى للمستشفيات

  .مديراً) 225(العامة والخاصة الواقعة في مدينة بنغازي وعددهم 
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 â :المستشفـيات العامة  •

مستشفى األمراض  –مستشفى الجالء للجراحة والحوادث  –أكتوبر  7مستشفى 

 –مركز خدمات الكلى  –مستشفى األطفال بنغازي  –مستشفى النهر للعيون  –النفسية 

مركز بنغازي  –مستشفى الهواري  –مستشفى الجمهورية  –مركز األمراض السارية 

  .مركز األنف واألذن والحنجرة –الطبي 

  

  

 

 :المستشفيات الخاصة  •

مصحة  –مستشفى الطارق  –مصحة ابن سينا  –مستشفى الصفوة  –مستشفى المروة 

مستشفى النجاح  –مصحة المدينة اإليوائية  –مركز الشريف الطبي  –الهرم 

  .مصحة النجدة –مركز بنغازي التخصصي  –التخصصي 

9.1 

الذى قدمه كل لى الجدول إ لك استناداًوذ.حدد حجم العينة من إجمالي مجتمع الدراسة

، مجتمع الدراسة لطريقة العشوائية الطبقية وذلك با kregcie and morgan  )1970(من 

)225(â عينة الدراسة ،)1-1(كما موضح بالجدول ) 145.(  

  )1- 1(جدول 

  كيفية اختيار عناصر العينة من مجتمع الدراسة
                                                             

)â(  وثيق الطبي بمدينة بنغازي الصادرعلى تقرير مراكز المعلومات والتيتم تحديد المستشفيات الواردة في مجتمع الدراسة بناء  
  .ف 31/12/2014    

)â(  على قرار األخ أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة تم تحديد عدد مدراء اإلدارات العليا والوسطى بناء)ًبشأن  )سابقا  
  ).2014- 2013(صصية والتعليمية التنظيم الداخلي للمستشفيات والمراكز الصحية والتخ     
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  22  % 15  33  مدراء اإلدارات العليا العامة

  85  % 59  132  مدراء اإلدارات الوسطى العامة

  13  % 9  20  مدراء اإلدارات العليا الخاصة

  25  % 17  40  الوسطى الخاصةمدراء اإلدارات 

 225 100 145 

  

  

  

  : حدود الدراسة نطاق 10.1

 : يمثل نطاق وحدود الدراسة فيما يلي

الوظيفي  واألداءبين إدارة الوقت  العالقةتحديدا  الدراسةهذه  تناولت : حدود الموضوع .1

  .) أداءتعاون في ال ، ألداءكمية ا ، األداءعلي  المواظبة ، داءجودة األ( 

 .2014- خالل فصل الربيع الدراسةتم جمع بيانات هذه :  حدود زمنية .2

في مدينة  ةقعاالو ةوالخاص ةي المستشفيات العامعل الدراسة تقتصرا:  حدود مكانية .3

  . المتوفرة لدي الباحثة ةوالزمني ةالمادي اإلمكانياتوذلك لمحدودية بنغازي 
 

  : مصطلحات الدراسة  11.1

نفسه وبصرف  واالتساقبالتتابع شيء مطلق يتدفق دائماً "يعرف بأنه :  تــــــوقـال

  )17:2000الخضيري ، (." النظر على أية عوامل خارجية
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، هي علم استثمار الزمن بشكل فعال ، الرشيد للوقت  االستخدامفن وعلم "هي :  إدارة الوقت

 واالتصالوهي عملية قائمة على التخطيط ، والتنظيم ، والتنسيق ، والتحفيز ، والتوجيه ، 

  . )28:2005عليان ، (." وهي عملية كمية ونوعية معاً في ذات اللحظة

سجل يجسد سلوكاً عملياً يؤدي لدرجة من بلوغ  –سجل بالنتائج المحققة "هو :  األداء الوظيفي

مصطفى ، ( "وفاعليةأي درجة اإلنجاز بكفاءة  -الفرد أو الفريق لألهداف المخططة 

317:2004(.   

هي مدى إتقان الموظف لعمله ومدى سالمته مع مراعاة قواعد وظروف العمل : " جودة األداء

  " .واإلمكانيات المتاحة

   "نصرافعلى مواعيد الحضور واإلهي مدى محافظة الموظف : "المواظبة علي األداء

فى  ذتشمل مدى تغطية الموظف لمسئوليات عمله من حيث كمية العمل مع األخ" :كمية األداء

  "إعتبار ظروف العمل المتاحة

 "العمل أو المنظمة تعاون بين الموظف والمتصلين به فييقصد به ال" :األداء التعاون في

  )2007 :الصيرفي(

عملية تقدير أداء كل فرد من العاملين خالل فترة زمنية لتقدير مستوى "هي :  تقييم األداء

هذا  . مجاالت، وفي أية جيد أم ال أداءه ، وتنفذ العملية لتحديد فيما إذا كان األداءونوعية 

  .)317:2004 ،ىطبرنو( "جهوده أو سلوكه تنفيذ األعمال المسندة للفرد أو األداء قد يشمل

 : المستشفيات 

لتشخيص والعالج طبية دائمة لتقديم اتمتع بتسهيالت ت، جهزة طبيةأمؤسسة تحتوي على "

  . )35:2003مخيمر،(   ."الالزمين للمرضى 
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