
ًسياسات إدارة الوقت بالفنادق محل العينة، وذلك نظرا لعدم اتباع تلك الفنادق لـسياسات متكاملـة ومحـددة ومعلـن عنهـا إلدارة ود قـصور فـي تطبيـق وجـخلص البحث إلى . SPSS من برنامج التاسع عشرالمتحصل عليها إحصائيا باستخدام اإلصدار  تحليـــل البيانـــات تـــم. فنـــادق الخمـــس نجـــوم بمدينـــة شـــرم الـــشيخب مـــسئولي المـــستويات االداريـــة المتوســـطة والعليـــابـــسيطة مـــن  علــى عينــة عــشوائية تــم اجــراء الدراســة الميدانيــة. بعــض الفنــادق المــصريةفــي يهـدف البحــث إلــى تقيــيم سياســات إدارة الوقــت   الملخص    جامعة قناة السويس– كلية السياحة والفنادق –قسم الدراسات الفندقية   محمد سيد أحمد الزغبى -  سامي وجيه محمود -  معتز باهللا فريد إبراهيم - محمود عبد العزيز حفناوي    تقييم سياسات إدارة الوقت في بعض الفنادق المصرية ---------------------------------------------- ----------------------------------------   148 - 139:          الصفحات 2018 يونيو -  العدد األول -  15مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة          المجلد  يوصـى البحـث بـضرورة تطبيـق سياسـات متكاملـة إلدارة الوقـت فـي الفنـادق، وضـرورة . الوقت وفق المراحل االدارية المختلفة ين، األمر الذي يعود بالنفع على تلك المؤسسات لالضروري زيادة االهتمام بتنظيم الوقت على كافة المستويات اإلدارية للعامت في تحسين أداء المنظمات الخدمية، إذ أنه أصبح من أهمية الدور الذي تلعبه إدارة الوقاتفقت الدراسات النظرية على   مقدمة .سياسات إدارة الوقت؛ الفنادق المصرية؛ معوقات إدارة الوقت: الكلمات االفتتاحية  .وفلسفة إدارة الوقتة الوقت بسياساتها المختلفة بـين العـاملين علـى كافـة المـستويات مـن خـالل عقـد دورات توعيـة خاصـة بفكـر ترويج مفهوم إدار عاملين بالمنظمة  تحقيق مناخ عمل جيد يسمح بالتفاعل اإليجابي للوعلى القطاع الفندقي بأكمله، وذلك ألثره الفعال في ، ومنذ تلك الفترة بدأت تظهر العديد من The Management of Timeبادئ األساسية إلدارة الوقت في كتابه الم بوضع 1958 عام James Mackayظهر مصطلح إدارة الوقت في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، حين قام   مفهوم إدارة الوقت  االستعراض المرجعي  )Morgenstern, 2004(يؤدى إلى تحسين األداء العام للمنظمة من خالل زيادة اإلنتاجية الفردية والجماعية للعاملين و هذا وقد ظهرت العديد من . (Strongman and Burt, 2000)الدراسات التي تناولت إدارة الوقت وأبعاده المختلفة  إدارة الوقت من منظور العاملين وتعرف بأنها تخطيط وتحليل وتقييم : ً منظورين رئيسيين أوالمن إدارة الوقت وينظر إلىهذا   .(Kearns and Gardiner, 2007)منه الحد وطرق الوقت، ضياع أسباب ومعرفة إلنجازها، والسعي بقائمة المهام بتدوين وااللتزام المنتجة، األنشطة غير عن والتوقف العمل مقارنة بمدته الزمنية، نوع على والفعالية مةءالمال معايير الوقت بأنها تطبيق إدارة  وتعرف إستراتيجياتClaessens, 2007)(والتنظيم والتوجيه والرقابة على الوقت تنطوي على تطبيق مبادئ اإلدارة العلمية من التخطيط المفاهيم إلدارة الوقت،  حيث عرفت بأنها عملية منهجية ومستمرة ات والوسائل المتاحة لزيادة ي على استخدام أفضل اإلمكاناألفرادللوصول إلى األهداف المنشودة، وتقاس بمدى قدرة فترة زمنية محددة بهدف تحقيق فاعلية عالية في استثمار اإلمكانيات المتاحة مستمر لكل األنشطة التي يقوم بها الفرد خالل  ٕالمنظمة الستغالل الوقت، وايجاد أفضل الوسائل ب يدفع بماالبيئة الخارجية التي تعمل في إطارها المنظمة، وأنواعها، وبمواردها اإلدارية،  فمنها ما يعرف بروح المنظمة وحسها الداخلي؛ وتتأثر بالبيئة الداخلية للمنظمة وطبيعة األنشطة الوقت من منظور المنظمة وتعرف بأنها مجموعة العمليات واإلجراءات التي تتبعها المنظمة لتحسين استغالل الوقت كأحد إدارة : ً وثانيا؛) Armin and Hafner, 2010(نتاجية ورفع معدالت األداء وتقليل الوقت الضائع إلى حدوده الدنيا اإل وهى : Effectivenessالفاعلية : ، وهىThe 3 Eff'sق عليهاهناك ثالثة أسس عامة تميز اإلدارة الفعالة للوقت أطلو  ). (Engels, 2008 هدره، ومن ثم رفع كفاءة اإلنتاج والوصول إلى األهداف المرغوبة في فترات زمنية قياسية لمنع ًيصبح التعامل مع الوقت فعاال إذا حقق التأثير المحدد والمرغوب  فومن ثمهداف الصحيحة فى الوقت المحدد، األإنجاز  ًيحقق الهدف ويستطيع خفض تكلفة الموارد المستخدمة، ويكون التعامل مع الوقت كفؤا إذا حقق المطلوب بأقل تكلفة وأقل  الكفء هو الذى ها بأنها اإلستخدام األمثل للموارد المتاحة دون إسراف، فالموظفيلإويشار : Efficiencyفيه؛  الكفاءة  وهو القيام بالعمل بشكل غير مجهد ودون ضغط وبشكل طبيعى، وحتى : Effortlessnessرتياح قدر من الضياع؛ اال



140  --------------------------------------------------------------------------------------   محمد سيد أحمد الزغبى -  سامي وجيه محمود -  معتز باهللا فريد إبراهيم -  محمود عبد العزيز حفناوي حددة الدارة الوقت مثل  المتطلبات الوظيفية الم؛النفسية أو المهارات والمعارف والخبرات المكتسبة في مجال ادارة الوقتهذا وهناك عدة عوامل تتحكم في ادارة الوقت مثل طبيعة الشخصية من حيث العوامل  .)2003عبدالناصر حمود، ( ير مجهد البد من التعامل مع الوقت بأسلوب طبيعى سهل بدون شعور بالضغوطًيكون التعامل مع الوقت مريحا أو غ دارة الوقت، والنموذج التالي يوضح اهم إخيرا المخرجات الفعلية الناتجة عن أ و؛االجراءات التخطيطية لسلوك ادارة الوقت وطبيعة ؛دارة الوقتإمدى توافق بيئة العمل لتحقيق ؛ طبيعة الوصف الوظيفي وكم المهام والمسئوليات المقسمة زمنيا ، وهي  تعتبر بمثابة مراحل إدارية إلدارة )التخطيط، التنظيم، التوجيه؛ الرقابة ( الذى يشمل أربع سياسات همGuoqing and Yongxin نموذج و أن أفضلها هإال، في المؤسساتدارة الوقتإ  فلسفةأن هناك عدة آليات مختلفة لتطبيق  (Guoqing and Yongxin, 1990;  Kelly, 2002 ; Amer, 2015)أوضحت المساهمات البحثية للدراسات السابقة    الوقت إلدارة المراحل األساسية  )مترجم ( Burt et al., 2007: المصدر    إدارة الوقتمتطلبات النموذج المتكامل ل): 1(شكل   ) Burt et al, 2007 .( االرتكاز عليها لتحقيق مبادئ ادارة  الوقتالعوامل التي يتم ��فا����ر� ��� ا�داء ا�����   ا����� ادارة ا����  )مترجم(  Guoqing and Yongxin, 1990 : المصدر                               إلدارة الوقت Guoqing and Yongxin نموذج ) : 2(شكل   .)2(لتطبيق أبعاد ادارة الوقت شكل  Guoqing and Yongxin ، والشكل التالي يوضح أبعاد نموذجClaessens, 2007)(عملية اإلدارية بوجه عام الوقت تنبع من المراحل األربع لل��  $�Aأ *H�,0 ا���� .�A$  3أ ا��F�G0 ا���$� .�A$  2أ *�(�) ا���� .1  ا������ ا��و*�<�$�Aأ اD�Eع +� ا?+��ل  .�A$  3أ ا���B! �6 ا��#���ت. �A$  2أ *<=�! ا?+��ل. 1  ا��<=�! $�ا+�ة *�����ت ا���.�1 . 4  را���ا ا*�0ذ �6 �ر>ا����دة وا��;. 3    �����ؤو��8ا�*,�ل.2  �(#�) ا��ا�#6 ا���4�5 وإ�2رة.1  ا���.�1 ا*�0ذ ا.�اءات *,���� . 2  ا+�دة *�(�) ا����. 2  و&% $#�"�� ا�����!.1  وا��
4. �I ا?و��"J   $�Aأ ا���و���B#ا� "KL� ا�



141    --------------------------------------------------------------------------------  تقييم سياسات إدارة الوقت في بعض الفنادق المصرية ًية شاملة، تشتمل على وضع األهداف والمخططات واألنشطة المتعلقة باألداء المؤسسي ارتباطا يعتبر التخطيط عمل ) Hisrich and Peters, 2002(بالعنصر الزمني وتحديد السبل والخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق هذه األهداف  لضروري كأساس لهذا التحليل االحتفاظ ومن ا: مبدأ تحليل الوقت: ويشتمل مبدأ التخطيط على أربعة مبادئ فرعية وهى، لة اليوم وقبل البدء في أعمال اليوم التالي، بحيث يتالءم مع األهداف القصيرة األجل ومع المهمات من أجل االستفادة الفعامن الضروري القيام بالتخطيط اليومي بعد انتهاء عمل و: بجدول يومي لألنشطة لتسجيلها عبر فترات، مبدأ التخطيط اليومي جل اكتشاف واستغالل الطاقات المتاحة، ولكن وهو األهم وتعتبر مرحلة  تنظيم الوقت عملية محورية ليس فقط من أ        .(Amer, 2003) ؛ Guoqing and Yongxin, 1990) ( مقدار الوقت في يوم العمل الذي يمكن أن تجدول فيه المهاميحدداليومية، كما ينبغي أن  يجب أال يتم اإلفراط أو التقليل في الوقت عند إعداد الخطة إذ: مبدأ المرونةًاألعمال التي تعتبر ذات أولوية عالية، وأخيرا الخطة اليومية، ترتب حسب أولوياتها ثم يخصص الوقت المتاح إلنجازها، ويخصص الوقت المتوفر في يوم العمل إلنجاز بعد كتابة األعمال اليومية المطلوب القيام بها في إذ أنه : من الوقت الشخصي، مبدأ تخصيص الوقت حسب األولوية طار الجماعة، ًالمنظمة تحقيق األهداف المخططة فضال عن كونه يحدد األساليب التي بمقتضاها يتم العمل الفردي في إنتقال إلى مرحلة اإلبداع واالبتكار الفعال لتحقيق أهداف المنظمة، فالتنظيم يقدم الوسائل الفعالة التي تستطيع بها لال من خالل تقسيم األنشطة المتشابهة إلى :  مبادئ فرعية ترتبط بتنظيم الوقت، وهى، مبدأ تنظيم األعمالثالثةسريعة، وهناك  بصور العمل إنجاز علىباألساليب اإلدارية التي تساعد  ستعانةاال الضرورية أو غير الخطوات الستبعاد الالزمة التنظيمية الدراسات إعداد خالل من وذلك ضروري ما هو غير العمل المتبعة باستبعاد إجراءات وتبسيط تجديد خالل الوقت من إدارة لمبادئ بالنسبة ًمرسومة، وبذلك يكون التنظيم تاليا للتخطيط خطة لتنفيذ المتاحة الوسائل إدارة وأ مالمها لتنفيذ الالزم الوقت أنه توفيرب  على مستوى ادارة الوقتويعرف التنظيم. بذلك أحد العناصر األكثر فعالية في إدارة الوقت وتفعيل الزمن التنسيق الذي يتم بين األنشطة واألعمال المختلفة داخل المنظمة، وهو عالوة علىويتم العمل الجماعي في إطار المنظمة،  هذه األنشطة، مبدأ من خالل ترتيب األنشطة وتحديد مضيعات الوقت في : مجموعات معينة، مبدأ التحكم في المعوقات العاملين  معظم تمركز مكان ألنه المستوى اإلداري، في أهمية األكثر الوظيفة  هوالتوجيه يعتبر ولذلك أو اإلرشاد، التحفيز، أنهاب ًأحيانا التوجيه وظيفة إلى هذا ويشار .الناجح األداء مستلزمات في ضوء القيادة من الصادرة التعليمات طريق عن المنشودة، األهداف تحقيق نحو  األفرادجهود توجيهلى إتهدف  وظائف إدارة الوقت في هامة مرحلة التوجيه يعتبرو      . (Burt et al., 2007) ؛  (Guoqing and Yongxin, 1990)وهى األعمال التي تشكل قيمة بسيطة لتحقيق األهداف: اإلقالع عن األعمال الروتينية ًيجب أن يتم التنسيق بين األفراد إلنجاز األعمال في أوقات محددة، وأيضا تشكيل فرق عمل متكاملة من ثم و المرجوة، الفائدة تحقق فال وسأم، في ملل العاملين علتج التوجيهات زمن إطالة نكما أ محله، غير في التوجيه ٕواال كان المنظمة، وظروف بتوقيت دراية على يكون أن  يجب على المدير، كماالمستويات كافة على القرار، االتصال بالمرؤوسين اتخاذ في والمشاركة الفريق بروح للعمل؛ القيادة والعمل الدافعية ٕالتحفيز واثارة: التالية  اصرالعن التوجيه يتطلبفي المنظمة؛ و القرارات اإلدارية وفق  تنفيذ لمتابعة اإلدارة بها التي تقوم العمليات  إدارة الوقت في مجموعةعلى الرقابة ويتمثل مفهوم         .(Amer, 2003) ؛  (Guoqing and Yongxin, 1990) بمراعاة عنصر الوقت وذلك باستخدام أساليب متنوعة لتحفيز العاملين لسرعة إنجاز المهام الفعلي؛ إعادة تحليل الوقت بشكل دوري لكي يتم تصحيح عادات  داءاأل قياس بمقتضاها سيتم التي المعايير وضع:خالل تتم عملية الرقابة من و،  نواتج األداءفيبصور غير مؤثرة  التباين بنسبة منيسمح كما الحقيقي للموارد بالخطة والجدول، يذ، وتكون فكرة الرقابة من خالل الخطط والجداول الموضوعة، ولكي يتحقق الهدف كما خطط له يقارن اإلنفاق التنف من الناشئ القصور للتغلب على السعي ثم المستهدف، هو اتخاذه تم ما أن من التأكد التوقيتات الزمنية المحددة، ومحاولة ن تنفيذ الخطة أمر ضروري لوظيفة الرقابة، إذ ال يمكن إنجاز هذه الوظيفة إال إذا ذ أإ: العمل غير الصحيحة؛ المتابعة يتالءم مع األهداف الموضوعة؛  تتم مقارنة النتائج المتوقعة به، فمتابعة تعديل الخطة والجدول واألداء بما ًاوضعنا معيار   (Guoqing and Yongxin, 1990)؛Ferner,1995 ) (ا��FG0 باألداء الفعلي األداء مقارنة



142  --------------------------------------------------------------------------------------   محمد سيد أحمد الزغبى -  سامي وجيه محمود -  معتز باهللا فريد إبراهيم -  محمود عبد العزيز حفناوي ن هناك العديد من إ فوبناء على ذلكليل الفاقد من الوقت وانجاز أعباء ومهام أكبر في أوقات زمنية أقل،  تق علىفهو يقوم ومدى تفهمها ألبعاد عنصر الوقت في العملية االدارية ، ومن ثم  بوجه عامدارةًيعد أسلوب إدارة الوقت إنعكاسا لفلسفة اإل  أساليب إدارة الوقت  زيع الجهود على العاملين بصورة متوازنة تحقق عناصر الكفاءة  وتوعلى العاملين بما يسمح بالحد من اهالك الوقتدارة الوقت في المؤسسات من خالل التوزيع العادل للمهام والمسئوليات إ أهمية دور تدعمدارية التي األساليب واألنماط اإل ،  أمام رئيسه عما قام به من أعمالًات التي يكلفه بها رئيسه ويمارس الصالحيات الالزمة ألدائها ويصبح مسؤوالالواجبُويقصد بالتفويض عملية السماح االختياري بنقل جزء من السلطة من الرئيس إلى المرؤوس، يلتزم بموجبه المرؤوس بأداء   أسلوب اإلدارة بالتفويض      :  ، وتشمل تلك األساليب (Ruder, 2008 )والفاعلية واالرتياح  تحديد االختصاصات وفيها يتم تحديد واضح لمجموعة األعمال، .وهناك ثالث خطوات مترابطة لعملية تفويض السلطة هي اختيار الشخص أو الجهة المناسبة  لمفوض إليه من قبل المفوض؛واألنشطة، والمهام والواجبات التي سيقوم بممارستها ا صـاحب ســلطة فيهـا مليـة جماعيـة يــشترك  صـناعة القــرار عأنإشـراك العـاملين فــي صـنع القـرارات، حيــث أنـه مـن المــسلم بـه  اإلدارة بالمــشاركة هــو ومفهــوم، العــاملين فــي اإلدارة واتخــاذ القــرار ومــن ثــم المــشاركة فــي تحمــل مــسئولية التخطــيط والتنفيــذة فــي اآلونــة األخيــرة ويرجــع ذلــك إلــى مــا تركتــه مــن إيجابيــة، وذلــك حــين يــتم إشــراك زاد االهتمــام بأســلوب اإلدارة بالمــشارك  أسلوب اإلدارة بالمشاركة     .وتكلفة ممكنةأداء المرؤوسين ولالبتعاد عن األهداف غير المالئمة ووضع أهداف أخرى بديلة تمكن المنشأة من تحقيق أهدافها بأقل جهد يم ي لتداركها، وفي نهاية المدة المحددة تتم مراجعة النتائج وتحليلها لتقوتعريف العوامل التي تعوق التوصل إلى هذه األهدافالزمنية، فهو أسلوب عمل إداري يتم فيه تحديد األهداف بصورة جماعية مشتركة بين الرئيس والمرؤوس لفترة زمنية معينة اتيجيات اإلدارية الفعالة التي تتيح المجال لتوظيف كافة الموارد المتوفرة لدى المؤسسة بما فيها الموارد تعد إحدى اإلستر  أسلوب اإلدارة باألهداف    .Rees,1996)  (ر الكفاءة والفاعليةاطإصالحيات وسلطات في وضع المعايير الرقابية والتي يتم على أساسها مساءلة المرؤوس أمام الرئيس عما تم تفويضه إليه من  ألداء العمل؛ علــى وقــت ًاألداء المخطــط لــه علــى أن يتــرك الــدور الرقــابي والتنفيــذي للمــستويات اإلداريــة المتوســطة والــدنيا، وذلــك حفاظــا ة العليا يحصر فقط في االنحرافات الفعلية المهمـة عـن يأسس منهج اإلدارة باالستثناء على أن ما يرفع إلى المستويات اإلدار  أسلوب اإلدارة باالستثناء    .(Drucker, 1980) وتختــصر الوقــت فــي إصــدار القــرارات اإلداريــة، وبالتــالي فهــو أســلوب مــن أهــم األســاليب التــي تحقــق اإلدارة الرشــيدة للوقــتن بالمنظمــة؛ ومــن ثمــار عمليــة المــشاركة فــي اتخــاذ القــرارات أنهــا تنميــة تطــور الــشعور بالمــسؤولية، ، لواتخــاذ القــرار والعــام ، لخلـق التـوازن بـين األهـداف، والحاجـات ً وظيفيـالفـردلحاجـات األساسـية ال القدرة على إشباع هييمكن القول أن إدارة الذات  أسلوب اإلدارة الذاتية  Rees,1996) (والروتينية إلى تحليل للتعرف على أسبابها ونتائجها المتوقعة بدال من االنسياق وراء بيانات غيـر ضـرورية عـن طبيعـة البيانـات العاديـة تعمــل علــى توجيـه انتبــاه المــدراء إلــى التفاصـيل الهامــة التــي تحتــاج أي أنهــا ، لــدورها التخطيطـي وتفعــيال  العليــااإلدارة ةوطاقـ فيــه يقــرر العــاملون الــسياسات المتعلقــة باإلنتــاج، ســاعات العمــل، األجــور، مهمــات . أســلوب إدارة لمكــان العمــلوهــي  ؛ األساســية مكانياتهــا المتاحــة وأهــدافها ٕا، وذلــك بمراعــاة ظــروف عمــل المؤســسة ووديمقراطيــة راد وقــرارات العمــل اليوميــة بــصورة جماعيــةاالفــ   ) Rees,1996( .التنظيمية



143    --------------------------------------------------------------------------------  تقييم سياسات إدارة الوقت في بعض الفنادق المصرية مضيعات الوقت فى إطار العمليات قد تم تقسيم  .دارة الوقت في المؤسساتإيعات الوقت بمثابة معوقات لتطبيق تعتبر مض  مضيعات الوقت ختالل األولويات، عدم اتباع وسائل اعدم وجود أهداف وأولويات أو خطط يومية، : التخطيط :اإلدارية األربعة كالتالي نعدام االفوضى و: هام، القيام بأعمال كثيرة في وقت واحد، التنظيماإلدارة باألزمات، عدم وجود مواعيد محددة إلنهاء الم النزعة : ، التوجيه، كثرة األعمال الورقية، القيام باألعمال أكثر من مرة ، عدم وضوح المسئوليات والسلطاتياالنضباط الذات ً فندقا وفق دليل الفنادق 42 إجماليً فندقا من فنادق الخمس نجوم بمدينة شرم الشيخ من 22لميدانية على تطبيق الدراسة ا التي تقوم عليها، كما تم استخدام االستقصاء لجمع بيانات الدراسة األولية، تم اإلدارية والممارساتوسياساتها ومبادئها  الوقت وتوظيفها من أجل التعرف على مفهوم إدارة الوقت إدارة على الدراسات السابقة المتعلقة بمفاهيم وأبعاد االعتمادتم   منهج الدراسة   . Mackenzie, 1990) (ءالنقص في المعلومات، عدم وجود تقارير للمتابعة ومعايير الرقابة، الرقابة المفرطة، تدنى األدا: الرقابةروح الفريق بين الموظفين، ضعف حافزية للعمل، ضعف القدرة على حل الخالفات والنزاعات، ضعف القدرة على التكيف، وتينية، التفويض غير الفعال، ضعف هتمام بالتفاصيل الرالتسلطية لدى المدير والرغبة فى إنجاز العمل بصورة متفردة، اال ًظرا لكونها الفئة المفترض أن تسعى دائما إلى تبنى   كما تم اختيار فئة الخمس نجوم ن مصر؛في  الخمس نجوملفنادق على أكبر تجمع حتوائها مدينة شرم الشيخ الاختيارالخاص بغرفة المنشآت الفندقية، وقد تم 2014/ 2013المصرية  ً ارة الوقت بالفنادق، على اعتبار أن المسئولين ضمن هاذين المستويين اإلداريين هم أكثر المعنيين بوضع وتقييم سياسات إدالمسئولين بالمستويين اإلداري والتنفيذي، وذلك  استمارة على 300تم توزيع عدد  وتطبيق كافة االتجاهات اإلدارية الحديثة؛ ، تم  وأبعاده التنفيذية إدارة الوقتفهوم تم اختيارهم بطريقة العينة العشوائية البسيطة للتعرف على مستوى إدراكهم لموقد ق التابع له؛  الفندونمط إدارة الفندق، في، وسنوات الخبرة اإلداري، والمستوى الدراسيبيانات خاصة بالسن، والنوع، والمؤهل  تشتمل على والتين حيث يمثل الجزء األول البيانات الشخصية لعينة الدراسة، ي رئيسيجزأين المدراء، وتتكون من استقصاء  استمارة:تناولت الدراسات السابقة وتكونت من التي االستقصاء مجموعة من قوائم بمرجعيةستقصاء االتم إعداد          .%78,3 استمارة صالحة للتحليل بمعدل استجابة 235التحصل على  ً محاور حيث يمثل المحور األول وعيا فرديا يتكون من أربعةالثانيوالجزء  ً مفردات؛ وأخيرا 5التفويض، أسلوب اإلدارة باألهداف، أسلوب اإلدارة بالمشاركة، أسلوب اإلدارة الذاتية، ويقاس كل منهم بـــ  أسلوب ي مفردات؛ المحور الثالث وهو أساليب إدارة الوقت ويشتمل على أربعة أساليب وه6 الرقابة، ويقاس كل منهم بــ التخطيط، التنظيم، التوجيه، هي ويشتمل على أربعة سياسات وإدارة الوقت وهو سياسات ومبادئ الثانيمفردات؛والمحور  5 بمفهوم إدارة الوقت ويقاس بــ ًإواداري ً تم  . مفردات8ويقاس بـــ لوقت من وجهة نظر المدراء العديد من المضيعات التي تعتبر مضيعات لالمحور الرابع وهو  غير موافق تماما 1بدءا من  كما يوضح االستقصاء العاملين لمفردات استجابات لقياس الخماسي مقياس ليكرت استخدام ٕاإلحصاء الوصفي لمعرفة المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية لمتغيرات الدراسة، وكذلك لمتغير وعى فردى واداري لمفهوم معامل ارتباط ألفا كرونباخ لمعرفة مدى ثبات المقياس ،  مؤشرات :  إحصائية مختلفة فى تحليل البيانات الميدانية وهى ، كما تم استخدام عدة وسائل Spss Version 16-2007تم تحليل البيانات األولية باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي     . موافق تماما5وانتهاء ب     ReliabilityScalesنتائج  اختبارات الثبات لمقياس الدراسة المستخدم  النتائج والمناقشة      .، ومتغير سياسات إدارة الوقت)داري لمفهوم إدارة الوقتاإلفردى والوعى ال( لمعرفة قوة العالقة بين متغير  المتعددالوقت لمعرفة مستوى إدراك العاملين والمسئولين لمفهوم إدارة الوقت، واالنحدارإدارة 



144  --------------------------------------------------------------------------------------   محمد سيد أحمد الزغبى -  سامي وجيه محمود -  معتز باهللا فريد إبراهيم -  محمود عبد العزيز حفناوي للبيانـــــــــات الديموجرافيـــــــــة لعينـــــــــة ) التكـــــــــرارات، النـــــــــسبة المئويـــــــــة(مؤشـــــــــرات اإلحـــــــــصاء الوصـــــــــفية ) 2( الجـــــــــدول يوضـــــــــح    ي للبيانات الديموجرافية الدراسة مؤشرات اإلحصاء الوصف   935. مضيعات الوقت الشخصية والتنظيمية 745. اإلدارة الذاتية 933. اإلدارة بالمشاركة 963. اإلدارة باألهداف 785. اإلدارة بالتفويض 795.  أساليب إدارة الوقت 780. الرقابة 804. التوجيه 787. التنظيم 869.  التخطيط  836. مبادئ إدارة الوقتسياسات و  925 .  ٕوعى فردى وادارى بمفهوم إدارة الوقت  معامل ألفا كرونباخ أبعاد المقاييس  ثبات المقياس بإستخدام معامل الفا كرونباخ) 1(جدول   ).1( كما هو موضح بالجدولCronbach′s alpha معامل ثبات ألفا كرونباخ باستخدامتم التحقق من ثبات المقياس المستخدم  قــــع ت، بينمــــا مــــن %76.6   بنــــسبةًا عامــــ45 مــــن  أكثــــر جــــاءتالدراســــة أعمــــار عينــــة  أغلــــبأنالدراســــة، ويتــــضح منــــه   ، %91.1 مــــــن الــــــذكور بنــــــسبة  مفــــــردات العينــــــةغالبيــــــةجــــــاءت ؛ و%23.4هم  كانــــــت نــــــسبت45 إلــــــى 30أعمــــــارهم بــــــين  إلـــــى طبيعـــــة مدينـــــة شـــــرم الـــــشيخ وبعـــــدها عـــــن هـــــذا األمـــــر يرجـــــع  ربمـــــا و% 8.9 بنـــــسبة قلـــــة مـــــن اإلنـــــاث وجـــــدتبينمـــــا  ـــــــة لكـــــــل الدراســـــــي المؤهـــــــل وجـــــــاءالقـــــــاهرة ؛  ـــــــردات العين ـــــــسبة ٍعـــــــال مؤهـــــــل مف ـــــــي اإلداري؛ أمـــــــا عـــــــن المـــــــستوى %100 بن ـــــــذين المـــــــستوى فانحـــــــصر ب ـــــــث كـــــــان واإلداري التنفي ـــــــسبة اإلداري، حي ـــــــذي، %62.1 بن ـــــــسبة والتنفي ؛ أمـــــــا %37.9 بن أمــــــا الــــــذين % 68.9  بنــــــسبة ســــــنوات10 تتعــــــدى لمفــــــردات العينــــــةعــــــن ســــــنوات الخبــــــرة فكانــــــت غالبيــــــة ســــــنوات الخبــــــرة  ــــــين  ــــــرتهم ب ــــــى5خب ــــــد ســــــنوات10 إل ــــــسبتهم  فق ــــــت ن ــــــسبة؛ %31.1 كان ــــــذين ون ــــــون ال ــــــي يعمل ــــــادق اف ــــــسب فن ــــــسلة ن    لمتغيرات الدراسةالوصفيةاإلحصاء مؤشرات    37.9 89  مستقل  الفندق التابع له    62.1 146  سلسلة 68.9 162  10أكثر من   سنوات الخبرة   31.1 73  10 إلى 5من   --  -- 5أقل من  62.1 146  إداري  المستوى اإلداري   37.9 89  تنفيذي 100 235  عالي  المؤهل الدراسي    --  --  متوسط 8.9 21  أنثى  عالنو   91.1 214  ذكر 76.6 180 45أكثر من   العمر   23.4 55 45 إلى 30من   --  -- 30أقل من   %النسبة المئوية   التكرارات  المتغير    .التكرارات النسبية للبيانات العامة للدراسة) 2(جدول   . الفنادق المستقلةفييعملون % 37.9النسبة الباقية بينما ،  من إجمالي العينة%62.1 تهملسل



145    --------------------------------------------------------------------------------  تقييم سياسات إدارة الوقت في بعض الفنادق المصرية ـــــة للمتوســـــط الحـــــسابيالمتوســـــط  (ةالوصـــــفي اإلحـــــصاء مؤشـــــرات )3(يوضـــــح الجـــــدول     اإلحصاء الوصفية للوعي الفردي واالداري ومؤشرات ادارة الوقت  ــــاين مقبــــول  ممـــــا يـــــدل علـــــى وجـــــود تجـــــانس 85. بمفهـــــوم إدارة الوقـــــت الـــــوعي لمتغيـــــر المعيـــــاري االنحـــــرافإلـــــى الموافقـــــة، كمـــــا بلـــــغ  وهـــــى أقـــــرب  3.69 ألجوبـــــة المـــــدراء الحـــــسابيبمفهـــــوم إدارة الوقـــــت، حيـــــث بلغـــــت قيمـــــة المتوســـــط  الدراســـــة علـــــى درايـــــة الفنــــــــادق موضــــــــع فــــــــين المـــــــسئولين أويتــــــــضح منــــــــه ، ) بمفهــــــــوم إدارة الوقــــــــت، سياســـــــات إدارة الوقــــــــتواإلداري الفـــــــردي لـــــوعيل) الحـــــسابي، النـــــسبة المئوي ــــيوتب ــــردات الف ــــى  أجوبــــة مف ــــصل قيمتــــه إل ــــه لــــم ت ــــاس المــــستخدم، إذ أن ــــت وجــــود والتــــي 1.5دراســــة للمقي تفاعـــــــل يـــــــسمح بال يعتبـــــــر أولـــــــى خطـــــــوات العمليـــــــة التنفيذيـــــــة لتطبيـــــــق أبعـــــــاده فـــــــي المؤســـــــسات، إذ  إدارة الوقـــــــتبمفهـــــــوم الدرايــــة إلــــى أن) 2007 (يأشــــارت إليــــه مهــــا العــــازم  واضــــح عــــن متوســــطها؛ وهــــذا يتفــــق مــــع مــــاوانحــــرافتــــشتت كبيــــر  تثب ـــــــسياسات إدارة الوقـــــــت  العــــــام الحـــــسابي بلغــــــت قيمـــــة المتوســــــط  المختلفـــــة فــــــي الفنـــــادق محــــــل الدراســـــةمبـــــادئ إدارة الوقــــــتوعـــــن مـــــدى تطبيــــــق   . للعاملين بالمنظمة من خالل زيادة اإلنتاجية الفردية والجماعية للعاملين وتحسين مستويات العامليناإليجابي ـــــــةمتف أجوبـــــــة المـــــــدراء وقـــــــد جـــــــاءت؛3.33ل ــــى  يتــــــصف تخطــــــيط الوقــــــت ولكــــــي؛  التــــــي شــــــملتها أســــــئلة االســـــتمارة الوقـــــتيــــــة إلدارةخطيططبيــــــق األبعــــــاد الت بتالمـــــسئولين لــــــــى قيــــــــامع ؛ ممــــــــا يــــــــدل 86.لــــــــه  المعيــــــــاري االنحــــــــراف كمــــــــا بلــــــــغ ، 3.59 لمتغيــــــــر التخطــــــــيط الحــــــــسابيالمتوســــــــط  بـــــــين متغيـــــــرات هـــــــذا المحـــــــور، إذ بلغـــــــت قيمـــــــة اوت ــــة عل ــــة والفعالي ــــة، باإليجابي ــــك مــــع مــــا ذكــــره أعمــــال المنظمــــات الخدمي ــــابع، وكــــذلك أن تقــــوم بمهمــــة واحــــدة حتــــى فــــي حــــسب األولويــــة  األعمــــال الــــواردة بهــــاوترتيــــب يثها يوميـــــــا والتــــــي تـــــــشمل دوريـــــــة وجـــــــود خطـــــــة عمـــــــل دوريـــــــة بكـــــــم األعمـــــــال المنفـــــــذة والتوقيتـــــــات التـــــــي تحتاجهـــــــا وتحـــــــدمــــــن أهميــــــة عمليــــــة تخطــــــيط إدارة الوقــــــت كــــــأولى المراحــــــل التطبيقيــــــة لــــــسياسات إدارة الوقــــــت بالفنــــــادق، ) 2011، جــــــابر ؛ محمــــد 2009، رمــــضان محمــــود(ويتوافــــق ذل ــــذ بــــشكل متت ـــــسياسة  . خطة العملفي وقت واحد مع تحديد ذلك في لمهمة أخرى وعدم القيام بأكثر من مهمة االنتقالمنها ثم  االنتهــــاء التنفي ـــــة إلدارة الوقـــــت التنظيموعـــــن ال ـــــغ  ، 3.55الحـــــسابي توســـــط  بلغـــــت قيمـــــة المي ـــــاري االنحـــــرافكمـــــا بل التنظـــــيم يقـــــدم الوســـــائل الفعالـــــة التـــــي وتجـــــدر اإلشـــــارة إلـــــى أهميـــــة عمليـــــة تنظـــــيم الوقـــــت إذ أن ، الحـــــسابي نحـــــو الحياديـــــة، ممــــــا يــــــشير إلــــــى تطبيــــــق بعــــــض سياســــــات التنظــــــيم فــــــي إدارة الوقــــــت ، وان ارتفعــــــت نــــــسبة التــــــشتت ومــــــال المتوســــــط  1.14 المعي بلغـــــت  التوجيـــــه وفـــــق أحوبـــــة المـــــسئولين، إذ إجـــــراءات أظهـــــرت النتـــــائج وجـــــود قـــــصور نـــــسبي فـــــي التوجيـــــهوعـــــن سياســـــة   ).2009، رمضانمحمود ( وتفعيل الزمن فعاليــــــة فــــــي إدارة الوقــــــت األكثــــــر واألعمــــــال المختلفــــــة داخــــــل المنظمــــــة، وهــــــو بــــــذلك أحــــــد العناصــــــر األنــــــشطةيــــــتم بــــــين  إطـــــار المنظمـــــة، والتنظـــــيم بـــــذلك مـــــسئول عـــــن التنـــــسيق الـــــذي فـــــي الجمـــــاعي إطـــــار الجماعـــــة، ويـــــتم العمـــــل فـــــي الفـــــردي بمقتــــــضاها يــــــتم العمــــــل التــــــيًهــــــا المنظمــــــة تحقيــــــق األهــــــداف المخططــــــة فــــــضال عــــــن كونــــــه يحــــــدد األســــــاليب تــــــستطيع ب ــــــه الحــــــسابيقيمــــــة المتوســــــط  ــــــر التوجي ــــــغ 2.96 لمتغي ــــــاري االنحــــــراف ؛ كمــــــا بل ــــــه أن دور  77.المعي ، وممــــــا ال شــــــك في ـــــــه  ـــــــتم التوجي ـــــــر دورا هامـــــــا ومـــــــؤثرا إذ ي ـــــــت يعتب ـــــــي سياســـــــات إدارة الوق ـــــــه عـــــــنف ـــــــق مـــــــن الطريق ـــــــراد جهـــــــود أن تحق محمـــــــد رمـــــــضان  بكفـــــــاءة عاليـــــــة األهـــــــداف تحقيـــــــق نحـــــــو المرســـــــوم الطريـــــــق فـــــــي تـــــــسير بالمنظمـــــــة الخدميـــــــة والعـــــــاملين األف رقابة كانت محايدة، إذ بلغت قيمة المتوسط  السياسة الرابعة إلدارة الوقت وهى العن المسئولينًوأخيرا تبين أن أجوبة   )2011( ر  تطبيق أية سياسات أو معاييفي الرقابة على أبعاد إدارة الوقت في فنادق العينة، وهو ما قد يؤثر حول سياساتاألبعاد  عدم وجود إجراءات متكاملة ومحددة إلى، مما يشير  1.37المعياري االنحراف ؛ كما بلغ 3.22 لمتغير الرقابة الحسابي     .إلحصاء الوصفية لمتغيرات للدراسةمؤشرات ا) 3(جدول     .متكاملة األبعاد لسياسات إدارة الوقت بدءا من التخطيط مرورا بالتنظيم والتوجيه وختاما بالرقابة منتظمة ومحددة وآللياتتطبيق متكامل األبعاد لسياسات إدارة الوقت بالفنادق محل العينة، األمر الذي يمثل قصورا في اتباع المؤسسات الفندقية ني عدم وجود  يع والقصور والحياد الجزئيٕواجماال فإن وجود تذبذب في تطبيق مختلف سياسات إدارة الوقت بين التطبيق   .بهدف التعرف على أي قصور والحد من أسبابه إدارة الوقت في الفنادق ، وذلك ألن المفهوم الرقابي يقوم على المقارنة بين األداء الحالي باألداء المخطط له تطبيقبمتعلقة 



146  --------------------------------------------------------------------------------------   محمد سيد أحمد الزغبى -  سامي وجيه محمود -  معتز باهللا فريد إبراهيم -  محمود عبد العزيز حفناوي ألساليب إدارة الوقت ) المتوسط الحسابي، النسبة المئوية للمتوسط الحسابي(مؤشرات اإلحصاء الوصفية ) 4(يوضح جدول   اء الوصفية ألساليب ادارة الوقتاإلحص  3.33  االجمالي    1.37 3.22  الرقابة  سياسات ومبادئ إدارة الوقت     77. 2.96  التوجيه 1.14 3.55  التنظيم 86. 3.59  التخطيط 85.  3.69    الوعي الفردي واإلداري بمفهوم إدارة الوقت  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المتغير ية التي تختصر الوقت في  أحد األساليب اإلدار اإلدارة بالمشاركة أسلوب أناإلشارة إلى وتجدر من األساليب األخرى؛ إدارة الوقت أكثر في اإلدارة بالمشاركة ام أسلوبستخدميلون نحو ا موضع الدراسة يالمسئولين بالفنادق؛هذا ويدل على أن  73.قدره  معياري بانحراف 3.74 لمتغير اإلدارة بالمشاركة حسابيالكما بلغت قيمة المتوسط  ، 87. قدره معياريبانحراف  2.56 لمتغير اإلدارة الذاتية الحسابي، كما بلغت قيمة المتوسط 1.18 قدره معياري بانحراف 2.64اإلدارة باألهداف  لمتغير الحسابي بلغت قيمة المتوسط  بينما  ؛89.معياري قدره   بانحراف؛%45.6 بنسبة 2.28اإلدارة بالتفويضلمتغير  الحسابيبلغت قيمة المتوسط   ؛ كما2.55 العام ألساليب إدارة الوقت الحسابيبلغت قيمة المتوسط المتبعة بالفنادق، وقد  ،  مضيعات للوقت بالفنادق محل العينة تلك العناصر كافةشير إلى اتفاق المسئولين حول كونمما ي ؛ 4.25 إلى 3.75 بين لهالعدد من مضيعات الوقت التي تم سردها في االستمارة  الحسابي تراوحت قيمة المتوسط وعن مضيعات الوقت،      2.55  اإلجمالي   87. 2.56  اإلدارة الذاتية  أساليب إدارة الوقت    73. 3.74  اإلدارة بالمشاركة 1.18 2.64  اإلدارة باألهداف  89. 2.28  اإلدارة بالتفويض  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المتغير  االحصاء الوصفية ألساليب ادارة الوقت المتبعة بالفنادق): 4(جدول   )2011محمد سالم، (دورها تحقق اإلدارة الرشيدة للوقت بالتياألساليب  فهو أسلوب من أهم وبالتاليجو من المودة والتفاهم بين العاملين جميعا بما فيهم المدير، وخلق ، الشعور بالمسؤولية عملية تنمية هاصنع القرارات، ومن ثمار  على عملية إشراك العاملين فيأساسي تعتمد بشكل إصدار القرارات اإلدارية، إذ ملتزمين الاالفتقار إلى روح المبادرة وعدم القدرة على التصرف، الدفع بالعاملين غير : وقد رتبت وفق أجوبة العاملين كالتالي الحديث في أمور ال .  الوقت، قلة أعداد العاملين داخل كل قسمهدرداخل بيئة العمل، عدم تحديد األسباب التي تؤدى إلى    :  بإدارة الوقت وسياسات إدارة الوقتظيميوالتن الفردي الوعي  مستوي بيناالنحدار المتعدد   1.25 3.75  .اإلداريةالتسويف والتأجيل في اتخاذ القرارات  1.11 3.90  .تكليف العامل بأمور ومهام خارج نطاق اختصاص العمل 1.08 4.04  . الوقتهدرتحديد األسباب التي تؤدى إلى عدم  1.05 3.97  .لعمل أثناء وقت العمل الرسميالحديث في أمور ال تخص ا 89. 4.25  . إلى روح المبادرة وعدم القدرة على التصرفاالفتقار 1.06 4.11  .ملتزمين داخل بيئة العملاليتم الدفع بالعاملين غير  1.10 4.02  .قلة أعداد العاملين داخل كل قسم 1.20 3.81  . كثيرة مكلفة من حيث الوقت والجهد والمالاجتماعاتعقد   ريالمعيا االنحراف  الحسابي المتوسط  المضيعات    . للمضيعات الشخصية والتنظيميةالوصفيةمؤشرات اإلحصاء ): 5(جدول  .مكلفة من حيث الوقت والجهد والمال، التسويف والتأجيل في اتخاذ القرارات اإلداريةلرسمي، تكليف العامل بأمور ومهام خارج نطاق اختصاص العمل، عقد اجتماعات كثيرة تخص العمل أثناء وقت العمل ا



147    --------------------------------------------------------------------------------  تقييم سياسات إدارة الوقت في بعض الفنادق المصرية فـسر ً؛ وأن متغيرات سياسات إدارة الوقت وفقا لمعامل التحديد المتعدد ت01. عند مستوى معنوي ، وهو 77.متعدد قوى يبلغ  بــإدارة الوقــت بمعامــل ارتبــاط والتنظيمــي الفــرديًأن متغيــرات سياســات إدارة الوقــت تــرتبط معنويــا بــالوعى ) 5(يوضــح جــدول  أي أنه كلما اهتمت اإلدارة  بإدارة الوقت؛ والتنظيمي الفردي المتعدد بين سياسات إدارة الوقت والوعى االنحدارالكلية لنموذج  تـشير إلـى الداللـة اإلحـصائية 86.5)( قيمـة ف أن بـإدارة الوقـت؛ كمـا والتنظيمي الفردي الوعى فيمن التباين 60.مجتمعة  ً الــوعي بمفهــوم وأبعــاد سياســات إدارة الوقــت بــين األفــراد، كلمــا انعكــس أثــر ذلــك طرديــا علــى الفندقيــة بزيــادة ونــشر عنــصر سياسات ل اتباع تلك الفنادقعدم ًدارة الوقت بالفنادق محل العينة، وذلك نظرا لإوجود قصور في تطبيق سياسات   الملخص     86.5   77.   60.   01.  5.91**  26.  الرقابة -  01.  5.61**  21.  التوجيه -  01.  4.82**  80.  التنظيم -  01.  6.43**  75.  التخطيط -   "ف"قيمة   ككل النموذج فيالمتعدد  االرتباطمعامل    النموذج ككلفيمعامل التحديد   مستوى المعنوية  "ت"قيمة   االنحدارمعامل   )الوقتسياسات إدارة (  :المتغيرات التابعة    .وسياسات إدارة الوقت  بإدارة الوقتوالتنظيمي رديالف الوعي بين  االنحدار المتعددعالقة): 6(جدول       . ةلكل سياسة على حد سواء بشكل إجمالي على مستوى السياسات أو بـشكل منفـرد مستوى تطبيق تلك السياسات من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة لى إ الفنادق  تلكداراتإرغم من ميل ، على الوفق المراحل االدارية المختلفةدارة الوقت متكاملة ومحددة ومعلن عنها إل   التوصيات    .دارة الوقتأسلوب االدارة بالمشاركة نابع من كونه أسلوبا إل  أن اتباععنعالن ممنهج إدارة الوقت، وان لم يكن هناك إبالمشاركة أكثر من غيره من أساليب دارة سلوب اإلأاتباع 
فندقية من خالل تفعيل دور سياسات ادارة الوقت بمراحلها االهتمام بالدور البارز الدارة الوقت بالمؤسسات ال •   ؛االدارية المختلفة
  ؛التدريبيةالعمل على زيادة وعي العاملين بمفهوم وسياسات وأساليب ادارة الوقت وذلك من خالل اعداد البرامج  •
  ؛بالفنادق ومواردها المتاحة وصوال إلى أفضل األساليب الممكن اتباعها وفقا لطبيعة المؤسسة الفندقيةتحليل األداء الفعلي ب وذلك الفنادق، إدارات قبل من الوقت إدارة ألساليب الفعلية الممارسات فى النظر إعادة •
  المراجع باللغة العربية              . استقصاءات دورية للتعرف على مضيعات الوقت والتعرف على أسبابها وعالجهاإجراء •
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