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المستخمص:
ييدف ىذا البحث إلى دراسة الوقت ألنو مورد ال يقدر بثمن فال يمكن تشتريو وال
تستأجره ميما دفعت فيو .فأصبحت األعمال تنجز في وقت يسير من خالل مخترعات مثل
وسائل المواصالت ووسائل االتصال ومكنات اإلنتاج وطرق جمع المعمومات وعالقة الوقت
باألداء اإلداري حيث يعتبر أن إدارة األداء وتخطيط التنمية من المسؤوليات المشتركة لكل
أعضاء قطاعات العمل وسوف يعتمد نظام ىذا البحث نظام العطالت وتأثيرىا عمى أداء
العاممين في بشركة المنارة.
وخمصت ىذه ال دراسة إلى العديد من التوصيات منيا  ،تقميل عدد العطالت الرسمية ،فصل
اجازات النساء عن الرجال نسبة لحوجة اإلناث إلى عدد أكثر من األجازات.

Abstract:
This research aim to how to manage the weekend’s time and how
to use holiday time effectively because simple time cannot be bought
Now a day’s business has been done in less possible time that
through the new technologies and inventions, such as transportation ,
telecommunication media , productions equipments and information
systems which related by the administrative performance and that
because performance management and development planning are the
core of all business organizations responsibilities.
Thus holidays and weekends time should be managed effectively
in order to achieve the both employees and the organizations goals.
This study recommended to that weekends holidays should be reduce
and trying to make special considerations for female’s holidays.

مقدمة:
يعتبر الوقت مورد ال يقددر بدثمن فدال يمكدن تشدتريو وال تسدتأجره ميمدا دفعدت فيدو .ومدن رحمدة ا
تعددالى بنددا أن بسددر لنددا األمددور فأصددبحنا ننجددز األعمددال فددي وقددت يسددير مددن خددالل مددا أنعددم بددو
المددولى مددن مخترعددات مثددل وسددائل المواصددالت ووسددائل االتصددال ومكنددات اإلنتدداج وطددرق جمددع
المعمومددات كددل ىددذه وفددرت لنددا كمددا مددن الوقددت فالسددعيد مددن عددرف قدددر ىددذه النعمددة واسددتثمرىا
استثما ار يميق بشكر المنعم .
وال شك أن اإلنسان في حاجة إلى تجديد ما عندده كحاجدة النجدار لشدحذ منشداره فدنحن فدي حاجدة
لمتدريب لنستزيد من الترقي في مجال عممنا .
وا سبحانو وتعالى بين لنا مدن خدالل نظدام الكدون أن الشدخص يحتداج لم ارحدة فقدد نبدو لدذلك فدي
قال((و ُى َو الَّ ِدذي َج َعد َل لَ ُك ُدم المَّيد َل لَِباسدال َو َّ
الندوَم
أكثر من موضع كما في سورة الفرقان آية  74حين
َ
ُسَباتال َو َج َع َل َّ
النيَ َار ُن ُشو الر)) فتأمل كيف خص النيار بالنشور.
مددن ىنددا كددان مددن الميددم أن يقضددي الفددرد جددزءا مددن وقتددو خددارج مددألوف حياتددو وىددو مددا نعبددر عنددو
بالعطمة فما ىي العطمة وما حجميا وما فائدتيا وما مضارىا ؟

مفهوم العطمة -:
ل ددن نخد ددوض كثي د د ار ف ددي تعريد ددف اإلجد ددازة فد ددالمعروف ال يع ددرف ويمكنند ددا أن نتعد ددرف عمد ددى
مفيوميا .
ىي الفترة التي يقضييا الفرد بعيدا عن عممو إما برغبتو أو بدنص النظدام مدع جريدان كافدة
حقوقو الوظيفية ،وليكن ىذا مفيومنا اإلجرائي لمعطمة .
حجم العطمة -:
النوع االول -:
ىندداك نوعددان مددن العطددل عددام وىددي التددي تمددن لمددوظفي الدولددة وبعددض المؤسسددات وىددي
ثالث مناسبات سنوية .
عيددد الفطددر وعيددد الحددم وذكددرو اليددوم الددوطني ومجموعيددا 32واذا مددا أضددفنا ليددا عطمددة
األسددبوع بواقددع يددومين فددي األسددبوع أي 601يومددا فيكددون مجموعيددا  631يومددا تقريبددا وىددي مدددة
طويمة إقميميا وعربيا وعالميا.
النوع الثاني-:
وىددي الخاصددة فيددي  70يومددا  32يومددا إجددازة اعتياديددة وخمسددة أيددام اضددط اررية فيكددون
المجمددوع  611يومددا فددي السددنة مددع تمتددع أعضدداء ىيئددة التدددريس فددي الجامعددات والمعممددين فددي

التعمدديم العددام بددأكثر مددن ىددذا المجمددوع قددد يصددل إلددى قددد تصددل إلددى  300يومددا فكددأن أيددام العمددل
عندنا تتراوح بين  616و 610يوما والعمل اليومي ما بين  7ساعات و  4ساعات.
اختالف العطل بين الدول-:
وبنظ درة فعندددنا العطددل مددن أطددول العطددل العامددة ولتتض د الرؤيددة أنقددل لكددم ىددذه الد ارسددة
المسيحية ((كشف مس أن اليابانيين ىم أكثر الشعوب حرماندا مدن العطدالت فدي العدالم المتقددم،
إذ ال يتعدو متوسط إجازاتيم تسعة أيام في العام ،بينما الفرنسيون ىما أصحاب النصيب األكبدر
من العطالت بمتوسط يبمغ  2743يوم سنويا.
ووجد استطالع شمل تسعة آالف شخص فدي  62دولدة أجرتدو مؤسسدة ىداريس انتراكتيدف
لحسدداب شددركة اكسددبيديا لمسددفر عبددر «اإلنترنددت» ،أن المددوظفين اليابددانيين ال يحصددمون فحسددب
عمددى أقددل عدددد مددن اإلجددازات (يبمددغ  6143يددوم سددنويا) ،لكددنيم يميمددون أيضددا إلددى اسددتخدام نحددو
نصف ىذا العدد فحسب.
لكددن الفرنسدديين يحصددمون عمددى أكبددر مددن اإلجددازات كددل عددام بمتوسددط يبمددغ  2443يددوم ،وكددانوا
سعداء لتحقيق أكبر استفادة من ىذه الفترة من الراحة واالستجمام.
وأشار المس الذي جاء تحت عنوان الحرمان من اإلجازات وأجري بين  62و 33نيسان (أبريدل)
إلددى أن الواليددات المتحدددة تمددن العدداممين ثدداني أقددل عدددد مددن العطددالت سددنويا بمتوسددط  64يومددا
يأخذ معظم العاممين منيا  67يوما.

ويمن النيوزيمنديون  6143يوم سنويا يستيمكون منيا نحو  ،64بينمدا يسدتخدم األسدتراليون
 6143يوم تقريبا من إجمالي العطالت وعددىا  30يوما.
وفددي اللالددب يسددتفيد الدددنماركيون واأللمددان والنرويجيددون بالكامددل مددن اإلجددازات الممنوحددة
ليم ،إذ يستيمكون  12في المائة من أيام العطالت وىي  31و 3443و 32يوما عمى التوالي.
ويميل الكندديون إلدى قضداء  10فدي المائدة مدن اإلجدازات السدنوية وعدددىا  30يومدا ،فيمدا
يستفيد السويديون من  21فدي المائدة مدن إجدازاتيم وعدددىا  3443يدوم .أمدا البريطدانيون فيقضدون
 16فددي المائددة مددن عطالتيددم وعددددىا  32يومددا ويسددتفيد اإليطدداليون بنسددبة  23فددي المائددة مددن
 2343يوم من العطالت واإلسبان بنسبة  21في المائة من  23يوما من العطالت)).
ولددن أعمددق عمددى نتددائم ىددذه الد ارسددة أمددا إقميميددا فالعطددل الرسددمية فددي عمددى مسددتوو دول
مجمس التعاون المممكة في المقدمة  32يوما ،وعمان  61يوما  ،واألمدارات والبحدرين  63يومدا ،
والكويت  66يوما أخي ار قطر  1أيام
ويبقى السؤال الميم ىل نستثمر العطل الرسمية والخاصة بصورة تعود عمينا بالنفع ؟
فوائد العطمالت :
ال شك أن لمعطمة أو اإلجازة فوائد ومن ذلك-:
 -6الخروج من الروتين الذي اعتاده اإلنسان
 -3تجديد النشاط .

 -2قضاء بعض الميام وخاصة التي تحتاج في إنجازىا لوقت .
 -7الراحة واالستجمام والتنزه .
 -3ىندداك فائدددة اجتماعيددة بددين الددزمالء فددي العمددل وىددي أن الليدداب يجدددد العالقددات االجتماعيددة
ويقوي أواصرىا
سمبيات العطالت-:
 -6ق ددد ي ددؤدي البع ددد ع ددن العم ددل إل ددى الت ارخ ددي والفت ددور خاص ددة إذا تمت ددع الموظ ددف ب جازت ددو ف ددي
منتصف مشروع معين .
 -3ضعف اإلنتاج العام لمدولة خاصة إذا طالت اإلجازة .
 -2ضعف التحصيل الطالبي عموما لضيق وقت الدراسة .
 -7قد يفوت الموظف بعض الخبرات خاصة عندما يبدأ المشروع أثناء غيابة .
 -3قد يصاحبيا إسراف وتبذير .
 -1يفقد معيا الطالب كثير من العموم والمعارف والميارات .
 -4تكمف الدولة اقتصاديا إذ تدفع رواتب وال عمل .
 -2تليددر فددي سددموك الفددرد االجتمدداعي والمعيشددي قددد يحتدداج معددو لوقددت ليتددأقمم مددع الوضددع م درة
أخرو .

 -1ىناك فاقد مستتر غير مرئي وىو ما قبدل ومدا بعدد اإلجدازة خاصدة عندد الطدالب يكدون ىنداك
غياب جماعي وىذا عمى حساب خطة المعمم .
 - 60كثرة اإلجازات وطوليا قد يؤدي إلى كره العمل والتذمر منو
بعددد كددل ىددذا فاإلجددازة ال غنددى لممددرء عنيددا ف د ن المنبددت ال أرض قطددع وال ظيددر أبقددى  ،كمددا أنددو
ينبلي استثمارىا أوال فيما يرضي ا عز وجل ثم بما يعود عمى الفرد بمنفعدة ومدن أراد أن يبدارك
ا لو في إجازتو ويكون راتبيا حالال فميتق ا عممو فال يظمم منو شيئا وال يبخس .
كما أن طول اإلجازة ال يقره عقل وال نظام فيي إجازة وراحة فيي شيء طارئ عمى العمل وعمدى
حياة اإلنسان
نموذج لمضرر االقتصادي لمعطالت-:
مميار استرليني خسائر االقتصاد البريطاني بسبب العطالت الرسمية
كشد ددف مركد ددز أبحد دداث االقتصد دداد واألعمد ددال فد ددي بريطانيد ددا أن كد ددل يد ددوم عطمد ددة يكمد ددف الميزانيد ددة
البريطانيددة 2ر 3مميددار اسددترليني فددي وقددت تعدداني فيددو االقتصدداديات العالميددة مددن تصدداعد أزمددة
مالية عالمية.
وأضاف التقرير الصادر اليوم االثنين ،الذو يوافق عطمة بمناسبة عيد الفص  ،أن األعيداد زادت
العام الحالي بسبب االحتفال بالعيد الماسي لتولي الممكة اليزابيث الثانية عرش بريطانيا.

وأشددار المركددز أنددو إذا تددم إللدداء العطددالت الرسددمية ف د ن الندداتم المحمددي اإلجمددالي فددي بريطانيددا
سيرتفع بمقدار  61مميار استرليني سنويا.
وندوه التقريدر بدأن الفدارق بدين كوريدا الجنوبيددة التدي تعافدت بسدرعة مدن األزمدة االقتصدادية العالميددة
والمممكددة المتحدددة مددن حيددث التطددور االقتصددادي يميددل لصددال سددول بسددبب أن العدداممين ىندداك
يعممون نحو  300ساعة عمل سنويا مقارنة بالعاممين في بريطانيا.
كان محافظ بنك إنجمت ار ميرفين كينم قد حذر منذ أسبوعين من أن الربع الثداني مدن العدام المدالي
الحالي سيتعرض النكماش في الناتم المحمي اإلجمالي بسبب عدد أيام العطالت التدي سيحصدل
عمييا العاممين بسبب احتفال الممكة بالعيد الماسي.
العطالت الرسمية
تعطل الييئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص  63يوما فدي السدنة 4 .مدن ىدذه األيدام ثابتدة
وى ددي :األول والث دداني م ددن ك ددانون األول /ين دداير ،واألول م ددن ش ددباط /فب اري ددر ،والث دداني عش ددر م ددن
آذار/مددارس ،واألول مددن أيار/مددايو ،والثدداني مددن تشدرين الثدداني/نوفمبر .أمددا البدداقي مددن االجددازات
الرسمية فيي لمناسبات دينية تختمف أياميا من سنة الى أخرو.
تفاصيل االجازات الرسمية-:
 2 – 6كانون األول /يناير – رأس السنة الميالديدة (حيدث يقدع األول مدن ينداير يدوم السدبت وىدو
يوم عطمة أسبوعية ،فيعوض عنو بذلك بيوم االثنين  2كانون األول/يناير ك جازة رسمية)

 30كانون األول/يناير – ميرجان تايپوسام كاڨادي
 6شباط/فبراير – إللاء الرق
 3شباط /فبراير – ميرجان الربيع الصيني
 3آذار/مارس – ميرجان ماىا شيڨراتي
 63آذار /مارس – اليوم الوطني
 7نيسان /أبريل – ميرجان يوغادي
 6أيار/مايو – عيد العمال
 26أغسطس /تموز – عيد الفطر المبارك*
 3أيمول/سبتمبر – غانش تشاتورتي
 31تشرين األول /أكتوبر – ديوالي – عيد األنوار
 6تشرين الثاني/نوفمبر – عيد جميع القديسين
 3تشرين الثاني /نوفمبر – وصول العمال الوافدين
 33كانون األول/ديسمبر – عيد الميالد المجيد

المناسبات الدينية لممسممين -:
تعتمدد المناسددبات الدينيددة لممسددممين عمددى والدة القمددر فددي كددل شددير .والتدداريع المعطددى أعدداله ىددو
يوم تقريبي .وخالل شير رمضان المبارك – اي قبل عيدد الفطدر  -يصدوم المسدممون عدن األكدل
والشرب خالل سداعات النيدار بينمدا يفطدرون خدالل سداعات الميدل .وتتليدر سداعات العمدل خدالل
شددير رمضددان .وتلمددق العديددد مددن المطدداعم فددي أوقددات الصدديام وىنداك بعددض األمدداكن التددي يمنددع
فييا التدخين والشرب واألكل

