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 إدارة الوقت لدى رؤساء األقسام العلمية جبامعة بنغازي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
 األبيار( -)دراسة ميدانية بكلييت اآلداب والعلوم سلوق

 ملخص الدراسة:
 رسة إدارة الوقت لدى رؤساء األقسام العلمية يف كلييت اآلداب والعلوم/أهداف الدراسة يف التعرف على درجة مما متثلت    
من وجهة نظر أعضاء التدريس، ومعرفة ما إذا كان هناك اختالف بني وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول  ،األبيار -سلوق

الوقت وفقًا ملتغريي )الدرجة العلمية/  األبيار إلدارة - درجة ممارسة رؤساء األقسام العلمية يف كلييت اآلداب والعلوم/ سلوق
م املنهج الوصفي املسحي، واستخدمت االستبانة اليت تكونت من قسمني: القسم خد  است  سنوات اخلربة(. ولتحقيق األهداف 

االت على أربعة جم تعز   و  ( فقرة 42تكون من ) :تضمن املعلومات العامة املتعلقة أبفراد جمتمع البحث، والقسم الثاين :األول
( عضو 69رئيسة هي: جمال التخطيط للوقت، وتنظيم الوقت، وتنفيذ الوقت، والرقابة على الوقت، وتكونت عينة الدراسة من )

(، حيث استخدمت معادلة آلفا كرونباخ spssاحلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) تماستخدهيئة تدريس، وملعاجلة البياانت 
ن درجة إ: تية، وخلصت الدراسة إىل النتائج اآلT.testحلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار والنسب املئوية واملتوسطات ا

األبيار إلدارة الوقت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وفقاً -ممارسة رؤساء األقسام العلمية يف كلييت اآلداب والعلوم سلوق
نخفضة، وليس هناك اختالف بني وجهات نظر أفراد عينة الدراسة جلميع اجملاالت والدرجة الكلية قد جاءت بدرجة ممارسة م
 وفقاً ملتغريي الرتبة العلمية واخلربة.  ،حول درجة ممارسة إدارة الوقت لدى رؤساء األقسام العلمية

 إدارة الوقت، رؤساء األقسام، أعضاء هيئة التدريس، ممارسة.الكلمات املفتاحية: 
Abstract : 

The objectives of the study were to identify the degree of practice of time management 

among the heads of scientific departments in the College of Arts and Sciences / Saluq-

Alabyar from the viewpoint of the faculty members, and to find out whether there is a 

difference between the views of the members of the research community about the degree of 

practice of the heads of scientific departments in the College of Arts and Sciences / Saluq-

Alabyar To manage time according to the two variables (degree / years of experience). To 

achieve the goals, a descriptive survey method was used. The questionnaire was used, which 

consisted of two parts: the first section included general information related to the members 

of the research community, and the second section consisted of (42) paragraphs that were 

distributed into four main areas: the field of time planning, time management, time 

implementation, time control, The sample of the study consisted of (69) faculty members, and 



 

 
 

to process the data, the Statistical Package for Social Sciences (spss) was used, where the 

Alpha Cronbach equation, percentages, arithmetic means, standard deviations, and the T. test 

were used. The study concluded the following results: The degree of practice of the heads of 

scientific departments in the College of Arts and Sciences in Saluk for time management 

from the viewpoint of faculty members according to all fields and the overall degree came 

with a low practice score, There is no difference between the views of the study sample on 

the degree of time management practice among the heads of scientific departments according 

to the variables of academic rank and experience. 

Key words: time management, Heads of Departments, faculty of school, Practice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 دقدمة:امل
كمربربربربربربا أنربربربربربربم وعربربربربربرباء لكربربربربربربل عمربربربربربربل   ،ثر يف جنربربربربربربار اإلدارةؤ الربربربربربربيت تربربربربربرب همربربربربربربةضربربربربربربوعات احليويربربربربربربة وامليعتربربربربربربرب موضربربربربربربوت إدارة الوقربربربربربربت مربربربربربربن املو    

يعربربربربربربربد مؤىربربربربربربربراً علربربربربربربربى تقربربربربربربربدم تلربربربربربربرب   ،ولكربربربربربربربل إنتربربربربربربرباو، فاالهتمربربربربربربربام الوقربربربربربربربت وحسربربربربربربربن اسربربربربربربربتغالل أفربربربربربربربراد اجملتمربربربربربربربع للوقربربربربربربربت وإدار ربربربربربربربم لربربربربربربربم
وتظهربربربربربربر  ،ل فربربربربربربردالشربربربربربربعوب وازدهربربربربربربار حضربربربربربربار ا وقضربربربربربربتها. حيربربربربربربث يعربربربربربربد الوقربربربربربربت مربربربربربربن املربربربربربربوارد اإلداريربربربربربربة املهمربربربربربربة يف حيربربربربربرباة وعمربربربربربربل كربربربربربرب

فربربربربةدارة الوقربربربربت   تعربربربربد  [.10]أمهيتربربربربم  يف أنربربربربم يربربربربؤثر يف الطريقربربربربة الربربربربيت تسربربربربتخدم فيهربربربربا املربربربربوارد األخربربربربرى كمربربربربا يعربربربربد وعربربربرباء لكربربربربل إنتربربربرباو 
بربربربربل هربربربربي ضربربربربرورة تنبربربربربع أمهيتهربربربربا مربربربربن منطلربربربربق كيفيربربربربة اسربربربربتغاللم بشربربربربكل فعربربربربال، وحماولربربربربة  ،مهربربربربارة كماليربربربربة النسربربربرببة للمربربربربدير أو املو ربربربرب 

 .[14]فائدة أو إنتاو خالل الفرتة الزمنية احملددة للعمل  ةدون أي تقليل الوقت الضائع هدراً 
ومربربربربربا يؤكربربربربربد علربربربربربى أمهيربربربربربة الوقربربربربربت مربربربربربا تتلقربربربربرباي أ،اعنربربربربربا مربربربربربن كلمربربربربربات و ربربربربربل، فالوقربربربربربت هربربربربربو احليربربربربرباة، والوقربربربربربت سربربربربربي  قربربربربربا ع إن      

األمربربربربربم، ويعتربربربربربرب  تقطعربربربربربم  قطعربربربربرب ، والوقربربربربربت هربربربربربو الربربربربربذي يضربربربربربفي قيمربربربربربة علربربربربربى القربربربربربرارات الرىربربربربربيدة الربربربربربيت ترب ت خربربربربربذ يف وقتهربربربربربا لتغيربربربربربري مسربربربربربار
رجربربربربربال اإلدارة يف اجلامعربربربربربة هربربربربربم التنميربربربربربة وصربربربربربفوة اجملتمربربربربربع الربربربربربذين صربربربربربنعهم مركربربربربربز اإلىربربربربربعات احلضربربربربرباري ومؤسسربربربربربة األفكربربربربربار واإلبربربربربربدات، 
فاملهربربربربربام املوكلربربربربربة لرجربربربربربال اإلدارة داخلهربربربربربا، والتحديربربربربربد رؤسربربربربرباء األقسربربربربربام اربربربربربب أن تربربربربربؤدى يف أوقا ربربربربربا، فكثربربربربربرة األعبربربربربرباء واملسربربربربربؤوليات 

ممارسربربربربربربة ملهربربربربربربارات إدارة الوقربربربربربربت مربربربربربربن ةطربربربربربربيط وتنظربربربربربربيم وتنفيربربربربربربذ ورقابربربربربربربة علربربربربربربى  يس القسربربربربربربم لتربربربربربرباو إىلرئربربربربربرب والو ربربربربربائ  الربربربربربربيت يقربربربربربربوم  ربربربربربربا
ومربربربربربربن هربربربربربربذا املنطلربربربربربربق تربربربربربربربز أمهيربربربربربربة دراسربربربربربربة إدارة الوقربربربربربربت لربربربربربربدى رؤسربربربربربرباء  [15]كربربربربربربل نشربربربربربرباد يف وقتربربربربربربم احملربربربربربربدد لربربربربربربم،  يليربربربربربربؤد ؛الوقربربربربربربت

 األقسام العلمية يف دراستنا احلالية.
 مشكلة الدراسة: 

وما يرتتب عليها من أعمال  ،نية الوقت، فالوقت النسبة هلم عنصر مهم يف خططها وبراجمهاإن  يع املؤسسات مع   
 ىحبيث يراع ،مع االهتمام جبميع األبعاد اليت  تم بتحقيق النجار املأمول ،ونشا ات لتاو إىل إىراف ومتابعة وتقييم للنتائج

ة يف اجلامعات كأي نوت من اإلدارات األخرى تتحدد و ائفها عامل الزمن املرتبط بكل جزئية من العمل اإلداري. واإلدار 
التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتوجيم واملتابعة والتقومي، ولكي يتم تفعيل هذي الو ائ  تفعياًل حسنًا البد من حساات دقيقة 

الو ائ  للوصول  معات لقيق هذيحبيث جتعلم يف خدمة هذي الو ائ ، وال يستطيع العاملون يف اإلدارة يف اجلا ،لعامل الوقت
إذا كانت لديهم مهارة جيدة يف إدار م للوقت داخل عملهم. ونظرًا ألمهية اجلامعة وأمهية موقع رؤساء األقسام  إال ،إىل أهدافهم

طلب ممن األمر الذي يت ،على اعتبار أن هذا املنصب يعد أحد مستوايت اإلدارة اجلامعية ،العلمية يف مؤسسات التعليم العايل
يتوالي حسن إدارة الوقت لكي يتمكن من أداء مهامم على أكمل وجم، خاصة مع كثرة األعباء واملسؤوليات املنا ة برئيس القسم، 

. فقد [15]نهم من التخطيط إلجناز مهامهم يف زمن حمدد ليس لديهم وقت ميك    مكون من أنتفكثريًا ما جند رؤساء األقسام يش
سات اليت أجريت يف مؤسسات التعليم العايل على أن ما تعانيم قيادات مؤسسات التعليم العايل من أكدت الكثري من الدرا

لذا جاءت هذي الدراسة  [9]؛يرجع يف معظمها إىل عدم اهتمامهم الوقت وكيفية استغاللم وإدارتم الشكل املطلوب ،مشاكل



 

 
 

وملا أوصت بم كثري من  ،علمية يف مؤسسات التعليم العايلاستجابة ملا سبق من أمهية إدارة الوقت لدى رؤساء األقسام ال
الدراسات السابقة بضرورة إجراء دراسات تبني أمهية إدارة الوقت وتبني كيفية صرفم واستهالكم. ومن مث ميكن صياغة مشكلة 

 :تيةالدراسة يف اإلجابة عن التساؤالت اآل
األبيار من وجهة نظر أعضاء -ة يف كلييت اآلداب والعلوم/سلوقما درجة ممارسة إدارة الوقت لدى رؤساء األقسام العلمي .1

 هيئة التدريس؟
هل هناك اختالف بني وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة رؤساء األقسام العلمية يف كلييت اآلداب  .2

 األبيار إلدارة الوقت وفقاً ملتغريي )الدرجة العلمية/ سنوات اخلربة(؟-والعلوم/سلوق
 تتمثل أمهية الدراسة فيما يلي: ية الدراسة:أمه

حول  ،تتمثل األمهية النظرية هلذي الدراسة من خالل ما تضيفم من معلومات جديدة إىل املعرفة اإلنسانية األمهية النظرية:-
 اسات الحقة.واالستفادة منم يف تطوير در  ،موضوت إدارة الوقت واستفادة الباحثني والدارسني مما كتب من أدب تربوي ونظري

 املر الذي ؛ساعد رؤساء األقسام العلمية يف التعرف على واقع إدارة الوقتتيؤمل من هذي الدراسة أن  األمهية التطبيدقية:-
 والتايل حسن إدارة أقسامهم والعمل على تطويرها. ،ميكنهم من معرفة كيفية حسن استثمار الوقت

  دف الدراسة إىل ما يلي: أهداف الدراسة:
األبيار من وجهة نظر -عرف على درجة ممارسة إدارة الوقت لدى رؤساء األقسام العلمية كلييت اآلداب والعلوم/سلوقالت -

 أعضاء هيئة التدريس.
معرفة ما إذا كان هناك اختالف بني وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة رؤساء األقسام العلمية يف كلييت  -

 بيار إلدارة الوقت وفقاً ملتغريي )الدرجة العلمية / سنوات اخلربة(.األ-اآلداب والعلوم/سلوق
 حدود البحث:

األبيار من -: معرفة درجة ممارسة إدارة الوقت لدى رؤساء األقسام العلمية يف كلييت اآلداب والعلوم/سلوقاحلدود املوضوعية -
 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

 األبيار.-ييت اآلداب والعلوم/سلوق:  بقت الدراسة على كلاحلدود املكانية -
 : اقتصرت الدراسة على أعضاء هيئة التدريس.احلدود البشرية -
 (.2021-2020:  بقت الدراسة يف العام اجلامعي )احلدود الزمنية -
 
 



 

 
 

 مصطلحات الدراسة:
املؤسسات على و  :" هو استثمار وقت العمل الر،ي من خالل تنظيمم بشكل فعال يعود الفائدة على ذاتمإدارة الوقت-

 .[10]التعليمية، األمر الذي يتطلب توزيع الواجبات اليومية والتخطيط للمستقبل يف حماولة لتحقيق األهداف"
رتبطة اجلانب اإلداري واليت يقصد بم " درجة لكم رئيس القسم يف األنشطة امل التعريف اإلجرائي ملصطلح إدارة الوقت:-
الرقابة على  –التوجيم  –التنظيم  –استثمار الوقت يف العمليات املتعلقة )التخطيط يف وقت العمل من خالل حسن  ىتؤد

 الوقت(".
اجلامعات املعرتف  ا أو ما يعادل هذي املسميات يف  ىحدإل من يعمل ويشغل و يفة مدرس، يف " كاألستاذ اجلامعي:-

 .[6]اجلامعات اليت تستعمل مسميات مغايرة"
هو الشخص املعني ر،يًا من قبل رائسة ليكون املسئول عن تنفيذ السياسة العامة للقسم وإدارة " رئيس الدقسم األكادميي:-

 .[1]ىؤونم العلمية واإلدارية واملالية إىل جانب كونم عضو هيئة تدريس يف الكلية"
أمام التطور  ،ونة االخريةحيظى موضوت إدارة الوقت كمفهوم حديث يف جمال اإلدارة اهتمام العديد من اإلداريني يف اآل متهيد:

الكبري الذي ىاهدتم إدارة املؤسسات يف الوقت احلاضر، ومرد هذا االهتمام نتيجة جملموعة من العوامل يتعلق بعضها املتغريات 
صاالت اليت من أبرزها االنفجار املعريف والتكنولوجي، وما صاحبم من ثورة يف املعلومات واالت ،املعاصرة اليت يشهدها عا  اليوم

 .[16]وألغت قيودهم وعوائقهم  ،غريت إىل حد بعيد مفاهيم الوقت واملكان
يعد مفهوم الوقت من املفاهيم اجملردة اليت تتص  بقدر كبري من الغموض؛ وذل  ألنم من املفاهيم اليت متس حياة   مفهوم الوقت:

والبعض اآلخر يفضل احلاضر وال  ،التصاقًا املاضيكل فرد، ويعترب الوقت حمورًا هامًا يرتكز عليم، فنجد البعض يكون أكثر 
وتوليم مزيدًا من االهتمام  ،يكرتث كثريًا املاضي أو املستقبل، وعلى اجلانب الثالث هناك فئة قليلة يسرتعي اهتمامها املستقبل

 ، وفيما يلي عرض لعدة تعريفات للوقت:[2]على حساب كل من املاضي واحلاضر 
و الفرتة احملددة من حياة املو   الالزمة إلقاء مهمة، ومفهوم الوقت ميثل بوجودي العالقة املنطقية الرتباد "إن مفهوم الوقت ه   

والوقت "هو مقدار من  [11]ويعرب عنم بصيغة املاضي أو احلاضر أو املستقبل". ،نشاد أو هدف معني بنشاد أو هدف أخر
 .[10]أعمالنا ويقسمها بني الراحة والعمل"  الزمن املعلوم أو هو جمرد ىيء مثني يتحكم يف  يع

فهو يف ذاتم و بيعتم الكثري من الدالالت واملعاين،  ،حظي الوقت الكثري من االهتمام على مر التاريخ اإلنساين خصائص الوقت:
م، وميكن لديد بعض حول ؤىمن خالل تعدد التعبريات والر  ،وذل  ارتبا م اإلنسان الذي تفاعل معم وأضفى عليم بعداً فلسفياً 

 :يتخصائص الوقت على النحو اآل



 

 
 

غري ذل  فهو الشعور وليس  اإن بدو  ،هو يسري بنفس السرعة يف حال الفرر والرترف ،ال ميكن ألحد تغيريي أو لويلم .1
 احلقيقة.

 .[19]. مثنالوقت سريع االنقضاء واستعادتم حمض  .2
 ض.ما مضى من الوقت ال يعود وال يعو   .3
 ،ألن القاسم املشرتك ألي عمل هو الشعور الوقت، وهو الوعاء لكل عمل وكل نتاو ؛ميل  اإلنسان الوقت أنفس ما .4

 أو  اعة. اكان فردً أفهو رأس املال احلقيقي لإلنسان سواء 
ونفس  ،ونفس األايم يف األسبوت ،مقدار الوقت هو نفسم للجميع، كل إنسان ميل  نفس عدد الساعات يف اليوم .5

 .[7]األىهر يف السنة  سونف ،شهراألسابيع يف ال
مضاعفتم أو تعارتم أو اقرتاضم أو توفريي أو ال ميكن ةزينم وال ميكن إحاللم وال ىراؤي أو بيعم أو أتجريي أو سرقتم أو اس .6

  [2]تضييعم. 
نا حث اإلسالم ومن ه ،يعد الوقت عامل ومورد مهم ال ميكن االستغناء عنم، وهو العامل الذي حنسب لم جيداً  أمهية الوقت:

الوقت من أهم عناصر اإلنتاو الرئيسة. وتكمن  دويع ،على استثمار الوقت على أفضل وجم، ليعود الفائدة على الفرد واجملتمع
ويستثمري يف التفكري والتخطيط وحل املشكالت وتقييم  ،أمهية الوقت لدى الرجل اإلداري يف أن اد لنفسم وقتاً أكرب يتحكم فيم

العام، وضيات املوارد والتوفيق بني العمل واحلياة العائلية، ولقيق الرضا عن العمل، وتستشعر اإلدارة الناجحة للوقت مدى التقدم 
وتتعرف عن موا ن القصور والضع  وكيفية التعامل مع الوقت، وإدارتم هي مهارة ميكن تعلمها وتنميتها مع  ،التوازن يف احلياة

 .[19]الوقت
 الوقت الذي ميتلكم رئيس القسم بشكل عام إىل أربعة أنوات رئيسة مبينة يف الشكل التايل: ينقسم أنوات الوقت:

 



 

 
 

"خيصص هذا النوت من الوقت لعملية التفكري، والتحليل، والتخطيط املستقبلي، عالوة على ذل  تنظيم العمل  الوقت اإلبداعي:
ية ميارس فيها هذا النوت من الوقت الذي هو حباجة إىل تفكري من النشا ات اإلدار  اوتقومي مستوى اإلجناز. ويالحظ أن كثريً 

عميق علمي وتوجيم وتقومي، كما يواجم يف هذا النوت من الوقت املشكالت اإلدارية عن كافة جوانبها أبسلوب علمي منطقي، 
 .[14]فاعلية القرارات والنتائج اليت تصدر بشأقا"  عية تضمنو منطقية وموض دف تقدمي حلول 

ية اليت تسبق البدء العمل، ويستغرق يف هذا الوقت  يع ري ميثل هذا النوت من الوقت الفرتة الزمنية التحضقت التحضريي: الو 
أو اآلالت، أو املستلزمات املكتبية قبل البدء يف تنفيذ العمل، ويفرتض أن  ،املعلومات واحلقائق وجتهيز املعدات، أو القاعات

لتجنب اخلسائر املتمثلة والنا ة عن عدم اإلعداد املناسب للعمل، وعدم توفر املدخالت يعطي كل ما حيتاجم من الوقت 
 .[5]األساسية اليت قد لدث خسارة اقتصادية ميكن جتنبها. 

ميثل هذا النوت من الوقت الفرتة اليت ينفذ فيها العمل الذي يتم التخطيط لم يف الوقت اإلبداعي والتحضريي، الوقت اإلنتاجي: 
وبني الوقت الذي  ،ايدة فاعلية استثمار الوقت اب على اإلداري أن يوازن بني الوقت الذي يستغرق اإلنتاو أو تنفيذ العملولز 

 مها: ،. وينقسم الوقت اإلنتاجي إىل قسمنيواإلبدات يقضيم يف التحضري
 وقت اإلنتاو العادي أو غري الطارئ أو املربمج. .1
 أو غري املربمج.وقت اإلنتاو غري العادي أو الطارئ  .2

حيدث أن  وقت  و  .فهو وضع جيد ،وما دامت املؤسسة تسري ضمن خطة اإلنتاو العادي مع التحكم يف اإلنتاو غري العادي
وبذل  تستطيع أن  ؛ةصص املؤسسة جزءًا قلياًل من وقتها لإلنتاو غري العادي نيفرتض أ (الطارئ)عادي اليظهر اإلنتاو غري 

 ح هلا اإلنتاو العادي.تتمتع مبرونة كافية تسم
خيصص هذا الوقت للقيام بنشا ات فرعية عامة هلا أتثري واضح على مستقبل املؤسسة وعلى عالقتها الوقت العام الغري مباىر: 

وحضور اإلداري  ،كمسؤولية املؤسسة االجتماعية، وارتباد املسؤولني فيها مبسؤولني و عيات وهيئات كثرية يف اجملتمع  ،الغري
أو  ،لذل  عليم أن حيدد كم من الوقت ميكن أن خيصص ملثل هذي النشا ات ؛ية لدعوات أو افتتار مؤسسة معينةات أو تلبلندو 
للقيام مبثل هذي األعمال بداًل منم، مع األخذ بعني االعتبار التوازن بني النشا ات الداخلية واخلارجية يف  امعينً  اض ىخصً يفو   

  [23]ة لم، وإبقاء جسور التعاون مع اآلخرين يف اخلارو قائمة روتينية.إجناز األعمال الرئيسة املوكل
 ،العمل اإلداري الذي يقوم بم املديرون ورؤساء األقسام يف املنظمات املختلفةالوقت على الرغم من ارتباد مفهوم إدارة الوقت: 

 ،نا ال ميكن تقدمي تعري  حمدد إلدارة الوقتومن ه ،إال أن هذا املفهوم امتد ليشمل إدارة وقت الفرد داخل العمل وخارجم
سب دوافعهم واحتياجا م وثقافتهم اليت ينتمون إليها، فكل هؤالء ينظر إىل إدارة الوقت من زاوية حبالختالفم من احث آلخر 

 ، وفيما يلي عرض ألبرز تل  التعريفات:[15]معينة 



 

 
 

 ،ايتو ووضع أول ،ولديد مضيعات الوقت ،وضع األهداف :لمن خال ،فن ترىيد واستعمال وقت املدير" :إدارة الوقت هي
 لتحقيق األهداف بكفاءة وفاعلية". ؛واستعمال األساليب اإلدارية

 .[3]عملية توزيع وقت العمل املتار مبا يتضمن االستخدام األمثل للوقت ولقيق النتائج املطلوبة" " :أو هي   
يف امليدان الرتبوي وغريي، عامل مهم لنجار املؤسسة إدارة وعاملني يف لقيق أهدافها،  إن إدارة الوقت الناجحةأمهية إدارة الوقت: 

وقت العمل الر،ي ميثل أحد املداخل الفاعلة يف دفع عمليات وأصبح تنظيم وإدارة  ،والتايل لقيق أهداف اجملتمع بشكل عام
 ،فاءة وفعالية. حيث يعد الوقت من املوارد املهمة ألي مؤسسةوجنار املؤسسات يف لقيق أهدافها بك ،التنمية والتطوير اإلداري

واهلدف حيتاو  ،كما أنم وعاء لكل عمل، فاإلدارة ما هي إال لقيق هدف  ،فهي تؤثر يف الطريقة اليت تستخدم فيها املوارد األخرى
املرتبطة بكل عنصر من  همةلعناصر املوكذل  الوقت اإلداري، وبذل  يكون الوقت أحد ا ا،تاو توقيتً حيواةاذ قرارات  ،إىل وقت

فهو حيدد  ،من قبل الرؤساء تموإن أمهية إدارة الوقت تتضح من خالل الطريقة أو األسلوب الذي يتم بم إدار  [19]عناصر اإلدارة.
يف إدار م تتضح واجتاها م حنو أمر حاسم لفعاليتم  ،وفهمهم للوقت ،واجتاها م حنو العمل ،هويتهم من حيث القيم اليت يؤمن  ا

إضافة إىل اإلىبات  ،حبيث تعطي بعدًا ارتقائيًا للعمل والعاملني ،من خالل اإلدارة السليمة والفاعلة للموارد والكوادر البشرية
 .[15]والفاعلية وصوالً ألكرب اإلجنازات 

 إلدارية كما أييت:ترتبط إدارة الوقت بشكل مباىر العمليات ا إدارة الوقت وعالقتها العمليات اإلدارية:
وهو حماولة التنبؤ الوقت املتار يف فرتة مقبلة واألعمال املطلوبة إلجناز  ،التخطيط هو من الو ائ  الرئيسة لإلدارة .1

 كل ذل  يف ضوء الفرص املتاحة والقيود.  ،أهداف حمددة ومربجمة
ان العمل، وتنفيذ ما جاء يف اخلطط التنظيم يساعد يف إعداد قائمة األعمال اليومية والتفويض الفعال وتنظيم مك .2

 املنظمة زمنياً لتحديد األعمال ولقيق األهداف.
وتزويدهم التعليمات اليت توضح  ،التوجيم ويتعلق إبرىاد العاملني وتوصيتهم يف أثناء قيامهم بتنفيذ العمل املطلوب منهم .3

ولديد  ،مد كل منهما يف جناحم على اآلخروأن عملية التوجيم والتخطيط متالزمتان ويعت ،هلم سبل التنفيذ اجليد
األوليات أوالً أبول، والتخطيط جيداً ولديد األهداف السنوية وترتيب األولوايت وتوزيع األهداف السنوية على األىهر 

 ومراعاة صفات اهلدف اجليد. ،مث األسابيع
للتأكد من سري  ،نتم مع األهداف املخطط هلابفحص نتائج األداء الفعلي ومقار  بة هي العملية اإلدارية اليت تعىنالرقا .4

لديد زمن كل و والرقابة متر مبراحل زمنية ولديد زمن إجناز األعمال اليومية واألهداف،  ،العمل فيها ومدى املنجز منها
 ة(.مرحلة من مراحل العمل وقياس األعمال الزمن املعياري احملدد هلا ومن عناصرها: )الكم، اجلودة، الوقت، التكلف



 

 
 

ة للوقت، والتنفيذ بال متابعة ال جدوى منم، ورقابة الوقت هي مقارنة ما سبق عإن التخطيط بال تنفيذ هو إضا :املتابعة .5
ةطيطم مبا مت تنفيذي وإجنازي  دف لديد االحنرافات واالستفادة من اإلاابيات وجتنب السلبيات ووضع مقرتحات 

 .[24]لعالجها 
أنشطة غري ضرورية أتخذ وقتًا وتستخدم الوقت بطريقة غري لوقت على أقا "مضيعات ا ميكن تعري  مضيعات الوقت:

وهي تنقسم يف العادة إىل مضيعات داخلية وأخرى  ،أو أقا أنشطة ال تعطي عائداً يتناسب مع الوقت املبذول من أجلها ،مالئمة
 ،أنم ميكن تربير  يع مضيعات الوقتمن الرغم  ،فةن أي نشاد يعترب مضيع للوقت هو تو ي  غري مالئم للوقت" ،خارجية

 :[19]وهي على النحو التايل 
 جدولة األىياء األقل أمهية قبل األىياء األكثر أمهية. .1
 االبتداء بعمل قبل التفكري فيم جيداً. .2
 ترك األعمال قبل إقائها. .3
 عمل األىياء اليت ميكن تفويضها لآلخرين. .4
 ولوجيا معاصرة.عمل األىياء اليت ميكن عملها بتكن .5
 االحتفاظ امللفات الكثرية واملعقدة واملتداخلة. .6
 معاجلة واجبات كثرية ومتنوعة. .7
 عدم لديد األهداف واألولوايت واملواعيد. .8
 وغموض السلطة. ،وعدم دقة املعلومات ،عدم وضور االتصاالت .9
 سوء اإلدارة وعدم كفاءة التنظيم. -10
 تضخيم عدد العاملني. -11
 ت عن احلد املعقول.زايدة عدد االجتماعا -12
 املكاملات اهلاتفية الزائدة عن احلاجة. -13
 عدم وضور املسؤوليات والسلطات. -14
 النزعة التسلطية لدى املدير. -15
 ضع  رور الفريق بني املو فني وضع  حافزهم للعمل. -16
 كثرة الزوار واملكاملات اهلاتفية. -17
 التسوي  والتأجيل واملما لة يف اةاذ القرارات. -18



 

 
 

وقد اعتمد يف تطوري بصفم عامة على تطور  ،اً خالل العقود السابقةبري ك ى ه د ميدان اإلدارة التعليمية تطوراً وقت: أساليب إدارة ال
ن  أوهي  ،واملتتبع لألساليب اإلدارية اليت ينتهجها املدراء يق  أمام حقيقة هامة ،مفهوم اإلدارة يف مفهوم الصناعة وإدارة األعمال

 وتنقسم األساليب إىل ما يلي: ،وهذا ال ي عد نظاماً ملزماً  ،ص يف إدارتم  للوقتكل مدير يتبع أسلوبم  اخلا
وذل  عن  ريق  ،تعتمد اإلدارة األهداف على الطرق اليت ترمي إىل املزيد من العمل املثمر من األفراداإلدارة ابألهداف: -1

كما ينبغي أن ترتبط تل  األهداف جبدول زمين   ،لتنظيملديد قائمة واضحة املرامي واألهداف األكثر دقة لكل جزء من أجزاء ا
وأن تكون مكتوبة بوضور بشكل يعكس مسؤولية  ،مبنية على أساس قابل للتحقيق يف املستقبل املنظور ،حيدد فيم موعد اإلجناز

 هي:و  ،الفرد املنا ة بم لتحقيق تل  األهداف. وتتضمن اإلدارة األهداف مصطلحات مفتاحية
 الفرض النهائي من املشروت أو العمل أو املؤسسة. هي الرسالة:

 هي نصوص تعترب من األهداف العامة بعيدة املدى. األهداف:
 هي نصوص تعرب عن أهداف قابلة للقياس تسعى املؤسسة إىل لقيقها يف زمن قريب. األهداف الدقريبة:

يقوم على أن ما يرفع لإلدارة العليا ينحصر فقط يف س منهج اإلدارة استثناء على املبدأ الذي س   أ  اإلدارة ابستثناء: -2
االحنرافات الفعلية املهمة على األداء املخطط لم حفا ًا على وقتها وقدرات األعضاء التابعني هلا، وتعتمد أسلوب اإلدارة 

د دقيق للسلطات حبيث حيكمها لدي ،االستثناء على توضيح العالقة بني املستوايت اإلدارية نفسها يف اهليكل التنظيمي
 .[2]واملسؤوليات. 

يقوم هذا األسلوب يف اإلدارة على مبدأ تفويض املرؤوسني للقيام ببعض املهام ومنحهم سلطة اةاذ القرار  اإلدارة ابلتفويض:-3
هداف عطاء فرصة للمدير لالهتمام األعمال اهلامة احملققة ألإقل جهد ووقت ممكنني. وبذل  ميكن لتحقيق أفضل النتائج أب

 .[12]وتفويض النشا ات األقل أمهية للمرؤوسني، حىت ميكنهم القيام  ا بفعالية  ،املنظمة اليت تتطلب جهداً ووقتاً وتفكرياً 
إن اإلدارة الذاتية تشكل مفتار إدارة الوقت، والتطوير الذايت هو التطوير والتحسني لطريق وممارسات إدارة اإلدارة الذاتية: -4

لنطاق وقتم،  ااإلدارة املستقلة والوعي الشخصي، وحمددً  األهدافم وغاايتم، متمتعً  اب أن يكون مدير ذاتم، مدركً الوقت، فالفرد ا
 [4]لذاتم يف ضوء ممارسات و رق مبادئ إدارة الوقت. امً ومقي    ،ألولويتم اومرتبً 

يرتبط بم مدى جنار  إذ ،يف الفكر اإلداري مؤخراً  يعد موضوت إدارة الوقت من املواضيع اليت انلت أمهية كبرية الدراسات السابقة:
مما أفضى إىل العديد من الدراسات اليت تبحث أمهية الوقت وإدارتم يف املؤسسات  ،املؤسسات أو فشلها يف لقيق أهدافها

 وفيما يلي عرض لتل  الدراسات: ،املختلفة
 هدفت الدراسة :(جامعة الضفة الغربيةكادميية ي ( بعنوان:)إدارة الوقت لدى رؤساء األقسام األ1989دراسة )حنا: -1
وعالقتها مبتغريات اجلنس والعمر والرتبة األكادميية  ،إدارة الوقت لدى رؤساء األقسام يف جامعة الضفة الغربية علىالتعرف  إىل



 

 
 

 جامعات الضفة الغربيةيف ن جمتمع الدراسة من  يع رؤساء األقسام األكادميية ، حيث تكو  وسنوات اخلربة يف العمل اإلداري
بياانت، وأ هرت نتائج الدراسة أن ال( رئيس قسم أكادميي، وقد استخدمت الباحثة االستبيان كأداء جلمع 90البالغ عددهم )

جداً. كما أ هرت  ن درجة املعوقات إلدارة الوقت قليلةأكما أ هرت النتائج   ،نظرة رؤساء األقسام إىل موضوت إدارة الوقت كبرية
ن إدارة الوقت لدى رؤساء األقسام تتأثر مبتغري اجلنس بفارق بسيط لصاحل اإلانث، وتتأثر إدارة الوقت لدى رؤساء أتائج أيضاً الن

سنة، وتتأثر إدارة الوقت لدى رؤساء األقسام مبتغري اخلربة يف املهارة  50األقسام مبتغري العمر لصاحل الفئة العمرية ألكثر من 
تتأثر إدارة الوقت لدى رؤساء األقسام مبتغري الرتبة األكادميية ولصاحل رتبة أستاذ و  ،سنوات5ة ألكثر من اإلدارية لصاحل اخلرب 

 مساعد.
( بعنوان: )درجة فاعلية إدارة الوقت لدى رؤساء األقسام األكادمييني من وجهة نظر أعضاء 1999دراسة )العوائد: -2

هدفت هذي الدراسة إىل التعرف على فاعلية إدارة الوقت لدى رؤساء  :(هيئة التدريس ي جامعة السلطان قابوس العمانية
 ،والكلية اليت يعمل  ا ،وبيان العالقة بني متغريات جنس عضو هيئة التدريس ،األقسام األكادميية يف جامعة السلطان قابوس

جمتمع الدراسة وعينتها من أعضاء هيئة التدريس  نيف تطورا م بفاعلية إدارة الوقت. تكو   ،األكادميية تمورتب ،وخرباتم يف التدريس
( فرد، واستخدم الباحث االستبيان أداة جلمع بياانت الدراسة، وقد توصلت النتائج 200بلغ عددهم ) إذ ،يف كليات اجلامعة

ى الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو و  ،إىل أن مستوى فاعلية إدارة الوقت لدى رؤساء األقسام كانت متوسطة
( يف تصورات أعضاء هيئة التدريس ملستوى إدارة الوقت لدى رؤساء األقسام األكادميية ملتغري الكلية لصاحل الكليات 0.5)

( يف تصورات أعضاء هيئة التدريس ملستوى إدارة الوقت لدى 0.5األدبية، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 وخربتم يف التدريس. ،والرتبة ،تغري جنس عضو هيئة التدريسرؤساء األقسام األكادميية مل

( بعنوان: )النمط الدقيادي وعالقته إبدارة الوقت لدى رؤساء األقسام األكادميية ي كليات 2006دراسة )غنيم:-3
ادميية يف  لى النمط القيادي لدى رؤساء األقسام األكعالتعرف إىل حيث هدفت هذي الدراسة  :اجملتمع املتوسطة فلسطني(

 ،واملؤهل العلمي ،واجلنس ،وبيان أثر كل من املسمى الو يفي ،كليات اجملتمع املتوسطة يف فلسطني وعالقتم إبدارة الوقت
وإدارة الوقت لدى رؤساء األقسام األكادميية يف كليات  ،واجلامعة اليت منها املستجيب على النمط القيادي السائد ،وسنوات اخلربة
ن جمتمع الدراسة وعينتها من  يع رؤساء األقسام األكادميية وعددهم ة يف فلسطني وواقع إدار م للوقت، وتكو  اجملتمع املتوسط

( كلية جمتمع 14موزعني على ) ،( عضو هيئة تدريس122و يع أعضاء هيئة التدريس وعددهم ) ،( رئيس قسم أكادميي22)
وأ هرت نتائج الدراسة  ،سة مت استخدام االستبيان أداة جلمع املعلوماتمتوسطة يف القدس والضفة الغربية. ولتحقيق هدف الدرا

ىيوت النمط القيادي الدميقرا ي لدى رؤساء األقسام األكادميية يف كليات اجملتمع املتوسطة يف فلسطني بدرجة متوسطة 
 هرت النتائج وجود اختالف يف تقديرات أفراد جمتمع الدراسة للنمط القيادي السائد اختالف أ، كما ومنخفضة على التوايل



 

 
 

وأ هرت نتائج الدراسة  .سنوات اخلربة، واجلامعة اليت ةرو منها املستجيبو املؤهل العلمي، و اجلنس، و متغريات املسمى الو يفي، 
ت لدى رؤساء األقسام األكادميية يف كليات اجملتمع املتوسطة يف فلسطني ن تقديرات أفراد جمتمع الدراسة لواقع إدارة الوقأأيضًا 

نت النتائج وجود عالقة ارتبا ية كما بي  ،واجلامعة اليت ةرو منها املستجيب اجلنس،و املسمى الو يفي، و اختالف املتغريات، 
ن هناك أو  ،وواقع إدار م للوقت ،قسام األكادمييةاابية بني تقديرات أفراد اجملتمع للدراسة لواقع النمط القيادي لدى رؤساء األإ

 وإدارة الوقت. والرتسليعالقة ارتبا ية سالبة بني النمطني األوتوقرا ي 
هدفت الدراسة إىل  :( بعنوان:)تدقييم واقع إدارة الوقت لدى العاملني ي اجلامعات الفلسطينية(2009دراسة )اآلغا:-4

وقد صممت استبانة هلذا الغرض ملعرفة واقع إدارة الوقت لدى  ،ني يف اجلامعات الفلسطينيةتقييم واقع إدارة الوقت لدى العامل
اىتمل على العاملني من األكادمييني  إذ ،ن جمتمع البحث من العاملني يف اجلامعات الفلسطينية يف قطات غزةاملبحوثني، وتكو  

( فراداً. 126)واختريت عينة  بقية عشوائية بلغت  ،ومو فة ا( مو فً 306حيث بلغ جمتمع البحث ) ،اإلداريني وغري اإلداريني
حبسب سلم تقييم مستوى واقع إدارة الوقت جلميع جماالت  ،عالو ن واقع إدارة الوقت كان ما بني متوسط أبينت نتائج البحث 

التقدير ألمهية الوقت لدى مما يدل علة وجود نوت من  ؛وكذل  املضيعات املختلفة ،البحث اخلاصة بنظرة العاملني جتاي الوقت
كما أىارت النتائج أيضًا إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند   ،العاملني يف اإلدارة العليا يف اجلامعات الفلسطينية

نوت الو يفة، و عمر املو  ، و ( بني اجلامعات الفلسطينية حول واقع إدارة الوقت تعزي إىل )اجلنس، 0.50املستوى داللة )
رصد عالقة  ردية متفاوتة القوة بني واقع إدارة الوقت لدى العاملني  متو لتدريب يف برامج إدارة الوقت( او خربة العاملني، و ل، املؤهو 

 الرقابة(.و  صنع القرارات،و التنظيم، و يف اجلامعات الفلسطينية ومضيعات الوقت املتعلقة)التخطيط، 
عالقتها اباللتزام التنظيمي لرؤساء األقسام العلمية ي جامعة واسط ( بعنوان: )إدارة الوقت و 2013دراسة )الشرابوي: -5

هدفت الدراسة إىل معرفة تطبيق إدارة الوقت وااللتزام التنظيمي لدى رؤساء األقسام  :جهة نظر اهليئة التدريسية واملعاونني(و من 
التخصص، و عالقة بينهما تبعًا ملتغريات )اجلنس، ومعرفة ال ،العلمية يف جامعة واسط من وجهة نظر اهليئة التدريسية واملعاونني

 ،اللقب العلمي(، ومعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف تطبيق درجيت إدارة الوقت وااللتزام التنظيمي لدى رؤساء األقسامو 
وأ هرت النتائج أن  ،( تدريسيًا وتدريسية396( فردًا اختريت منهم عينة بلغ عددها الشامل )616ن جمتمع البحث من )وتكو  

رؤساء األقسام العلمية يتمتعون بدرجة عالية يف تطبيق إدارة الوقت وااللتزام التنظيمي من وجهة نظر املعيدين، كما أ هرت النتائج 
ث، وجود عالقة ارتبا ية بني إدارة الوقت وااللتزام التنظيمي لرؤساء األقسام العلمية من وجهة نظر املعاونني وفق متغريات البح

وأن ال وجود لعالقة ارتبا ية بني إدارة الوقت وااللتزام التنظيمي لرؤساء األقسام العلمية من وجهة نظر املعاونني على وفق متغريات 
قسام من وجهة نظر املعاونني وفق متغريات وفق تطبيق إدارة الوقت لرؤساء األال وجود لفروق ذات داللة إحصائية  نأو  ،البحث
 البحث.



 

 
 

( بعنوان:)فاعلية إدارة الوقت لدى مديري ومديرات املدارس الثانوية احلكومية ي مدينة الدمام 2016)العجمي:دراسة -6
هدفت الدراسة إىل الكش  عن درجة فاعلية إدارة الوقت لدى مديرات املدراس الثانوية  إذ :من وجهة نظر املعلمني واملعلمات(

ن جمتمع حيث تكو   ،وعالقة ذل  ببعض املتغريات الدميغرافية ،لمني واملعلماتاحلكومية يف مدينة الدمام من وجهة نظر املع
واستخدمت ( معلماً، 3574والبالغ عددهم ) ،الدراسة من  يع معلمي ومعلمات املدارس الثانوية احلكومية يف مدينة الدمام

معلمة، وقد  (1441( معلمًا منهم )144)ومت اختيار عينة عشوائية تكونت من  ،( معلمة2133) الدراسة املنهج الوصفي
وبينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة  ،ن درجة فاعلية إدارة الوقت لدى املديرين واملديرات كبريةأأوضحت نتائج الدراسة 

سنوات إحصائية من وجهة نظر املعلمني يف درجة فاعلية الوقت لدى مديري املدارس الثانوية تعزي إىل متغريي املؤهل العلمي، و 
إىل  ىية إدارة الوقت لدى املديرين تعز اخلربة، كما بينت وجود فروق ذات داللة اإلحصائية من وجهة نظر املعلمني يف درجة فاعل

 علمات.املمتغريات اجلنس ولصاحل املعلمني مقابل 
 مناقشة الدراسات السابقة:
واختلفت يف أهدافها فقد هدفت دراسة  ،ت إدارة الوقتتعددت الدراسات السابقة اليت تناولت موضو  أواًل/ من حيث األهداف:

التعرف إىل إدارة الوقت لدى رؤساء األقسام يف جامعات الضفة الغربية وعالقتها مبتغريات اجلنس والعمر إىل ( 1989)حنا:
فت إىل التعرف على ( اليت هد1999والرتبة األكادميية وسنوات اخلربة يف العمل اإلداري، وهي بذل  تتفق مع دراسة )العوائد:

درجة فاعلية إدارة الوقت لدى رؤساء األقسام األكادميية يف جامعة السلطان قابوس، وبيان العالقة بني متغريات جنس عضو هيئة 
األكادميية يف تطورا م بفاعلية إلدارة الوقت، أما دراسة )غنيم:  ةرتبالعمل  ا وخرباتم يف التدريس و التدريس والكلية اليت ي

التعرف إىل النمط القيادي لدى رؤساء األقسام األكادميية يف كليات املتوسطة يف فلسطني إىل ( فقد هدفت هذي الدراسة 2006
( فقد هدفت هذي الدراسة إىل معرفة تطبيق إدارة الوقت وااللتزام التنظيمي 2013وعالقتها إبدارة الوقت، أما دراسة )الشراوي:

( فقد هدفت 2009جامعة واسط من وجهة نظر اهليئة التدريسية واملعاونني، أما دراسة )اآلغا:لدى رؤساء األقسام العلمية يف 
هدفت إىل الكش  عن  فقد( 2016إىل تقييم واقع إدارة الوقت لدى العاملني يف اجلامعات الفلسطينية، أما دراسة )العجمي :

وعالقة ذل   ، مدينة الدمام من وجهة نظرا املعلمني واملعلماتدرجة فاعلية إدارة الوقت لدى مديري املدارس الثانوية احلكومية يف
ببعض متغريات الدميغرافية، وتتفق الدراسة احلالية مع معظم الدراسات السابقة يف تناوهلا ملوضوت إدارة الوقت، وةتل  معها يف 

األبيار من وجهة نظر -اآلداب والعلوم سلوقأقا  دف إىل معرفة درجة ممارسة إدارة الوقت لدى رؤساء األقسام العلمية يف كلية 
 أعضاء هيئة التدريس.



 

 
 

 ،(1989وهي تتفق مع دراسة )حنا: ،تستهدف الدراسة احلالية فئة رؤساء األقسام اثنياً/ من حيث اجملتمع وعينة الدراسة:
سة فئة العاملني يف (، حيث استهدفت الدرا2013ودراسة الشراوي:  ،(2006ودراسة )غنيم:  ،(1999ودراسة )العوائد :

 حيث استهدفت فئة مديري ومديرات املدارس. ،(2018وةتل  مع دراسة )العجمي : ،اجلامعات
 تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف استخدام املنهج الوصفي التحليلي. اثلثاً/ من حيث املنهج املستخدم:

حلالية مع  يع الدراسات السابقة يف استخدام االستبانة أداة جلمع اتفقت الدراسة ا رابعاً/ من حيث األداة املستخدمة:
 البياانت.

كما   ،األدب النظرييف استفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة : خامسًا/ أوجه االستفادة من الدراسات السابدقة
أيضًا من الدراسات  تاستفادو لدراسة، من الدراسات السابقة يف لديد األساليب اإلحصائية املناسبة ومنهجية ا تاستفاد

 السابقة يف لديد وبناء أداة الدراسة.
وذل  لتحقيق األهداف، وتتضمن لديد  ،يتناول هذا احملور وصفًا إلجراءات الدراسة امليدانية اإلجراءات املنهجية للدراسة:

تحقق من صدقها وثبا ا، واملعاجلات اإلحصائية املنهج املتبع يف الدراسة ووص  املتغريات، وبناء أداة الدراسة، وكيفية ال
 املستخدمة يف لليل النتائج، وذل  على النحو التايل:

نظراً ألن الدراسة  دف إىل معرفة درجة ممارسة إدارة الوقت لدى رؤساء األقسام العلمية يف كلييت اآلداب والعلوم  منهج الدراسة:
ريس، اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي اعتباري األنسب ملثل هذي األبيار من وجهة نظر أعضاء هيئة التد-سلوق

ومن مث لليلها وتفسريها وربطها  ،الدراسات، فاملنهج الوصفي التحليلي هو "الذي يهتم بوص  الظاهرة كما هي يف الواقع
 .[21]الظواهر األخرى" 
ألبيار خالل العام ا-ن بكلييت اآلداب والعلوم سلوقييئة التدريس القار    يع أعضاء ه ن جمتمع الدراسة منتكو   جمتمع الدراسة:

 ( عضو هيئة تدريس.150( والبالغ عددهم)2021-2020اجلامعي )
العينة هي جزء من اجملتمع يتم اختيارها من بني مفرداتم حبيث تكون ممثلة لم، هلذا مت اختيار عينة عشوائية  بقية من  عينة الدراسة:
%( من جمتمع الدراسة، ولقد مت االعتماد على آخر إحصائية من 46( مفردة، وبنسبة )69راسة بلغ عدد مفردا ا)جمتمع الد

 إدارات أعضاء هيئة التدريس الكليات املستهدفة الدراسة. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري الدرجة العلمية1جدول )
 النسبة % العدد الدرجة العلمية 

 %51   35   حماضر مساعد
 %49   34  حماضر

 -  - أستاذ مساعد 
 -  -  أستاذ مشارك

   - -  أستاذ 
 %100 69    اجملموع

يبني اجلدول السابق توزيع عينة الدراسة حسب الدرجة العلمية، ويالحظ أن أعلى نسبة لعينة الدراسة حسب الدرجة العلمية    
بينما  ،%(49%(، يليهم الذين حيملون رتبة حماضر وبلغت نسبتهم )51د حيث بلغت نسبتهم )ممن حيملون رتبة حماضر مساع
 ستاذ. أ وأ ستاذ مشارك أ وأنة من حيملون رتبة أستاذ مساعد   يكن من ضمن أفراد العي

 ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري سنوات اخلربة2جدول )

 النسبة%  العدد سنوات اخلربة 

 %46 32  سنوات  10ل من أق
 % 54 37   سنوات فأكثر10من 

 % 100 69  اجملموت

يبني اجلدول السابق توزيع عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة، ويالحظ أن معظم عينة الدراسة حسب سنوات اخلربة يتمركز     
سنوات( وبلغت نسبة  10الفئة )أقل من  %(، وهم أعلى نسبة، بينما أييت اثنياً 54سنوات فأكثر( وبنسبة ) 10يف فئة من )

 %(.46املتمركزين فيها )
استخدمت االستبانة أداة جلمع البياانت، واليت تعد من أكثر أدوات البحث ىيوعًا واستخدامًا يف جمال العلوم  أداة الدراسة:

إذ مت  ،اليت هلا عالقة مبشكلة الدراسةاإلنسانية، واستندت الدراسة يف إعداد االستبانة على األدب الرتبوي والدراسات السابقة 
متت صياغة فقرات  إذ ،(2009(، ودراسة )األسطل: 2017اإلفادة من بعض جماالت وفقرات هذي الدراسات كدراسة ) ايب:

 أداة الدراسة وفق اخلطوات التالية:
 لديد اجملاالت الرئيسة اليت مشلتها االستبانة. -



 

 
 

 صياغة الفقرات اليت تقع لت كل جمال. -
 منخفضة جداً( –منخفضة  –متوسطة  –عالية  –متت صياغة بدائل اإلجابة وفقاً لقياس اخلماسي )عالية جداً  -
 ( جماالت.4( فقرة، موزعة على )46مت تصميم األداة يف صور ا األولية مكونة من ) -

 وص  أداة الدراسة:
 –: )الدرجة العلمية تيةد عينة الدراسة حسب املتغريات اآلتتضمن البياانت األولية عن أفرا اجلزء األول / البياانت األولية:-أ

 سنوات اخلربة(.
مت توزيعها على أربعة جماالت رئيسة هي: جمال التخطيط للوقت  ،( فقرة42والبالغ عددها ) اجلزء الثاين / فدقرات االستبانة:-ب

( 11عددها )و الرقابة على الوقت  ،فقرات (9عددها )و ( فقرة، تنفيذ الوقت 11عددها )و ( فقرة، تنظيم الوقت 11)وعددها 
 فقرة.

للتأكد من صدق أداة الدراسة وأقا تقيس ما أعدت لقياسم، هناك عدة  رق تستخدم إلااد صدق األداة،  صدق أداة الدراسة:
موعة حيث تتضمن هذي الطريقة عرض األداة على جم ،ولكن مت اعتماد  ريقة الصدق الظاهري لغرض التحقق من صدق األداة
األبيار، و لب منهم إبداء آرائهم ومالحظا م عن الفقرات -من احملكمني من أعضاء هيئة التدريس بكلييت اآلداب العلوم سلوق

ن من آراء ومالحظات حول أداة الدراسة، فقد و وبناء على ما قدمم احملكم ،من أجل إجراء التعديالت الالزمة للفقرات يف األداة
 صياغة بعض الفقرات. أعيدت( فقرات غري مناسبة، و 4انة، وحذف )مت تعديل فقرات االستب
املتعلقة  ،توجد عدة  رق لقياس ثبات األداة، واستخدمت  ريقة االتساق الداخلي لقياس ثبات أداة الدراسةثبات أداة الدراسة: 

 ت(، وهي ذا0.97اة إدارة الوقت )بقياس ممارسة إدارة الوقت لدى رؤساء األقسام العلمية، حيث بلغت قيمة ألفا كرونباخ ألد
 داللة إحصائية لكوقا مرتفعة، ويعد ذل  كافياً لتحقيق أهداف الدراسة.

بعد التأكد من صدق األداة وثبا ا مت إعدادها يف صور ا النهائية، ومن مث تطبيق االستبانة على أفراد العينة،  تطبيق أداة الدراسة:
 (.2021 -2020نوفمرب)قد حدث ذل  خالل ىهر األداة، و وقد مت ةصيص ثالثة أسابيع لتطبيق 
 ،(SPSSلتحليل البينات األولية اليت  عت من عينة الدراسة مت االستعانة احلزمة اإلحصائية ) األساليب اإلحصائية املستخدمة:

 حيث استخدمت األساليب اإلحصائية اآلتية:
 راسة )االستبانة(.معامل ألفا كرونباخ إلااد قيمة معامل ثبات أداة الد .1
 حساب التكرارات والنسب املئوية لوص  خصائص جمتمع الدراسة. .2
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات ممارسة إدارة الوقت. .3
ملعرفة االختالف بني وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف درجة ممارسة رؤساء األقسام إلدارة الوقت  T.testاختبار  .4

 واخلربة(. -ريي )الدرجة العلميةوفقاً ملتغ



 

 
 

مت على لديد درجة القطع،  (Likerليكرت )ومبا أن أداة الدراسة اىتملت على مقياس التدرو اخلماسي على  ريقة 
حيث يعترب لديد هذي الدرجة من األمور األساسية يف بناء املقاييس الرتبوية، اليت يقصد  ا النقطة اليت إذا وصل إليها املفحوص 

نم اتاز املقياس الذي استجاب إليم. وهذا املقياس يعتمد على لديد  ول خالاي مقياس ليكرت اخلماسي )احلدود الدنيا فة
( ومن مث تقسيم اجملموت على أكرب 4=1-5والعليا( وذل  عن  ريق حساب املدى يطرر أكرب قيمة للمقياس من أقل قيمة )

واجلدول التايل  ،القيمة إىل أقل قيمة للقياس للحصول على  ول اخللية ( مث نضي  هذي0.80=  5÷ 4قيمة يف املقياس )
 يوضح ذل :

 ( يبني درجة الدقطع لكل مستوى من مستوايت االستجابة3جدول )

 التدقدير للتعليق على النتائج املدى م

 منخفضة جداً  (1.80- 1من )   1
 منخفضة  (2.60– 1.80من ) 2
 متوسطة (3.40- 2.60من ) 3
 عالية (4.20 – 3.40) من 4
 عالية جداً  (5 – 4.20من ) 5

 عرض النتائج ومناقشتها:
األبيار من وجهة نظر أعضاء -أواًل: درجة ممارسة إدارة الوقت لدى رؤساء األقسام العلمية ي كلييت اآلداب والعلوم/سلوق

 هيئة التدريس. 
 رافات املعيارية، واجلدول التايل يبني ذل : للوصول إىل هذا اهلدف مت استخراو املتوسطات احلسابية واالحن

( يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وترتيب اجملاالت ملعرفة درجة ممارسة إدارة الوقت لدى رؤساء 4جدول )
 األبيار من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس-األقسام العلمية ي كلييت اآلداب والعلوم/سلوق

 الرتتيب درجة املمارسة االحنراف املعياري توسط احلسايبامل اجملــــاالت

 4 منخفضة .73797 2.0619 التخطيط للوقت
 2 منخفضة 65369. 2.2398 تنظيم الوقت
 1 منخفضة 74497. 2.3270 تنفيذ الوقت
 3 منخفضة 85046. 2.1344 رقابة الوقت

 - منخفضة 44624. 2.1827 الدرجة الكلية



 

 
 

( أن درجة ممارسة إدارة الوقت بشكل عام لدى رؤساء األقسام العلمية يف  4ستعراض بياانت اجلدول )من خالل ا يتضح    
( 2.1827بلغ املتوسط العام) إذ ؛األبيار من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كانت منخفضة-كلييت اآلداب والعلوم/سلوق
وجاء ترتيبها كما  ،صر إدارة الوقت كانت  يعها منخفضة.(، كما يالحظ أن درجة ممارسة عنا44624واحنراف معياري قدري )

.(، 74497( واحنراف معياري قدري )2.3270فبلغ متوسطم احلسايب ) ،يلي: لصل على الرتتيب األول عنصر تنفيذ الوقت
لى الرتتيب (، ولصل ع65369( واحنراف قدري ).2.2398فبلغ متوسطم ) ،بينما جاء يف الرتتيب الثاين عنصر تنظيم الوقت

.(، أما يف الرتتيب األخري فقد 85046( واحنراف معياري قدري )2.1344حيث بلغ متوسطها ) ،الثالث عنصر رقابة الوقت
.(، وقد 73797( واحنراف معياري قدري )2.0619فبلغ متوسطم احلسايب ) ،جاء عنصر التخطيط ولصل على الرتبة الرابعة

، 2013)الشرابوي: كل من  اتولقد اختلفت هذي النتيجة مع دراسلعلمية، يعزى ذل  إىل أن رؤساء األقسام ا
 أن فاعلية وممارسة إدارة الوقت كانت بدرجة عالية وكبرية. تأ هر  اليت (2009األغاو ، 2016والعجمي

اب اثنياً: االختالف بني وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة رؤساء األقسام العلمية ي كلييت اآلد
 األبيار إلدارة الوقت وفدقاً ملتغري )الدرجة العلمية(. -والعلوم/سلوق

 وقيمة الداللة اإلحصائية، وذل  كما هو مبني اجلدول التايل:   T.testللوصول إىل هذا اهلدف مت استخراو قيمة 
ول درجة ممارسة رؤساء األقسام " ملعرفة االختالف ح T( يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيم " 5جدول )

 األبيار إلدارة الوقت ميكن أن تعزى ملتغري )الدرجة العلمية(-العلمية ي كلييت اآلداب والعلوم/سلوق

 املتوسط العدد الدرجة العلمية اجملاالت
االحنراف 
 املعياري

 T"قيمة "
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 ختطيط الوقت
 59587. 1.9922 35 مساعد حماضر

 غري دالة .430 794.-
 86367. 2.1337 34 حماضر

 تنظيم الوقت
 73891. 2.2156 35 مساعد حماضر

 غري دالة 758. -.310
 56279. 2.2647 34 حماضر

 تنفيذ الوقت 
 84748. 2.3333 35 مساعد حماضر

 غري دالة 986. .018
 64585. 2.3301 34 حماضر

 رقابة الوقت
 89262. 2.0597 35 مساعد حماضر

 غري دالة 464. -.737
 81087. 2.2112 34 حماضر

 الدرجة الكلية
 53246. 2.1415 35 مساعد حماضر

 غري دالة 415. -.820
 34512. 2.2304 34 حماضر



 

 
 

 1.99=  (0.05) داللة مستوى وعند (67) حرية درجة عند اجلدولية "T" قيمة
 2.63=  (0.01) داللة مستوى وعند (67) حرية درجة عند اجلدولية "T" قيمة
" احملسوبة أصغر من قيمتها اجلدولية يف  يع جماالت الدراسة  T( أن قيمة " 5من خالل استعراض بياانت اجلدول ) يتضح   

جهات الدرجة الكلية(، وهذا يدل على عدم وجود اختالف بني و و رقابة الوقت، و تنفيذ الوقت، و تنظيم الوقت، و )ةطيط الوقت، 
األبيار إلدارة الوقت ميكن أن -نظر أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة رؤساء األقسام العلمية يف كلييت اآلداب والعلوم/سلوق

بني وجهات نظر رؤساء األقسام النسبة لدرجة ممارسة إدارة الوقت، وهذي  اتعزى ملتغري)الدرجة العلمية(، أي أن هناك اتفاقً 
 (.1999(، واتفدقت مع دراسة )عوائد 2013، الشرابوي1989)حنا دراسة كل من النتيجة اختلفت مع

اثلثاً: االختالف بني وجهات نظر أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة رؤساء األقسام العلمية ي كلييت اآلداب 
 . األبيار إلدارة الوقت وفدقاً ملتغري )سنوات اخلربة( -والعلوم/سلوق

 وقيمة الداللة اإلحصائية، وذل  كما هو مبني اجلدول التايل:   T.testف مت استخراو قيمة للوصول إىل هذا اهلد
" ملعرفة االختالف حول درجة ممارسة رؤساء األقسام  T( يبني املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيم " 6جدول )

 كن أن تعزى ملتغري )سنوات اخلربة(األبيار إلدارة الوقت مي-العلمية ي كلييت اآلداب والعلوم/سلوق

 1.99=  (0.05) داللة مستوى وعند (67) حرية درجة عند اجلدولية "T" قيمة
 2.63=  (0.01) داللة مستوى وعند (67) حرية درجة عند اجلدولية "T" قيمة

 املتوسط العدد سنوات اخلربة اجملاالت
االحنراف 
 املعياري

 T"قيمة "
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 ختطيط الوقت
 63824. 1.9517 32 سنوات        10أقل من 

 غري دالة .252 -1.157
 .81104 2.1572 37 سنوات فما فوق 10من 

 تنظيم الوقت
 73744. 2.2784 32 سنوات        10من  أقل

 غري دالة .651 .454
 57999. 2.2064 37 سنوات فما فوق 10من 

 تنفيذ الوقت 
 88234. 2.2986 32 سنوات        10أقل من 

 غري دالة .736 -.339
 62328. 2.3604 37 سنوات فما فوق 10من 

 رقابة الوقت
 98548. 2.3011 32 سنوات        10أقل من 

 غري دالة .131 1.529
 69558. 1.9902 37 سنوات فما فوق 10من 

 الدرجة الكلية
 55490. 2.2031 32 سنوات        10أقل من 

 غري دالة .762 .305
 33919. 2.1699 37 سنوات فما فوق 10من 



 

 
 

" احملسوبة أصغر من قيمتها اجلدولية يف  يع جماالت الدراسة  T( أن قيمة " 6من خالل استعراض بياانت اجلدول) يتضح   
ذا يدل على عدم وجود اختالف بني وجهات الدرجة الكلية(، وهو رقابة الوقت، و تنفيذ الوقت، و تنظيم الوقت، و )ةطيط الوقت، 

األبيار إلدارة الوقت تبعاً -نظر أفراد عينة الدراسة حول درجة ممارسة رؤساء األقسام العلمية يف كلييت اآلداب والعلوم/سلوق
تل  سنوات خرب م، بني وجهات نظر رؤساء األقسام النسبة لدرجة ممارسة إدارة الوقت على خم املتغري)اخلربة(، أي أن هناك اتفاقً 

 (. 1999،عوائد 2009، واألغا1989)حنامع دراسة كل مناتفدقت وهذي النتيجة 
 توصي الدراسة مبا يلي:التوصيات: 
 العمل على تزويد رؤساء األقسام املهارات الالزمة اليت متكنهم من استثمار الوقت على حنو أفضل. -1
اء عملهم مبرونة حىت يستطيعوا إجناز أعماهلم بعيدًا عن الروتني منح رؤساء األقسام الصالحيات اليت تساعدهم على أد -2

  دف ترىيد استخدام الوقت عن  ريق تفويض السلطة.  وذل ،اإلداري
 عقد الدورات والندوات املرتبطة إبدارة الوقت، لتوعية هذي الشرحية أبمهية إدارة الوقت واحملافظة عليم.  -3

 تقرتر الدراسة ما أييت: املدقرتحات:
 ن.و جراء دراسة أخرى تتناول مستوى ممارسة إدارة الوقت وفقاً ملتغريات أخرى   يتناوهلا الباحثإ -1
 القيام بدراسة تبحث أساليب إدارة الوقت. -2
 تطبيق الدراسة احلالية على مؤسسات إدارية أخرى.   -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 املراجع
، جملة إلدارة الرتبوية والبحثية وخدمة اجملتمع بصورة ىاملةممارسة األستاذ اجلامعي ل ىمد(: 2011رب إبراهيم، ليث محودي )1

 .23البحوث الرتبوية والنفسية، العدد 

 ةمديري املدارس الثانوي ىت وعالقتها األمناد القيادية لدفاعلية إدارة الوق(: 2009سطل، أميمة عبد اخلالق عبد القادر)رب األ2
 امعة غزة.، رسالة ماجستري، جمبحافظات غزة من وجهة نظرهم

 .شرفني الرتبويني يف اململكة العربية السعوديةامل ىلوقت لدامؤىرات فاعلية إدارة  (:2018رب جعو، حممد بن علي مسفر، )3

، جملة جامعة راء رؤساء األقسام األكادميي يف جامعة ذمار حنو مهامهم اإلدارية األكادمييةآ(: 2020رب احلجيلي، نصر حممد )4
 (.26دمشق، العدد)

، املو فني اإلداريني يف اجلامعات الفلسطينية مبحافظات غزة ىمعوقات تطبيق إدارة الوقت لد(: 2011محدونة، عالء سعيد).5
 رسالة ماجستري، جامعة األزهر.

، رسالة ماجستري غري رؤساء األقسام األكادميية يف اجلامعات الضفة الغربية ىإدارة الوقت لد(: 1998رب حنان عبري فوزي، )6
 رة، جامعة الناجح الو نية.منشو 

، رسالة املشرفني الرتبويني يف امللكة لعربية السعودية ىقت لدمؤىرات فاعلية إدارة الو (: 2009رب اخلريزي، حممد بن علي )7
 ماجستري غري منشورة، جامعة غزة.

منشورة، جامعة الشرق  ، رسالة ماجستري غريأداء العاملني ىإدارة الوقت وأثرها مستو (: 2009رب اخلطيب، عبري فوزي)8
 األوسط.

رؤساء األقسام األكادمييني بكليات جامعة جنوب  ىة الوقت لدر داإتوافر مبادئ  ىمد(: 2011رب رمضان، حممد جابر حممود)9
 (.29، جملة كلية الرتبية بسوهاو، العدد)الوادي

مدارس  ىمية مهارات اإلبدات اإلداري لدتنممارسة إدارة الوقت وأثرها على (: 2008رب السلمي، فهد بن عوض هللا زاحم )10
 ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أم القرى.املرحلة الثانوية بتعليم العاصمة املقدسة

 ، دار احلافظ للنشر والتوزيع، جدة.نشطةاملفاهيم رب الو ائ  رب األ ةدارة العاماإلرب السواد،  لق عوض هللا وآخرون )ب، ت(: 11



 

 
 

مديري مدارس  ىت وعالقتها الفاعلية الذاتية لداستخدام أساليب إدارة الوق(: 2015حممد انجي )سيباتين، أسامة رب 12
 ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة النجار الو نية، فلسطني.حمافظة القدس وضواحيها

 هرة.، مكتبة النهضة املصرية، الدقا2، طإدارة اجلودة الشاملة ي التعليم: (2003رب الشرقاوي، مرمي)13

، مديري ومديرات مدارس التعليم العام مبحافظات غزة ىواقع إدارة الوقت لد(: 2008رب الصوري، كمال عبدا حلميد إبراهيم)14
 رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة األزهر، غزة.

، رسالة أم البواقيبن مهيدوي  م حسب رأي األساتذة جبامعة العريبرؤساء األقسا ىإدارة الوقت لد(: 2017رب  اييب، نبيل)15
 ماجستري غري منشورة، جامعة العريب بن مهدي، أم البواقي.

، مديري ومديرات مدارس وكالة الغوث األساسية يف الضفة الغربية ىإدارة الوقت لد(: 2006رب عدارية، حممود حممد حيي )16
 رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة بري زيت الفلسطينية.

ومديرات املدارس الثانوية يف مدينة الدمام  مديري ىفاعلية إدارة الوقت لد(: 2016د بن حثلني)بن راى ىرب العجمي، هد17
، جملة علمية جلامعة املل  فيصل، اجلامعة العربية املفتوحة فرت اإلحساء اململكة العربية من وجهة نظر املعلمني واملعلمات

 السعودية،

رؤساء األقسام األكادميية من وجهة نظر أعضاء  ىفعالية إدارة الوقت لددرجة (: 1999رب العوائد، سعيد بن عيسى مسلم)18
 ، رسالة ماجستري، جامعة الريموك.هيئة التدريس يف جامعة السلطان قابوس

مديري مدارس الثانوي مبدينة الطائ ، رسالة ماجستري غري  ى(: إدارة الوقت لد2008محد حممد )أرب الغامدي، حممد 19
 منشورة، جامعة غزة.

كادميية يف كليات اجملتمع م األقسارؤساء األ ىوقت لدالرة ادقتم إبالمط القيادي وعالن(: 2006رب غنيم، رندة حممد صاحل )20
 ، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة القدس.املتوسط يف فلسطني

 التوزيع.، دار الفضيل للنشر و  رق التصميم وأساليب البحث العلمي(: 2012رب الفايدي، حمجوب عطية)21

 ، جامعة الرايض.حقيبة مهارات إدارة الوقت(: 1995رب املدهون، حممد ابراهيم )22



 

 
 

ومديرا ا يف مديري املدارس الثانوية احلكومية  ىدارة الوقت لدإ ىثر مستو أ(: 2014عبد العزيز عطا هلل، ) املعايطية،رب 23
 (.2(، العدد )9لرتبوية، اجمللد)، جملة جامعة  يبة للعلوم اجنازهم اإلداريإحمافظة الزرقاء يف 

مديري املدارس يف حمافظة العاصمة عمان من وجهة نظر  ىإدارة الوقت لد ىمستو (: 2014رب املهايرات، نورا توفيق)24
 ، رسالة ماجستري، جامعة الشرق األوسط.املعلمني

، رسالة لعليا يف اجلامعات الفلسطينيةالعاملني يف اإلدارة ا ىتقييم إدارة الوقت لد(: 2006رب اهلور، رأفت حسني ىاكر)25
 ماجستري غري منشورة، جامعة غزة.

جملة  مديرات املدارس املتوسطة املدنية املنورة، جامعة املدنية املنورة، ىإدارة الوقت لد(: 2012رب اليحيوي، خريية مسلم)26
 .66-44، ص ص34العلوم الرتبوية والنفسية، العدد 

 

 

 

 

 


