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 لدي  داءية اآلفعالدرجة إستخدام أساليب إدارة الوقت وعالقتها ب
 بدولة الكويتالقيادات اإلدارية باهليئات الرياضية 

 عز الدين حسيني جاد /ا.د*    
 / وائل السيد قنديل ا.د**    
 د / أحمد عنيزان غدير عودة ***   

    The Research Introduction & Problemمقدمة ومشكلة البحث:         
 لإلنسانًاهلل سخره وقد . الحياة مجاالت جميع في عليه تمديعً  استراتيجياً  مورداً  الوقت يعتبر

 عليه اهلل صلى) الرسولًلقول ، القيامة يوم عنها يسأل أمانة وهو واآلخرة الدنيا في يفيده بما ليستثمره
 فيم شبابه وعن ، أفناه فيم عمره عن)ً: أربع عن يسأل حتى القيامة يوم عبد قدما تزول لن ) : وسلم
 (1(.ً)فيه عمل ماذا علمهًوعن ، انفقه وفيم اكتسبه أين من ماله وعن ، أباله

الموجودةًًفيًالمجتمع،ًوالمنظماتًوالمؤسساتًلألفرادالوقتًموردا ًمنًالمواردًالمتاحةًًإن
استغاللهاًبكفاءة،ًفقدًاصبحًبعدا ًمهما ًالًبدًمنًاستغاللهًفيًالحاضرًداخلًالمجتمعًوالتيًيجبً

فادةًمنهًبشكلًفعالًفيًالمستقبلً،وقدًاصبحتًادارةًالوقتًاحدًالمعاييرًاالساسيةًتوالتخطيطًلالس
التيًتؤخذًفيًاالعتبارًفيًتحديدًنجاحًوفاعليةًاالداريًبشكلًعام،ًوالنًسوءًاستغاللهًيؤثرًسلبا ً

سسةًككل،ًوالنًسوءًاستخدامهًسيولدًلدىًبعضًالعاملينًسلبياتًعديدةًمثلًسوءًاستغاللًعلىًالمًؤ
مواردًالمؤسسةًالبشريةًوالماديةًوانتشارًبعضًالعاداتًوالظواهرًالسيئةًفيًالمؤسسةًكظاهرةًالكسلً

ً(23ً:8)ًً.ًوالتسيبًوالتغيبًوعدمًتحملًالمسؤولية
ارةًالعربيةًواالسالميةًفقدًذكرًالوقتًفيًالقرآنًللوقتًاهميةًكبيرةًومكانةًبالغةًفيًالحضًو

والعصرً،ًالكريم، سورًالليلً، ربًالعالمينًفيًمطالًع والصبحًبالوقتًواجزائه،ًًوالضحى،واقسًم والفجرً،
(17،18ً)سورةًالتكوير،ًااليات،ًً(18،ً)( والصبح اذا تنفس17) سعوالليل اذا عسقالًتعالىً

سورةًالبقرةً:ًااليةًًًالحج اشهر معلوماتًوقدًربطتًالعباداتًعامةًبأوقاتًمعينةًقالًتعالىً
(ًوهناكًالكثيرًمنًاالحاديثًالنبويةًًالشريفةًالمؤكدةً،ًومماًقيلًعنًاهميةًالوقتًفيًالتراث197ً)

ً(65ًً:21)ًالعربيً)الوقتًكالسيفًانًلمًتقطعهًقطعك(.
العباسًكانًالناسًيقولونً)انًًزمنًبنيومنًاالدلةًعلىًاهتمامًالمسلمينًبالوقتًانهًفيً

ً(27ً:53)ًالعلومًثالثً:ًالفقهًلالديانً،ًوالطبًلالبدانً،ًوالنجومًلالزمانً(.ً

 جامعة العريش. –عميد كلية التربية الرياضية  –أستاذ اإلدارة الرياضية      *

 جامعة السادات  –كلية التربية الرياضية  –أستاذ القياس والتقويم    **

دولة الكويت.  –معلم تربية بدنية بوزارة التربية ***  
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كماًقالًابنًمسعععودًرضععىًاهللًعنه)ماًندمتًعلىًشعع ًندمىًعلىًيومًمربتًشععمسععهًنق ًفيهًًًًًً
)ثالثعةًليسًلهععاًايعابً:الوقعتًوالجمععالًًابو العالء المعرىملى(ًوفىًالتراثًقعالًاجلىًولمًيزدًفيععهًع

ً(11ً:22والشباب(.ً)
وادارةًالوقتًمفهومًعلميًمتداخلًيتطلبًادارةًالفعاليةًفيًاستثمارًالوقتً،ًوهذاًيتطلبًادارةًًًًًً

فمنًيحبًالنجاحًوتحقيقًالذاتًيجبًانًيحددًأهدافهًوأولوياتهًويوجهًجهودهًًالعملصحيحةًلوقتً
نحوًتحقيقًذلكً،ًومنًالًيحبًدراسةًاولوياتهًوتحديدهاًسيفقدًالنجاحًوسيشتتًالجهودًوكماًتقولً
ً)الوقتًمنًذهب(ًوالزمنًالًينتظرًالمتوانينًوالضعفاءًالنًالمتنافسينًكثرًوكلهمًينشدونً امثالنا

ً(60ً:2.)النجاحًالتفوقًًو
 االساليب العلمية احلديثة يف استغالل الوقت :

لقدًتعددتًاالساليبًالمستخدمةًمنًقبلًاالداريينًلتنظيمًوادارةًالوقتًفمنهمًمنًيعملًعلىً
جدولةًاالعمالًواالنشطةًاليوميةًاوًاالسبوعيةًرقميا ًدونًتحديدًوقتًالنشاطًواولوياته،ًومنهمًمنً

بًاوًالسكرتيرةًفيًجدولةًاالعمالًوالنشاطاتًوتوقيتًالمواعيدًورممًتعددًهذهًيعتمدًعلىًمديرًالمكت
 االساليبًالتقليديةًاالًانًهناكًاساليبًعلميةًحديثةًمتطورةًثبتًجدواهاًالعمليًومنها:ً

تقسيمًالعملًفيًالمنظمةًالىًانظمةًمعينةًً:ًتعتمدًهذهًالطريقةًعلىًطريقة دراسة االنظمة -أ
وكلًنظامًمنهاًيتكونًمنًمدخالتًوعملياتًومخرجاتًمثلًاالجتماعاتًالزياراتًوالمراسالتً
ومنًثمًتحليلًهذهًاالنشطةًبطريقةًعمليةًتفصيليةًللتعرفًعلىًالعملياتًالفرعيةًالمكونةًلكلً

وًتقليلًالوقتًالمخص ًلهاًمعًالمتابعةًنظامًمعًاجراءًعمليةًالحذفًاوًالتعديلًاوًالتغييرًا
ًلتحقيقًالمخرجاتًحسبًماًخططًلهاً.

الفعالةً-:Reminder Systemsًًطريقة نظم التذكر -ب منًالنظًم علىًعدًد الطريقًة تشتملًهذًه
ً.التيًتساعدًالمديرًعلىًتذكرًمواعيدهًوالتزاماتهًليتمًانجازهاً

 أهداف التخطيط وإدارة الوقت: *
إنًفاعليةًاإلدارةًتتأثرًبانتقاءًاألهداف،ًفاالنتقاءًالجيدًلألهدافًًم(1988فهد )سهيل يرىًًوً

يشيرًإليً يزيدًمنًفاعليةًاإلدارة،ًفيًحينًأنًاالنتقاءًالعشوائيًلألهدافًيقللًمنًتلكًالفعاليةًمماً 
تحددًنقطةًالبدايةًفيًتطبيقًإدارةًالوقتًبشكلًفعالًعنً طريقًعدمًالدقةًفيًالتخطيط،ًواألهدافً 

وضعًخطةًمتكاملةًمتجانسةًمحددةًاألهدافًبشكلًواضحًومرن،ًبحيثًيعرفًاإلداريًاالتجاهًالذيً
ً:ً(23.ً)يسيرًفيه،ًوالهدفًالذيًيسعىًلتحقيقهًعلىًالمدىًالبعيدًأوًالقريب

وضعًوتحقيقًاألهدافًدورا ًرئيسيا ًفيًتخطيطًًيلعب ًم(2002نادر أحمد أبوشيخة )ويشيرً
هوًالمهمًالذيً لمًتكنًتعرفًماًيجبًعليكًأنًتفعله،ًفلنًتعرفًمنًأينًتبدأ؟،ًومعرفةًمًا ذًا الوقتًوا 
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تحتاجًإليًفعلهًيجعلكًتسيطرًعلىًاألحداث،ًبدال ًمنًأنًتسيطرًعليكًاألحداث.ًبهذهًالطريقةًتوفرً
ً:ً(27)ً.ًًالوقتًالمتاحًلكفرصةًلتحقيقًماًهوًمطلوبًمنكًفيً

 سياسات التخطيط وإدارة الوقت: *
إذاًكانًالهدفًيمثلًالغايةًالمنشودةًمنًالعملًأوًالنشاطًفالسياساتًتمثلًمجموعةًالقواعدً
والنظمًوالتعليماتًالتيًيلتزمًبهاًالمخططونًوالمنفذونًويستهدونًبهاًفيًكافةًمراحلًالعملًوأوجهً

ًنفيذ.النشاطًالموصلًإليًالهدف،ًفبينماًيوضحًالهدفًماًنريدًتحقيقهًتوضحًالسياساتًكيفيةًالت
 التوجيه وإدارة الوقت:

 مفهوم التوجيه:
التوجيهًهوًالوظيفةًالتيًتقومًبهاًاإلدارةًإلرشادًومساعدةًالعاملينًأثناءًتنفيذهمًألعمالهم،ً
فالتخطيطًوالتنظيمًفيًذاتهمًالًيؤديانًإلىًإتمامًاألعمال،ًفهيًمراحلًتجهيزيهًقبلًالتنفيذ،ًلذلكًفمنً

رشادهمًًالضروريًلإلداريينًعلىًاختالف صدارًالتعليماتًإليهمًوا  مستوياتهمًاالتصالًبمرؤوسيهمًوا 
عنًكيفيةًإتمامًاألعمال،ًورفعًروحهمًالمعنويةًبقصدًالحصولًعلىًتعاونهمًويكونواًلهمًبمثابةًالقادةً

ً:ً(19ً:ً(ً)25.ً)ًفيًأفعالهمًوتصرفاتهم

 :للوقت الفعالة اإلدارة مناهج

 افتراضات تقومًعلى مختلفة مناهج ثمانية هناك أن يتضح الوقت، إدارة أدبيات دراسة عند
ضافته، قيمته منها منهج ولكل ، ومبادئ  يلي:ً فيما الثمانية المناهج هذه وتتمثل وا 
 :نفسك ظمن منهج

 حيث ميابًالنظام، من أو الفوضى، من تأتي اإلدارة مشكالت معظم أن المنهج هذا يفترض
 في بالتنظيم تهتم التي بناءًالنظم في المنطقي الحل ويصبح يحتاجه، عندما يريده ما اإلداري يجد ال

ً:مجاالت ثالثة
  :األشياء تنظيم •

 والمساحاتًبالملفات الخاصة واألرفف الحاسبات إلى األبواب بمفاتيح بدءاً  شيء كل ضبط أي
 .المكاتب في
  :املهام تنظيم •

 برامجًحتى أو تخطيط خرائط أو قوائم باستخدام التنفيذ خطوات وتحديد األوامر إعطاء أي
 .المشروعات إلدارة تخطط معقدة كمبيوتر

  :األفراد تنظيم •

 بناء ثمًلديهم، األعمال تفويض ثم معه يعملون ومن اإلداري به يقوم أن يمكن ما تحديد أي
 (25ً:91ً(ً)20ً:57.ً)يجري فيما التحكم من اإلداري هذا يتمكن حتى أدائهم لمتابعة نظام
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 :التكنولوجية األدوات منهج •

 وبرنامجًاليوميةًوالمفكرة الزمني الجدول مثل المناسبة األدوات أن فرض على المنهج هذا يقوم
 األدواتًهذه أن على المنهجًهذا يقوم إذ الفضلى، اإلدارة على قدرة الفرد ستعطيًونحوها الحاسب
 أن األساسيًوالفرض بسهولة، المعلوماتًإلى والوصول المهام، وتنظيم األولويات، معرفة تضمن
 لتلك الفعالًاالستخدام في كبيرة ميزة فهناك فاعلية،ًأكثر األداة جعل على تساعد والهياكل النظم

 للمعلومات. سريع منظمًاستخدامًالمهام، تنظيمًاألهداف، وضعًاألولويات، تحديدً:تحقيق في األدوات
 : (الطبيعية والنغمة )االنسجامالطبيعي  التدفق منهج •

 عليها تقومًالتي الفروض عن تختلف والوقت الحياة عن مختلفة فروض على المنهج هذا يقوم
 بالتوافق المتصلةًالشرقية الحضارات من مستمدة فلسفة على يقوم فهو الوقت، إدارة مناهج باقي

 المنهج فهذا علينا، تضغطًالتي الظروف إلحاح عن بعيداً  الطبيعة، مع واالنسجام للذات الداخلي
 (25ً:33ً(ً)20ً:48ً.ً)الوقت إلدارة التقليدية األساليب لتلك مضادة حركة بمثابة

 (:الذات إدراك) الشفاء منهج •

 إذ تطويرهاًثم ومن الذات إدراك إلى فيقود السلوك، تشكل التي بالمبادئ المنهج هذا يهتمًًًً
 اإلنجاز ومياب الهزيمة سلوكياتًمسببة والموروثات االجتماعية البيئة من تأتي مؤثرات هناك أن يعتقد
 اإلداري ففهم الوقت، إدارة مشكالت من واحداً ًجانباً  إال يعالج ال المنهج هذا ولكن .الوقت إدارة في

 (22ً:40ً.ً)ًفقط لوقته إدارتهًفي الفعال التغيير أجزاء من جزء هو لذاته

 Research Importanc أهمية البحث: 
ًالخطى،ً ًالمعاصرًمنًتطورًسريع ًالعالم ًيشهده إنًالمتتبعًلمجرياتًاألمورًيالحظًأنًما
وتباينًدولهًوشعوبهًفيًإدراكًهذاًالتطورًواللحاقًبه،ًقدًالًيمكنًتفسيرهًإالًمنًخاللًتباينًتلكً

 ينظرون.دامه،ًفالمتطورونًالشعوبًوالثقافاتًفيًإدراكًأهميةًالوقتًومدىًترشيدًاستخ

الًيستهانًًإلى فهمًيضعونًلكلًلحظةًمنًلحظاتًالزمنًحسابًا العنصرًبكلًتقديرًوعنايةً، هذًا
به،ًأماًمنًهمًدونًذلك،ًفالوقتًبالنسبةًلهمًمجردًظاهرةًطبيعيةًتروحًوتغدوًبالًنهايةًوالًينقصهاً
شيءًمماًيستهلكًمنًأيامًأوًسنينًتمرًدونًعملًمثمرًأوًنشاطًهادف،ًفعالوةًعلىًأنًكلًتصرفً
يقومًبهًالفردًفيًحياتهًالبدًلهًمنًوقتًيستغرقه،ًنجدًأنًاستغاللًالفردًللوقتًالمتاحًبكفاءةًوفعاليةً

ً(27ً:18ً)ًيعدًمنًأهمًالمعاييرًالفاصلةًبينًالتصرفاتًاإلداريةًالرشيدةًوماًعداهاًمنًتصرفات.
ًمواردًأثمن يعد وًحيث مدير، أي لنجاح أساسي وهو اإلدارة عناصر أهم من الوقت ويعد

ًلهذا أي يدير أن الًيستطيع وقته إدارة يستطيع ال ومن المدير ًمن الوقتًتعتبر إدارة فإن شيء،
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 تناولتًالتي معظمًالدراسات تؤكد أعمالهمًحيث إدارة في المديرون بها يهتم أن يجب التي األساسيات
 (16ً:76)اإلنتاجيةً باألداءًوبتحسين وثيقا إرتباطا ترتبط للوقت الرشيدة اإلدارة أن الوقت إدارة

نًو  يرمبونًالتي األهداف مابين الموازنة على قدرتهم هو الناجحين كل بين المشتركة السمة ا 
 الرشيدة اإلدارة خاللًمن تأتي الموازنة وهذه ، عالقات عدة تجاه عليهم الالزمة والواجبات تحقيقها
 (15ً:56ً)ًً. األولى بالدرجة ووقتهم لذواتهم

 والً,ألهدافها تحقيقها في المنظمة نجاح إلى األحيان من كثير في المديرين نجاح يتمثلًو
 اتيوسلوك بتوجيهاتًالمتأثرين باعتبارهم سينؤًوالمًر إلى يتعداه و بل فقط المديرين على األمر يقتصر

 توجيه عدم حالة فهي لديهمًالعمل ضغوط مستوى من كثيرة أعباء أدوارهم عليهم تفرض و ئهمرامد
 (19ً:38)ً.العملًفي أدائهم على التأثير بالتالي و الوقت إلدارة الكافي االنتباه

قياديًاإلداريًال وقت سيما ال ،هيئاتًالرياضيةال في النادرة الهامة الموارد أحد الوقت ويمثل
 المتاحةًاستثماراً  اإلمكانيات استثمار خالل من المنشودة األهداف تحقيق عن األول باعتبارهًالمسئول

لى فاعال ،  خارج من وميرهم ،لهيئةًالرياضيةا أفراد من العديدة اإلنسانية الحاجات إشباع ذلك جانب وا 
بالهيئةًًالمحلي المجتمع أفراد لهًعالقةًمنًمن كالعاملينًوالالعبينًواألعضاءًوكل المدرسي التنظيم

ً(5ً:58الرياضية.ً)
للتعرفًعليً البحثًكمحاولًة تكمنًأهميًة الوقتًوعالقتهاًومنًهنًا أساليبًإدارًة إستخداًم درجًة

ًًً.بدولةًالكويتالقياداتًاإلداريةًبالهيئاتًالرياضيةًلديًًداءيةًاآلفعالب
 Research Objectiveهدف البحث: 

 يهدف البحث إلى التعرف علي:
ًالوقتً - ًبدرجةًإستخدامًأساليبًإدارة القياداتًاإلداريةًبالهيئاتًلديًًداءيةًاآلفعالوعالقتها

ً.بدولةًالكويتالرياضيةً
  Research Questionتساؤل البحث:

القياداتًاإلداريةًلديًًداءيةًاآلفعالدرجةًإسععععععععععععععتخدامًأسععععععععععععععاليبًإدارةًالوقتًوعالقتهاًبماهيً -1
ً؟بدولةًالكويتبالهيئاتًالرياضيةً

 Research Termsمصطلحات البحث:
  Time conceptمفهوم الوقت:

 (4ً:29ً)ًعرفًالوقتًفيًاللغةًبأنهً"مقدارًمنًالزمنًقدرًالمرًماً".ي ً -

ويعرفًبععأنععهً"ظععاهرةًحيعععاتيعععةًمؤكععدة،ًتتفقًعلىًوجودهععاًجميعًالثقعععافععاتًواألعرافًقععديمهعععاً -
ً(7ً:47)ًوحديثها
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 وذلكً،عالية بكفاءة تسععععتثمره جيدة إدارة يتطلب الحياة في مورد كأي شععععأنه :أيضاااا  ويعرف  -
ً (19ً:55)ً.محدود مورد ألنه

  Time Management الوقت:إدارة 

"مرادفةًللترتيبًوالتنظيمًواإلجراءاتًاليوميةًالمبرمجةًللعمل،ًومعًفعاليةًهذهًالعناصععععععععععععرًإالًأنً -
ً(20ً:62)ًإدارةًالوقتًأكثرًتعقيدا ًمنًذلكًفهيًحالةًنفسيةًواستعدادًلاللتزامًالشخصي".

"علمًوفنًاالستخدامًالرشيدًللوقت،ًوهيًعلمًاستثمارًالزمنًبشكلًفّعال،ًوهيًعمليةًقائمةًًوهي -
علىًالتخطيطًوالتنظيمًوالمتابعةًوالتنسعيقًوالتحفيزًواالتصعال،ًوهيًعمليةًكميةًونوعيةًمعا ًفيً

دارةًألندرًعنصععععرًمتاحًللمشععععروع،ًفإذاًلمًن حسععععنًإدارتهًفإنناًلنًن حسععععنًإدارة أيًًذاتًالوقتًوا 
ً(32ً:59)ً(42ً:32)ًشيء".

  The Related Studiesالدراسات املرتبطة:
     The Arabic Related Studies أوالً: الدراسات املرتبطة العربية:

" برنامج اإلدارة الفعالة للوقت وعالقته بضغوط بعنوان: (10) م(2012فزاعي ) دراسة حياة .1
 العمل وضغوط الوقتًإدارة بين العالقة درجة معرفة على الوقوف هدفتًالدراسةًاليًالعمل".

 الي: النتائج وتوصلت،ًسونلغاز مؤسسة في األقسام ورؤساء ترااإلدا مديري لدى
 .ًالعمل بيئة داخل المالئمة الظروف إلى رجعيًهذا ةًومنخفض العمل ضغوطإنً •
 فعالة اإلدارة كانت كلما حيث العمل وضغوط الوقتًإدارة بين تماما سالبة عالقة هناك •

ً.ًالضغوط مستوى قل للوقت
 الجامعة طلبة لدى الوقت إدارة فاعلية ( بعنوان :"14) م(2012دراسة سليمان حسين موسي ) .2

 التوصل إلى الدراسة هدفت، والمتغيرات بعض في ضوء الدراسي بالتحصيل وعالقتها اإلسالمية
 الجامعة طلبة لدى الدراسي بالتحصيل وعالقتها الوقت إدارة فاعلية زيادة في الجامعة دور لمعرفة

 وتكونت التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد المتغيرات، بعض ضوء في اإلسالمية
 التعليم :اختصاصات ثالث موزعينًعلى اإلسالمية الجامعة طلبة من ( 240 ) من الدراسة عينة

 وقد للدراسة كأداة االستبانة الباحثًواستخدم التربوي، واإلرشاد اإلسالمية، والدراسات األساسي،
 -:التالية النتائج إلى الدراسة توصلت

الجنسً لمتغير تعزى الطلبة نظر وجهة من الدراسي بالتحصيل وعالقتها الوقت إدارة فاعلية .1
 .اإلناث لصالح ( إناث )ذكور،

 لمتغير تعزى الطلبة نظر وجهة من الدراسي بالتحصيل وعالقتها الوقت إدارة فاعلية .2
 .والرابع األول الدراسيًالمستوى
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لمتغيرً تعزى الطلبة نظر وجهة من الدراسي بالتحصيل وعالقتها الوقت إدارة فاعلية .3
 .األساسي التعليم لصالح  إسالمية ودراسات نفسي، إرشاد أساسي، تعليمً )االختصا )

 بحائل المعلمين كلية طالب لدى الوقت إدارة فعالية"  :بعنوان( 13) م(2009عبدالعال ) دراسة .3
 لدى الوقت إدارة إلى التعرف إلى الدراسة هدفت."بالتحصيل وعالقته السعودية العربية بالمملكة
 بيان مع اليومي، وقتهم الطلبة فيها ينظم التيًالجوانب بعض على الضوء إلقاء و الطلبة،

 الوصفي المنهج الباحث واعتمد الوقت، ذلك منًالكاملة االستفادة وبين بينهم تحول التي المعوقات
 - :التالية النتائج إلىًالدراسة توصلت وقدً.

ًإدارة فعالية ارتفعت فكلما الدراسي، التحصيل وبين الوقت إدارة بين ارتباطيه عالقة توجد •
 .ًالدراسي التحصيل معها ارتفع الطالب لدى الوقت

 بكفاءة وقتهم بعض يديرون بحائل المعلمين بكلية الدراسة عينة شملتهم الذين الطالب إن •
 تطبيق على وحرصا تمسكا أكثر يكونوا أن إلى ذلك مع ويحتاجون األحيان، بعضًفي

ً.ًالوقت توفير استراتيجياتًبعض
 في وأثرها الوقت إدارة ممارسة ( بعنوان:24( )2008)السلمي دراسة فهد عوض اهلل زاحم  .4

 مشرفي نظر وجهة الثانوية من المرحلة مدارس مديري لدى اإلداري اإلبداع مهارات تنمية
جامعة المقدسة العاصمة بتعليموالمعلمين  المدارس ومديري المدرسية اإلدارة ماجستيرً، رسالًة ،ً 

ًالتعرفًالمكرمة. بمكة القرى أم  المرحلة مدارس مديري ممارسة درجة على وهدفتًالدراسة
 توافر درجة على وكذلكًالتعرف . أعمالهم مهام في الوقت إلدارة المقدسة بالعاصمة الثانوية
 وتحديدًدرجة . المقدسة بالعاصمة الثانوية المرحلة مدارس مديري لدى اإلداري اإلبداع مهارات
 المرحلة مدارس مديري لدى اإلداري اإلبداع مهارات وتنمية الوقت إدارة ممارسة بين العالقة
ًالمقدسة الثانوية  متوسطات بين اإلحصائية الداللة ذات الفروق تحديد وكذلكً.بالعاصمة

 : الدراسة نتائج أهم التالية الديمومرافية للمتغيرات وفقاً  االستجابات
 اإلبداع مهارات وتنمية الوقت إدارة ممارسة بين العالقة أن على الدراسة بيانات تحليل دل •

  العالقة هذه درجة وكانت .قويةًموجبة ارتباطية عالقة الدراسة وعينة مجتمع لدى اإلداري
 الثانوية المدارسًمديري ممارسة لدرجة بالنسبة إحصائية داللة ذات فروق يوجد * ٪ 72

 لديهم اإلداري اإلبداع مهارات توافر لدرجة بالنسبة وكذلك أعمالهم مهام في الوقت إلدارة
 التربويين والمشرفين الثانوية المدارس مديري بين الفروق كانت* .الحاليًللعمل تعزى

 .المعلمين لصالح التربويين والمشرفين المعلمينًوبين ، الثانوية المدارس مديري لصالح
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 لدى اإلداري اإلبداعًمهارات توافر لدرجة بالنسبة إحصائية داللة ذات فروق يوجد وأنه
ً.المدرسة لنوع تعزى المدارس مديري

 الوقت إدارة في الفاعلة المدرسة مدير فعالية مدى" ( بعنوان :28م()2007دراسة شتات) .5
 تأثير مدى ىعل التعرف إلى الدراسة هدفت ."غزة شمال بمحافظة والثانوية األساسية بالمدارس

 محافظة مدارس ومديرات لمدراء بالنسبة بفعالية الوقتًإدارة على الدراسية والمرحلة الجنس من كل
 -:التالية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد ، الوصفيًالمنهج الباحثة واعتمدت .مزة شمال
 بفاعليةً. ألوقاتهم المدرسة مديري إدارة دون تحول عديدة معوقات هناك وجد •
ًمدراء استجابات وبين األساسية المرحلة مدارس مدراء استجابات درجات بين فروق هناك •

ًوقد العبارات، بعض على إحصائية داللة ذات فروق هناك وأن الثانوية، المرحلة مدارس
 المعلمين مشكالت لمناقشة الكافي الوقت لديهم األساسية المدارس مديري أن تبين

ً. الثانوية المرحلة مدارس مديري من أكثرًوالمعلمات
 The Foreign Related Studies :     ثانيًا الدراسات املرتبطة األجنبية

( بعنوان :" العالقة بين إستخدام تقنيات إدارة الوقت ومصادر 34م()2007)  Geraldدراسة  .6
هدفتًهذهًالدراسةًاليًالتعرفًعليً اإلجهاد بين مديري المدارس العامة  فى والية ميسوري"

العملًلديًمديريًالمدارسًًالعالقةًبينًإستخدامًتقنياتًإدارةًالوقتًوبينًمصادرًالتوترًوضغوط
الحكزميةًفيًواليةًميسوريًاألمريكية،ًكماًهدفتًالدراسةًاليًتوضيحًمسبباتًضغوطًالعملً

وأوضحت إستخدمًالباحثًالمنهجًالوصفيً،ًًالناتجةًعنًسوءًإدارةًالوقتًلديًعينةًالدراسةً.
لًلمشكلةًالتوترًضرورةًأنًيخضعًالمديرونًلدوراتًفيًإدارةًالوقتًللوصولًاليًح النتائج :

 الناجمًعنًضغوطًالعملًممايحسنًفيًمستويًإدارتهمًلمدارسهمًبشكلًأفضل.
 إجراءات البحث:

 منهج البحث:

 المنهجًالوصفيًلمالئمتهًلطبيعةًالبحث.ًًالباحثاستخدمًً

 جمتمع البحث وعينته:
الكويتًتكونًمجتمعًالبحثًمنً             مديرًناديًرياضيًوًإدايًرياضيًبالهيئاتًالرياضيةًبدولًة

داريًرياضيًبدولةً ،ًحيث تمًاختيارًعينةًالبحثًبالطريقةًالطبقيةًالعشوائيةًمنًمديرًإداريًوا 
ً(ًيبينًذلك.1الكويتً،ًوجدولً)
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 ( 1جدول )
 مجتمع وعينة البحث

 العينة االستطالعية العينة االساسية عينة البحث الكلية جمتمع البحث الكلى الفئة م
 % عدد % عدد % عدد % عدد

71 مدير نادي رياضي 1  100 15 88.23 13 76.47 2 11.76 
 30.23 13 69.76 30 100 43 100 43 إداري رياضي 2

 ادوات ووسائل مجع البيانات:
لديًًداءيةًاآلفعالوعالقتهاًبدرجةًإستخدامًأساليبًإدارةًالوقتًًبتصميمًاستبيانًالباحثقامً

ًلقواعدًًمتبعاً  بدولةًالكويتالقياداتًاإلداريةًبالهيئاتًالرياضيةً فيًذلكًخطواتًبناءًالمقياسًوفقا 
ً.البحثًالعلمي

القيادات اإلدارية لدي  داءية اآلفعالدرجة إسااتخدام أساااليب إدارة الوقت وعالقتها ب اسااتبيان
 : )إعداد الباحث( بدولة الكويتبالهيئات الرياضية 

بإعدادًوتصععميمًاسععتبيانًدرجةًإسععتخدامًأسععاليبًًالباحثتحقيقاًألهدافًالبحثًوفروضععهًقامً
ويتكونًً،الكويتبدولةًالقياداتًاإلداريةًبالهيئاتًالرياضعععععععععععيةًلديًًداءيةًاآلفعالإدارةًالوقتًوعالقتهاًب

درجةًإسعععععتخدامًأسعععععاليبًإدارةًالوقتًوعالقتهاًرةًبهدفًالتعرفًعلىًفق(40ًهذاًاالسعععععتبيانًمنًعددً)
،ًوقدًمرًتصعععععععميمًاالسعععععععتبيانًًبدولةًالكويتالقياداتًاإلداريةًبالهيئاتًالرياضعععععععيةًلديًًداءيةًاآلفعالب

ًبالخطواتًالتالية:
ةًوالدراساتًالسابقةًفيًمجالًاإلدارةًباالطالعًعلىًالمراجعًالعلميةًالمتخصصًالباحثانقامً

درجةًإسعععععععتخدامًاسعععععععتبيانًًمحاوروميرهًمنًالمجاالتًوذلكًإلجراءًمسعععععععحًمرجعيًلتحديدًًرياضعععععععيةال
،ًبدولةًالكويتالقياداتًاإلداريةًبالهيئاتًالرياضععععععيةًلديًًداءيةًاآلفعالأسععععععاليبًإدارةًالوقتًوعالقتهاًب

 (.2)ًجدولًرقمويتضحًذلكًمنًخاللً
(ًمنًالسادةًالخبراءًالمتخصصينًفيًاإلدارة10ًبعرضًهذهًاألبعادًعلىًعددً) انالباحثقامً

(،ًمعًمراعاةًأالًتقلًخبرتهمًفيًالمجال1ًبشكلًعامًوفيًاإلدارةًالرياضيةًبشكلًخا ً)مرفقًرقمً
ً(ًأعوامًوذلكًبغرض:10عنً)

 التعرفًعلىًمديًمناسبةًاالبعادًللهدفًالذيًوضعتًمنًأجله. •
القياداتًلديًًداءيةًاآلفعالدرجةًإسعععععععععتخدامًأسعععععععععاليبًإدارةًالوقتًوعالقتهاًبًالتعرفًعلى •

 .بدولةًالكويتاإلداريةًبالهيئاتًالرياضيةً
 الموافقةًعلىًوجودًالبعدًأوًعدمًوجوده. •
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 لموافقةًعلىًصيامةًالبعدًأوًتعديلًصيامته.ا •
درجةًإسعععععتخدامًأسعععععاليبًإدارةً(ًنسعععععبةًآراءًالخبراءًحولًأبعادًاسعععععتبيان2ًيوضعععععحًجدولًرقمً)ً

ً.بدولةًالكويتالقياداتًاإلداريةًبالهيئاتًالرياضيةًلديًًداءيةًاآلفعالالوقتًوعالقتهاًب
 (2جدول )

 درجة إستخدام أساليب إدارة الوقت وعالقتها استبيان  محاورنسبة آراء الخبراء حول 
 بدولة الكويتالقيادات اإلدارية بالهيئات الرياضية لدي  داءية اآلفعالب

 البعد م
 موافق على
 وجود البعد

غري موافق على 
 وجود البعد

موافق على 
 صياغة البعد

غري موافق على 
 صياغة البعد

ً-ً%100ً-ً%70ًتفويضًاألعمال1ً
ً%70ً%30ً%70ً%40ًالمسئولياتفهم2ًً
ً%40ً%60ً%30ً%80ًطرقًتنظيمًالعملًباستخدامًإدارةًالوقت3ً
ً%20ً%80ً%10ً%90ًأساليبًإدارةًالوقت4ً
ً%50ً%50ً%60ً%40ًوضعًاألهداف5ً
ً%50ً%50ً%30ً%70ًوضعًالمهامًالوظيفيةًللعملًطبقا ًإلدارةًالوقت6ً
ً%60ً%40ً%60ً%40ًطرقًإدارةًالوقت7ً

درجةًإسعععععتخدامًأسعععععاليبًإدارةً(ًنسعععععبةًآراءًالخبراءًحولًأبعادًاسعععععتبيان2ًيوضعععععحًجدولًرقمً) 
،ًوقدًارتضعععععععيًبدولةًالكويتالقياداتًاإلداريةًبالهيئاتًالرياضعععععععيةًلديًًداءيةًاآلفعالالوقتًوعالقتهاًب

(ًمنًمجموعًاآلراء،ًوقدًبلغًعددً%80التيًحققتًنسععععععععبةًمئويةًالًتقلًعنً)ًمحاوربقبولًالالباحث 
ً.ًمحاورًأربععلىًعددًًانالتيًارتضاهاًالباحثًمحاورال
 :حموركل  فقراتحتديد  

ستبيانًاالًمحاوربماًيتناسبًمعًًمحورالخاصةًبكلًًفقراتبتحديدًمجموعةًمنًالالباحث قامًً
االستبيانًفيًاالتجاهًااليجابيًوالبعضًًفقراتالتيًتمًتحديدهاًوفقاًألراءًالخبراء،ًوقدًصيغتًبعضً

ًماًيليًعندًتحديدًالعبارات:ًاناآلخرًفيًاالتجاهًالسلبي،ًوقدًراعيًالباحث
ًها.محاوًرمعًًفقراتتناسبًال .1
ً.فقراتوضوحًال .2
ًمعًالهدفًالذيًوضعتًمنًاجله.ًفقراتتناسبًال .3
o ( عبارة موزعة وفقا لما يلي:40عدد ) محاورالتي تعبر عن ال فقراتوقد بلغ عدد ال 
ًرة.فق(10ً"ًويمثلهًعددً)ًللقياداتًاإلداريةًالبعدًاألولً"ًأساليبًإدارةًالوقتً•ًً
ً.فقرة(10ًالبعدًالثانيً"ًطرقًتنظيمًالعملً"ًويمثلهًعددً)ً•ًً
ًرة.فق(10ًالبعدًالثالثً"ًوضعًالمهامًالوظيفيةًللعملًطبقا ًإلدارةًالوقتً"ًويمثلهًعددً)ً•ًً
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ًرة.فق(10ًالبعدًالرابعً"ًتنظيمًاألداءًالوظيفيًطبقا ًألولوياتًإدارةًالوقتً"ًويمثلهًعددً)ً•ًً
 صورته املبدئية:عرض االستبيان يف     

ًمحاور(ًمتضمناًال2بعرضًاالستبيانًفيًصورتهًالمبدئيةً)األولية(ً)مرفقًرقمً انالباحثقامًً
الذيًتمثله،ًومناسبةًًمحورللًفقراتراتًالتيًتمثلهاًعلىًالخبراءًبغرضًالتأكدًمنًمديًمناسبةًالفقوال
ًالمقاسة،ًومديًكفايةًالًفقرةال ًللصيامة،ًوكذاًًمحورللتعبيرًعنًالًفقراتللظاهرة ومديًصالحيتها

ًتحديدًميزانًالتقديرًالمناسبًلتصحيحًالعبارات.
بالصورة النهائية الستبيان  • أساليبًإدارةًالوقتًوعالقتهًا إستخداًم اآلفعالدرجًة القياداتًلديًًداءيًة

 :بدولةًالكويتاإلداريةًبالهيئاتًالرياضيةً
ةً،ًوبناءًعلىًنتيجةًاستطالعًفقًر(47ًبعدًعرضًالمقياسًفيًصورتهًاألوليةًالتيًتضمنتً)ً

رات،ًفقراتًتحتًكلًمحورًمعًتعديلًصيامةًهذهًالفقرأيًالخبراءًتمًالموافقةًعلىًوجودًبعضًال
رة،ً)مرفقًرقمًفق(40ًباراتًالمكونةًلالستبيانًعددً)وكذلكًحذفًالبعضًاآلخرًوبذلكًأصبحًعددًالع

(،ًوكذلكًأوضحتًآراءًالخبراءًبضرورةًإنًيتمًتصحيحًالمقياسًوفقاًلميزانًتقديرًثالثً)نعم،2ً
(ًعلىًالترتيبًللعباراتًذاتًاالتجاهًااليجابي،ًويتمًتوزيع3ً،2ً،1ًأحيانا،ًال(ًويتمًتوزيعًالدرجاتً)

(.ًبحيثًتمثلًالدرجة3ًتيبًللعباراتًذاتًاالتجاهًالسلبيً)مرفقًرقمً(ًعلىًالتًر1ً،2ً،3الدرجاتً)
لديًمديريًالمدارسًًالكليةًمجموعًدرجاتًالعباراتًالمختلفةًالتيًيتكونًمنهاًاستبيانًإدارةًالوقت

ً(ًدرجة.30(ًدرجة،ًوالدرجةًالصغرىً)90،ًوبذلكًتكونًالدرجةًالعظميًللمقياسًهيً)الثانوية
راتهاًبطريقةًعشوائيةًلتطبيقهاًفقبوضعًالصورةًالنهائيةًلالستبيانًوترتيبً انالباحثوقدًقامًً

ً.علىًالعينةًاالستطالعيةًبغرضًإجراءًالمعامالتًالعلميةًللتأكدًمنًصالحيتهاًمنًالناحيةًالعلمية
 الدراسة االستطالعية:

ًالباحث ً)ًانقام مديرًً(10بتطبيقًاستبيانًالبحثًعلىًعينةًممثلةًلمجتمعًالبحثًوقوامها
داريًرياضي ًثنينالىًيومًاإلًم13/5/2017فيًالفترةًمنًيومًالسبتًالموافقًًًالكويت،بدولةًًإداريًوا 

ً،ًوذلكًبهدف:ًم15/5/2017الموافقً
ًتحديدًدرجةًاستجابةًالمبحوثينًللبحث.ً•
ًتحديدًصعوبةًالصيامة.ً•
ًإجراءًالمعامالتًالعلميةًلمقياسًالبحث.ً•

مديًتفهمًالعينةًًانمنًخاللًتطبيقًاستبيانًالبحثًعلىًالعينةًاالستطالعيةًتبينًللباحث
منًًأكثرراتًمقياسًالبحثًمنًخاللًإجابتهم،ًحيثًتبينًأنهًالًتوجدًعباراتًتحملًفقاالستطالعيةًل

ًاجراءًالمعامالتًالعلميةًلمقياسًالبحث.ًتفسيرًاوًمامضهًفيًمعناها،ًومنًثمًتمكنًالباحثًمن
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 املعامالت العلمية:
القياداتًلديًًداءيةًاآلفعالدرجةًإسععععععععتخدامًأسععععععععاليبًإدارةًالوقتًوعالقتهاًبالصااااادث والثبات 
ً:بدولةًالكويتاإلداريةًبالهيئاتًالرياضيةً

 الصدق:
 صدق احملكمني:

القياداتًلديًًداءيةًاآلفعالوعالقتهاًبدرجةًإستخدامًأساليبًإدارةًالوقتًتمًعرضًمقياسً
ًمنًأعضاءًهيئةًالتدريس10ًعلىًعددً)ًبدولةًالكويتاإلداريةًبالهيئاتًالرياضيةً (ًمنًاألساتذة

مقياس،ًالًفقرات،ًوذلكًإلبداءًآرائهمًفيًمحتويًومضمونًمحاورًًوالرياضيةالمتخصصينًفيًاإلدارةً
علىًال الموافقًة تراوحتًنسبًة الىً)%80بينً)راتًمًافقوقًد وعلىًال100%ً( بينً)ًمحاور(ً، (ً%80مًا

ً(.%100إلىً)
 الداخلي: االتساقصدق 

ًداءيةًاآلفعالدرجةًإستخدامًأساليبًإدارةًالوقتًوعالقتهاًببحسابًصدقًمقياسً انالباحثقامً
باستخدامًصدقًاالتساقًالداخلي،ًوفيهًقامًًالكويت،بدولةًالقياداتًاإلداريةًبالهيئاتًالرياضيةًلديً
هذاًويوضحًجدولًًإليه.الذيًتنتميًًمحوررةًوالفقبحسابًمعامالتًاالرتباطًبينًدرجةًكلً انالباحث

درجةًإستخدامًأساليبًإدارةًالوقتًوعالقتهاًبفعاليةًاآلداءً(ًصدقًاالتساقًالداخليًلعباراتًمقياس3ً)
ًً.بدولةًالكويتًبالهيئاتًالرياضيةالقياداتًاإلداريةًلديً

 الثبات:
ً ًالوقتًوعالقتهاًبحسابًمعاملًالثباتًالستبيانًًانالباحثقام ًأساليبًإدارة ًإستخدام درجة

عنًطريقًإيجادًداللةًالفروقًتًبدولةًالكويالقياداتًاإلداريةًبالهيئاتًالرياضيةًلديًًداءيةًاآلفعالب
يتضحًمنًجدولًرقمً)وكذلكًإيجادًمعامالتًاالرتباطًبينًالتطب   (.4يقينًاألولًوالثانيًلالستبيانًكمًا

 الدراسة األساسية:
لديًًداءيةًاآلفعالدرجةًإستخدامًأساليبًإدارةًالوقتًوعالقتهاًبًبتطبيقًاستبيانً" انالباحثقامً

وذلكًبعدًالتأكدًمنًصدقهماًوثباتهما،ًوقدًتمًإجراءًًبدولةًالكويتالقياداتًاإلداريةًبالهيئاتًالرياضيةً
ًم.25/10/2017يومًالخميسًالموافقًًإلىًم20/9/2017التطبيقًفيًالمدةًمنًيومًالسبتًالموافقً

 املعاجلات االحصائية:  
ًالمعالجاتًاإلحصائيةًالتالية:ًالباحث استخدمً

 Arithmetic Meanًالمتوسطًالحسابي. •
 Standard Deviationًالمعياري.اإلنحرافً •
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 Person Correlationًمعاملًاالرتباط. •
 Analysis of Varianceًتحليلًالتباين. •
 T . testًإختبارً"ت". •

 ومناقشتها:ج عرض النتائ
 ج:عرض النتائ

ية فعالدرجة إسااتخدام أساااليب إدارة الوقت وعالقتها بالخاصااة بالتعرف على عرض النتائج 
 .وفقا للمتغيرات  بدولة الكويتالقيادات اإلدارية بالهيئات الرياضية لدي  داءاآل

 (3جدول )
داري رياضي تحليل التباين بين درجة إستخدام أساليب إدارة الوقت وعالقتها محاور استبيان  في مديري إداري وا 

 وفقا لعدد سنوات الخبرة بدولة الكويتالقيادات اإلدارية بالهيئات الرياضية لدي  داءية اآلفعالب
 47ن = 

 حماور االستبيان
 مصــدر

 التبـايـن
جممـوع 
 املربعـات

درجـات 
 احلـرية

متوســط 
 املربعــات

 قيمــة
 التبـاين

لمععديريًًأسعععععععععععععععاليععبًإدارةًالوقععت •
ًالمدارس

9.41ً2ً0.42ًًبينًالمجموعات
6.32*ً 400.11ً95ً0.86ًًالمجموعاتداخلً

1.25ً2ً3.22ً1.44ًًبينًالمجموعاتًًًطرقًتنظيمًالعمل • 164.41ً95ً2.12ًًداخلًالمجموعات
وضععععععععععععععًالمهامًالوظيفيةًللعملً •

ًطبقا ًإلدارةًالوقت
3.14ً2ً5.13ًًبينًالمجموعات

5.14*ً 96.11ً95ً2.07ًًداخلًالمجموعات
ًطبقعععععععا ً • ًالوظيفي ًاألداء تنظيم

ًألولوياتًإدارةًالوقت
1.13ً2ً4.25ًًبينًالمجموعات

9.65*ً 86.70ً95ً2.92ًًداخلًالمجموعات
 2.09=  0.05قيمة " ف " الجدولية عند مستوي داللة 

ستبيانًوفقاًلعددًسنواتًالخبرة،ًوجودًاال(ًتحليلًالتباينًفيًمحاور3ًيتضحًمنًجدولًرقمً)ً
درجة إستخدام أساليب فيًمحاورًاستبيانًالمديرًاإلداريًواإلداريًالرياضيًفروقًدالةًإحصائياًبينً

،ًالنواحيًالتنظيمية،ًترتيبًًللقياداتًاإلداريةًبالهيئاتًالرياضيةً"ًأساليبًإدارةًالوقت  إدارة الوقت
رةًحيثًبلغتًقيمةًالتباينً"ف"ًالمحسوبةًبينًععددًسنواتًالخبرةًاألولويات"ًوفقاًلعددًسنواتًالخب

(،ًوبلغتًفيًمحور5.12ًفأكثر(ًفيًمحورًأساليبًإدارةًالوقتً)14ًسنوات،13ًً-6سنوات،1-5ًً)
(،ًوهىًقيمًدالةًإحصائياًعند6.12ً(،ًوبلغتًفيًمحورًترتيبًاألولوياتً)9.15النواحيًالتنظيميةً)

دراسةًالفروقًبينًالمتوسطاتًالحسابيةًلععددًسنواتًالخبرةًفيًهذهًً(.ًمماًيستدعى0.05مستوىً)
ً. Scheffeاألبعادًباستخدامًمعادلةًشيفيه
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 (4جدول )
داري رياضيقيم " ف " وداللتها بين   درجة إستخدام أساليبمحاور استبيان  في مديري إداري وا 

  بدولة الكويتالقيادات اإلدارية بالهيئات الرياضية لدي  داءية اآلفعالإدارة الوقت وعالقتها ب 
 بعد تطبيث معادلة شيفيه وفقا لعدد سنوات الخبرة

 فأكثر 14 13 – 6 5 -1 عدد سنوات الخبرة م
1 1-5 -   
2 6-13 0.30 -  
 - *2.15 *2.80 فأكثار 14 3

( بين4ًيتضحًمنًجدولًرقًم وداللتهًا "فً" قيًم داريًً( محاورًاستبيانًًفيًرياضيمديرًإداريًوا 
القياداتًاإلداريةًبالهيئاتًالرياضيةًلديًًداءيةًاآلفعالدرجةًإستخدامًأساليبًإدارةًالوقتًوعالقتهاًب

بعدًتطبيقًمعادلةًًللقياداتًاإلداريةًبالهيئاتًالرياضيةًفيًمحورًأساليبًإدارةًالوقت بدولةًالكويت
شيفيهًوفقاًلعددًسنواتًالخبرة.ًوجودًفروقًدالةًإحصائياًبينًاإلداريينًالرياضيينًوالعاملينًبالهيئاتً

(ًوعددًسنوات5ً-1الرياضيةًبدولةًالكويتًفيًمحورًأساليبًإدارةًالوقتًبينًعددًسنواتًالخبرةً)
سنةًفأكثر،ًوذلكًلصالح14ًًتًالخبرةً(ًوعددًسنوا13-6فأكثر،ًوبينًعددًسنواتًالخبرةً)14ًالخبرةً

ًعددًسنواتًالخبرةًاألكثر.
 (5جدول )

داري رياضي فيقيم " ف " وداللتها بين  محاور استبيان درجة إستخدام أساليب إدارة الوقت  مدير إداري وا 
  بدولة الكويت في محورالقيادات اإلدارية بالهيئات الرياضية لدي  داءية اآلفعالوعالقتها ب

 تطبيث معادلة شيفيه وفقا لعدد سنوات الخبرة العمل بعدطرث تنظيم 
 فأكثر 14 13 – 6 5 -1 عدد سنوات الخبرة م
1 1-5 -   
2 6-13 2.65* -  
 - *2.92 *2.14 فأكثار 14 3

داريًرياضيً(ًقيمً"ف"ًوداللتهاًبين5ًيتضحًمنًجدولًرقمً)ً طرقًفيًمحورًمديرًإداريًوا 
المديرينًبعدًتطبيقًمعادلةًشيفيهًوفقاًلعددًسنواتًالخبرةًوجودًفروقًدالةًإحصائياًبينًًتنظيمًالعمل
إلداريينً 14ًسنوات،13ًً-6سنوات،5ًً-1بينًععددًسنواتًالخبرةً)ًطرقًتنظيمًالعملفيًمحورًوا 

 عددًسنواتًالخبرةًاألكثر.فأكثر(،ًوذلكًلصالحً
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 (6جدول )
داري رياضي فيقيم " ف" وداللتها بين   مدير إداري وا 

القيادات اإلدارية بالهيئات لدي  داءية اآلفعالمحاور استبيان درجة إستخدام أساليب إدارة الوقت وعالقتها ب
 إلدارة الوقتبدولة الكويت في محور وضع المهام الوظيفية للعمل طبقا  الرياضية 

 ترتيب األولويات بعد تطبيث معادلة شيفيه وفقا لعدد سنوات الخبرة
 فأكثر 14 13 – 6 5 -1 عدد سنوات الخبرة م
1 1-5 -   
2 6-13 0.07 -  
 - *2.83 *2.12 فأكثار 14 3

داريًرياضيً(ًقيمً"ف"ًوداللتهاًبين6ًيتضحًمنًجدولًرقمً)ً فيًمحورًترتيبًمديرًإداريًوا 
بينً لعددًسنواتًالخبرة.ًوجودًفروقًدالةًإحصائيًا مديرًإداريًاألولوياتًبعدًتطبيقًمعادلةًشيفيهًوفقًا

داريًرياضيً فيًمحورًتنظيمًاألداءًالوظيفيًطبقا ًألولوياتًإدارةًالوقتًبينًععددًسنعواتًالخبرةًوا 
14ً(ًوعددًسنواتًالخبرة13ً-6كثر،ًوبينًععددًسنواتًالخبرةً)فأ14ً(ًوععددًسنواتًالخبعرة1-5ً)

ًفأكثر،ًوذلكًلصالحًعددًسنواتًالخبرةًاألكثر
 : مناقشة النتائج

داري رياضي فيمناقشة النتائج الخاصة بالتعرف على الفروث بين  محاور  مدير إداري وا 
 القيادات اإلدارية بالهيئاتلدي  داءية اآلفعالاستبيان درجة إستخدام أساليب إدارة الوقت وعالقتها ب

 . بدولة الكويت وفقا لعدد سنوات الخبرةالرياضية 
بين4ًيوضحًجدولً)ً إحصائيًا فروقًدالًة وجوًد داريًرياضيًً( أساليبًمديرًإداريًوا  فيًمحوًر

فأكثرًوبينًعدد14ًً(ًوعددًسنواتًالخبرة5ً-1بينًعددًسنواتًالخبرةً)ًللقياداتًاإلداريةًإدارةًالوقت
ًسنةًفأكثر،ًوذلكًلصالحًعددًسنواتًالخبرةًاألكثر.14ً(ًوعددًسنواتًالخبرة13ً-6سنواتًالخبرةً)

داريًرياضيً(ًوجودًفروقًدالةًإحصائياًبين5ًكماًيوضحًجدولً)ً فيًمحورًمديرًإداريًوا 
عددًسنواتًًفأكثرًوبين14ً(ًوعددًسنواتًالخبرة5ً-1عددًسنواتًالخبرةً)ًالعملًبينطرقًتنظيمً

ًسنةًفأكثر،ًوذلكًلصالحًعددًسنواتًالخبرةًاألكثر.14ً(ًوعددًسنواتًالخبرة13ً-6الخبرةً)
داريًرياضيً(ًوجودًفروقًدالةًإحصائياًبين6ًكماًيوضحًجدولً)ً فيًمحورًمديرًإداريًوا 

لخبرةً(ًوعددًسنواتًا5-1وضعًالمهامًالوظيفيةًللعملًطبقا ًإلدارةًالوقتًبينًعددًسنعواتًالخبرةً)
14ً( سنواتًالخبرًة وبينًعدًد سنواتًالخبرًة13-6فأكثرً، وعدًد سنوات13ًًً( وذلكًلصالحًعدًد فأكثرً،

ًالخبرةًاألكثر.
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بعددًسنواتًإجابتهمًتأثرًتًالقياداتًاإلداريةًبالهيئاتًالرياضيةذلكًإلىًأنً انالباحثويعزيًً
المناسبًإلدارةًالوقتًوالذيًيكونًبدورهًأداةًاألكثرًخبرةًيكونًقادراًعلىًتحديدًاألسلوبًفالخبرة،ً

فعالةًإلدارةًالوقتًأوًأداةًإلضاعةًالوقت،ًوكذلكًيكونًأكثرًتنظيماًعلىًالمستويًالشخصيًوأكثرً
تنظيماًلمهامهًاليوميةًوأدواتهًالتيًتساعدهًعلىًإتمامًعملهًعلىًالوجهًاألكمل،ًوكذلكًكلماًزادتً

لىًترتيبًأولوياتًمهامًالعملًوقادراًعلىًالتفريقًبينًماًهوًسنواتًالخبرةًكلماًكانًأكثرًقدرةًع
عاجلًوماًهوًهام،ًوأنًيميزًبينًاألمرًالطارئًواألمرًالمهم،ًوانهًالًيمكنًتأجيلًاألمورًالطارئةً
العاجلة،ًوكذلكًيعطيًاهتمامًاكبرًووقتاًأطولًلألمورًالمهمة،ًوهوًاألمرًالذيًيعرفًبالمرونةًفيً

تيًقدًتتبدلًنظراًلظروفًمعينةًيصعبًمعهاًالتمسكًباألولويات،ًومنًثمًيصبحًقائمةًاألولوياتًال
ًهذاًالتمسكًفيًحدًذاتهًمضيعةًللوقت.

 اإلستخالصات والتوصيات:
 اإلستخالصات:

ًأهمًاإلستخالصاتًالتالية:ًإلى انالباحثتوصلً
فيً • كبيراً  دوراً  سنواتًالخبرةً( إستخداميمثلًعنصرًالخبرةً)عدًد الوقتًلديًًدرجًة القياداتًإدارًة

 الكويتًخاصةًفيًأساليبًإدارةًالوقت،ًالنواحيًالتنظيميةًوترتيبًاالولويات.ًاإلداريةًبدولة
اصةًفيًالكويتًخًاإلداريةًبدولةالقياداتًفيًكفاءةًإدارةًالوقتًلديًًاالجتماعيةتؤثرًالحالةً •

ًالنواحيًالتنظيمية،ًترتيبًاألولويات.
الكويتًًاإلداريةًبدولةالقياداتًتمثلًالدرجةًالعلميةًعامال ًهاما ًفيًكفاءةًإدارةًالوقتًلديً •

 خاصةًفيًفلسفةًالفردًفيًتنظيمًالوقت،ًأساليبًإدارةًالوقت.ً
الكويتًًاإلداريةًبدولةًالقياداتتمثلًالدرجةًالوظيفيةًدورا ًكبيرا ًفيًكفاءةًإدارةًالوقتًلديً •

 بصفةًخاصةًفيًفلسفةًالفردًفيًتنظيمًالوقت،ًأساليبًإدارةًالوقت.
 صادر:امل

 .ًلقرآن الكريما -1
صحيحًسننًالترمذيً،ًتحقيقًالشيخًمحمدًناصرًالدينًً:ًم(2000) أبو عيسي الترمذي -2

 األلباني،ًمكتبةًالمعارفً،الرياض.
 كثير ابن بتفسير المعروف العظيم القرآن تفسير ، :ًم(2004)كثير عمر ابن بن إسماعيل  -3

 . والتوزيع للنشر السالم دار  الرياض . 6 ط ،

مؤسسةًالرسالةًً،ً:ًالقاموسًالمحيطًم(1987) محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ، مجدالدين -4
ً،ًبيروت.2،ط
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 راجع العربية واألجنبية:امل
 املراجع العربية:

اإلدارةًالمدرسيةًفيًاأللفيةًالثالثة،ًمكتبةًالمعارفًالحديثة،ًًم(:2001أحمد إبراهيم احمد ) .5
ًاإلسكندرية.

 .،ًالقاهرةالعربي الفكر دار المدرسية، التعليمية اإلدارة :(2000 )  حجى إسماعيل أحمد .6
،2ً ط ، األول المجلد ، العربية اللغة معجم المحيط م( :1994)  أديب اللجمي وآخرون .7

 بيروتً.
نبيروتًم( : 1994سالمة السقا )السيد  .8 اإلسالميًة دارًالنهضًة ،ً سالميًة وا  علميًة الزمنًنظرًة

 ،ًلبنان.
:ًالوقتًدراسةًميدانيةًإستطالعيةًبحثًمنشور،ًم(1996تحسين الطراونة وسليمان اللوزي ) .9

 مؤتةًللبحوثًوالدراساتً،المجلدًالحاديًعشر،ًالعددًالرابعً.
قسمًالعلومًًبرنامجًاإلدارةًالفعالةًللوقتًوعالقتهًبضغوطًالعملً،ًم( :2012) حياة فزاعي .10

ًاإلجتماعيةً،ًجامعةًقاصديًمرباحًورقلة.
(ً:إدارةًالوقتًمنًالمنظوراإلسالميًواإلداريًمؤسسةًم2007خالد بن عبدالرحمن الجريسي ) .11

 ،ًالرياض.3ًالجريسيًللنشرًوالتوزيعً،ًط
أساسياتًإدارةًالوقت،ًمكتبةًجرير،ًالرياض،ًالمملكةًالعربيةًًم(:1999روي أليكساندر ) .12

ًالسعودية.
 .إدارةًالوقتًوالذات،ًمعهدًاالدارةًالعامة،ًالرياضًالسعوديةًم(:1993زهير الكايد ) .13

 وعالقتها اإلسالمية الجامعة طلبة لدى الوقت إدارة فاعليةً:"م(2012سليمان حسين موسي ) .14
 الرياضية للدراسات اإلسالمية الجامعة المتغيراتً،ًمجلة بعض فيًضوء الدراسي بالتحصيل
  األول، العدد ، العشرين المجلد والنفسية،

(:ًاإلدارةًالمدرسيةًفيًضوءًالفكرًاإلداريًالمعاصرً،ًم2005صالح عبدالحميد مصطفي ) .15
 دارًالمريخًنًالرياض.

ًللنًم(2004طارث السويدان، محمد العدلوني) .16 ًقرطبة ًالوقت، ًواإلبداعً:إدارة ًوالتوزيع شر
 ،ًالرياض،ًالسعوديةً.2الخليجي،ًط
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ًمدارس مديرو يراها كما المدرسي الوقت استثمار معوقات ًم(:2008ن)البابطي الوهاب عبد .17
 والتعليم،المملكة التربية وزارة الثاني، العدد السابع، المجلد المعلمين، كليات مجلة العام، التعليم
 .السعودية العربية

 العربية بالمملكةًبحائل المعلمين كلية طالب لدى الوقت إدارة فعالية  م(:2009العال )عبد  .18
  بالتحصيل وعالقته السعودية

 :ًفنًإدارةًالوقتًواإلجتماعاتً،ًدارًالنشرًللجامعاتً،القاهرة.ًم(1999عبد الفتاح دياب ) .19
 .القاهرةً،مريب دار ، المعاصرة اإلدارة في خواطر م( :2001) السلميعلي  .20
:التربيةًاإلسالميةًوًتقديرًقيمةًالوقتً،ًرسالةًماجستيرً،ًً(1992علي جردان الثبيتي ) .21

 جامعةًأمًالقريً،مكة.
القاهرة.م( 1978علي سعيد إسماعيل) .22 والنشرً، للطباعًة الثقافًة داًر اإلسالميةً، التربيًة  :أصوًل
إدارةًالوقتًمنهجًمتطورًللنجاحً،ًسلسلةًالبحوثًوالدراساتًًً:م( 1988فهد سهيل سالمة ) .23

 .اإلداريةً،ًالمنظمةًالعربيةًللعلومًاإلدارية،ًعمانً
 اإلبداع مهارات تنمية في وأثرها الوقت إدارة ممارسة م(:2008فهد عوض اهلل زاحم السلمي) .24

 ومديري المدرسية اإلدارة مشرفي نظر وجهة منًالثانوية المرحلة مدارس مديري لدى اإلداري
 المكرمة بمكة القرى أم جامعة،ًرسالةًماجستير،ً المقدسة العاصمة بتعليم والمعلمين المدارس

 :ًفنًإدارةًالوقتً،ًدارًطويقً،ًالرياضً.ًم(2003فهد ناصر العبودي ) .25
ًدارًبنًالجوزيًللنشرًًم(:2007محمد أمين شحادة) .26 ًالوقتًبينًالتراثًوالمعاصرة، إدارة

 وزيعً.والت
 :ًإدارةًالوقتً،ًدارًمجدالويًللطباعةًوالنشرًوالتوزيعً.ًم(2002نادر أحمد أبوشيخة ) .27
الوقتًبالمدارسًاألساسيةًً:م( 2007نهي شتات ) .28 فيًإدارًة الفاعلًة مديًفعاليةًمديرًالمدرسًة

 والثانويةًًبمحافظةًشمالًمزةً،ًكليةًالتربيةًاإلسالميةً،ًالجامعةًاإلسالمية.
 ،القاهرة.4ً:ًالوقتًفيًحياةًالمسلم،ًمكتبةًوهبة،ًطم( 2004يوسف القرضاوي ) .29
يدةًلعالمًجديد،ًدارًاللغةًالعربية،ً:ًاإلدارةًالرياضيةًمداخلًجدم(2005يوسف مصطفي ) .30

 القاهرة،ًمصر.ً
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