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  واالقتراد  ةاإلدار لجى طمبة كمية  مهارات ادارة الهقت

 حيدر عباس كريم
 جامعة القادسية

  ممخص البحث 

، وتحكيقا لحلػ اعتسج  ميارات ادارة الؾقت لجى طمبة كمية االدارة واالقتراداستيجف البحث تعخف      
( فقخة تؼ التحقق مؽ صجقيسا وثباتيسا وتظبيقيسا 03مؽ ) اادارة الؾقت مكَؾناعج مكياس لسيارات الباحث 

( ،  معامل الرعؾبة، القؾة بيخسؾن معامل ارتباط ) بلحدا  SPSSوتؼ استخجام البخنامج االحراء، 
فا التسييدية لفقخاتو، فزاًل عؽ بيان مجى فاعمية البجائل الخاطئة ، واستخخاج ثبات االختبار بظخيقة ال

طالب وطالبة مؽ  (033)واختيخت عيشة مكؾنة مؽ  ، ( وىؾ معامل ثبات جيج58.3إذ بمغ ) كخونباخ
 – 0303جامعة القادسية لمعام الجراسي  - االدارة واالقترادكمية في  السخحمة الثانية والخابعةطمبة 
جيج مؽ ميارات ادارة أن افخاد العيشة يتسيدون بسدتؾى تؼ اختيارىا بالظخيقة العذؾائية واتزح م ، 0300
. بيشسا يؾجج فخق بيؽ طمبة السخحمة  ىحه السيارات.وكحلػ ال يؾجج فخق بيؽ االناث والحكؾر في  الؾقت

،وقج خخج البحث بجسمة مؽ لرالح طمبة السخحمة الخابعة  ميارات ادارة الؾقتالثانية والخابعة في مدتؾى 
 .التؾصيات والسقتخحات 

 : ميارات ادارة الؾقت .  الكممات المفتاحية
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Time management skills for students of the Faculty of Management and 

Economics 

Haider Abbas Karim 

Al-Qadisiyah University 

Abstract 

The research aimed to identify the time management skills of the students of 

the College of Administration and Economics. For its paragraphs, in addition 

to showing the effectiveness of the wrong alternatives, and extracting the 

stability of the test by the Alpha Cronbach method, as it reached (85.0), 

which is a good stability coefficientA sample of (100) male and female 

students from the second and fourth stage at the College of Administration 

and Economics - University of Al-Qadisiyah was selected for the academic 

year 2020-2021. It was chosen randomly. It became clear that the sample 

members are distinguished by a good level of time management skills. Also, 

there is no difference between females and males. in these skills. While there 

is a difference between the second and fourth stage students in the level of 

time management skills in favor of the fourth stage students, the research 

came out with a set of recommendations and suggestions. 

Keywords: time management skills. 

 الفرل االول : التعخيف بالبحث 

 مذكمة البحث

 والتعمؼ التعميؼ نغخيات وتظؾر االلكتخونيات وثؾرة السعمؾماتية الثؾرة احجثتيا التي التغيخاتان         
 مؽ ولعل والتعمؼ التعميؼ عسميتي في لمظالب الشذط الجور عمى الزؾء لتدمط ججيجة تخبؾية تؾجيات ابخزت
 عمى الظالب قجرة وتشسية االترال عسميةب االىتسام التجريذ في التؾجييات ىحه لسثل السؾجية القؾاعج ابخز
 وفي عام بذكل الحياة في الحاسسة الستغيخات  احج ج الؾقتيع، و  بيشيسا الخبط سحاولةل بفاعمية وقتو ادارة

واألليات  ،التعميؼ مدتؾى  عمى تحققيا الؾاجب لتعمسيةا البخامج لتعجد وذلػ خاص بذكل التعميسية السشغؾمة
 بيؽ ما متعجدة بذخية بعشاصخ الرتباطو باإلضافة واالجازات االمتحانات مؾاعيج عؽ فزال السدتخجمة
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 الؾاجب الحكيقي االستثسار ىؾ الؾقت كان ولسا سذخفالو  سحاضخالو  كاديسيالوا االمخ وولي ظالبال
  عشرخا يجعمو بسا مشغسة بظخيقة الظالب لجى الؾقت ادارة ميارات دعؼ االىسية مؽ كان عميو التخكيد

 تشغيسيؼ النذغال الظمبة وضياع وقتيؼ باالترال في االنتخنيت واختالفيؼ فيونغخا   التحريلمؤثخا في 
 درجة في ضعفا عميو يتختب سؾف ذلػ فان السختمفة التخبؾية واالنذظة الجراسية لمسقخرات الستاح لمؾقت

 يختاع ت، وقجالؾق تشغيؼ عمى القجرة لعجماو  الفخدية لقجراتيؼ يخجع والحي التقجيخاتو  العمسي التحريل
 يؤدي بجوره والحي الجراسة عؽ العدوف الى يؤدي مسا لمؾقت االمثل االستغالل عجم عمى الجراسات بعض
( ، 0302ودراسة )عبيج ، (0300 ، العبيجي)دراسة  نحكخ الجراسات ىحه ومؽ ، التحريل ضعف الى

 ووفقا لسا تقجم فان مذكمة البحث تتجدج في االجابة عمى االسئمة االتية:

 ؟ االدارة واالقترادكمية طمبة  لجى ميارات ادارة الؾقت.ما مدتؾى 0

االدارة كمية الجشذ لجى طمبة و  السخحمةتبعا لستغيخ  ميارات ادارة الؾقت.ىل ىشالػ فخوق في مدتؾى 0
 ؟   واالقتراد

 البحث  افاهجثانيًا : 

 . واالقتراداالدارة كمية لجى طمبة  ميارات ادارة الؾقتالتعخف عمى مدتؾى  .0
عمى وفق الستغيخات  االدارة واالقترادكمية لجى طمبة  ميارات ادارة الؾقتالتعخف عمى الفخوق في  .0

 (السخحمة)الجشذ ، 

 تبخز اىسية البحث بسا يمي :: ثالثًا : أهمية البحث 

عمى  لتداعجىؼ الظمبة لجى تشسيتيا مؽ البج التي انؾاع االستثسار السيسة احج تعج ادارة الؾقت اىسية.0
 .الجيج التخظيط

 مدتؾى الى  الظالب فييا يرل التي السخحمة بؾصفيا الخابعة، السخحمة وخاصة ةيالجامع سخحمةال أىسية.0
  . وقتو تشغيؼ عمى قادرا يجعمو العقمي الشزج مؽ

السيام، ُتداىؼ إدارة الؾقت في مداعجة الذخص خالل أدائو العسل السظمؾب مشو وتحجيج أولؾياتو مؽ . 0
األمخ الحي يجعمو يذعخ بأّنو يسمػ الؾقت الكافي لمتفكيخ وبحل الجيج في عسمو أو مذخوعو، وإنجاز ما 
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ىؾ مظمؾب مشو بذكل كامل قبل السؾعج الشيائي السحجد لتدميؼ السذخوع، وبالتالي فيؾ يشجد السيام 
 عالية. السظمؾبة بتأّني وىجوء دون عجمة، وىؾ ما يجعل عسمو متقشًا وذا جؾدة

يجب أن يجرك الذخص أّن الؾقت مؾرد محجود، لكؽ الشاس يختمفؾن في تقديسيؼ ليحا الؾقت نغخًا إلى . 2
تفاوت مياراتيؼ في ذلػ، فأحيانًا قج يقؾم أحج السؾعفيؽ بشرف حجؼ العسل الحي يؤديو زميل آخخ لو؛ 

بذكل أسخع مؽ غيخه وىؾ ما يؤّدي إلى  وأحيانًا قج يتسّيد أحج السؾعفيؽ بإنجازه لمسيام أو العسل السظمؾب
تخقيتو؛ لحلػ في حال رغب الذخص بتظؾيخ مدتؾاه الؾعيفي فال بّج مؽ أن ُيحّدؽ مياراتو في إدارة 

 الؾقت.

 رابعًا : حجود البحث

في جامعة الخابعة (  –السخحمة الثانية  االدارة واالقتراد )كمية  طمبةيقترخ البحث الحالي عمى    
 م . 0300 -0303القادسية لمعام الجراسي 

 خامدًا : تحجيج المرظمحات 

 عخفيا :الهقت ادارة مهارات

 (0332،سععادة" )لتحقيعق لمؾقعت اسعتغالل افزعل عمعى الحرعؾل اجعل معؽ تدعتخجم التعي وىعي 
 الؾاجبعات و لألنذعظة الفععال التقيعيؼ و الستابععة و التؾجيعو و التشغعيؼ و بعالتخظيط ذلعػ و ، محجدة أىجاف
 (872: 0332،سعادة". )محجدة زمشية فتخة خالل
 (0300، ابععؾ الشرععخ )االمكانععات جسيععع تؾعيعع  تدععتظيع مسيععدة شخرععية ومؾاىععب ميععارات "بأنيععا 
 (20:  0300 ابؾ الشرخ،. )مشو" واالفادة الؾقت تخشيج عمى والقجرة ، الظالب احتياجات لتمبية
 ، بؾجعو اعسالعو بعأداء الكيام عمى الفخد تداعج التي السكتدبة السيارات "تمػ (0302)مكمف، وسشاء 

 (072: 0302)مكمف، وسشاء ،. " التكي  او الدعادة لو يحقق بسا الستاح الؾقت حجود في صحيح

مععؽ  الؾقععت السععتثسار كععل االسععاليب تؾعيعع  ىععجفيا : عخفيععا الباحععث نغخيععا بانيععا ميععاراتالتعخيففف الرغففخ  
 لتحقيق االىجاف. مؾضؾعي بذكل والستابعة ال نفاق و التؾجيو و التشغيؼ و خالل التخظيط
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االدارة  كمية في الثانية -الخابعة السخحمة طمبة يدتعسميا التي السيارات مؽ ىي مجسؾعة: االجخائي التعخيف
 اوقعاتيؼ فعي)التخظيط والتشغيؼ والتؾجيو والستابعة وتخظي معؾقات ادارة الؾقعت( السعتثسار  عمى واالقتراد
 .الباحث قبل مؽ السعج ادارة الؾقت ميارات مكياس في الظمبة عمييا يحرل التي بالجرجة وتقاس التعمؼ،

 االطار الرغخ  الفرل الثاني : 

  Time Management Skillsمهارات ادارة الهقت 
زيادة االستثسار ميارات إدارة الؾقت مؽ ميارات الحياة السعاصخة والخئيدة التي تداعج عمى         

االمثل لمؾقت وبالتالي سيديج مؽ الخبخة والتظؾر فيي ميارات عقمية سمؾكية عسمية مشغسة تعسل عمى 
إشباع وتغظية رغبات وحاجات األفخاد وإرضاء دوافعيؼ الحاتية نحؾ الخقي والشجاح ، كسا انيا تعسل عمى 

 (005 :0300، القرخى ) يؼ.زيادة قجرة الفخد الحاتية ومداعجة اآلخخيؽ عمى تشغيؼ وقت

عي الستعمؼ بأىسية الؾقت الستاح واستثساره مؽ اجل تحقيق األىجاف التي يخغب يفسؽ خالليا        
الؾصؾل إلييا وزيادة األولؾيات الفعمية وتحجيج الدمؽ السشاسب إلنجاز تمػ السيام والديظخة عمى الؾقت 

لتسكؽ الستعمؼ مؽ التخظيط وتشغيؼ الؾقت ،  جراسيلمؾصؾل إلى فعالية أكبخ في اإلنجاز والتحريل ال
الستاح وتشفيح الخظة السؾضؾعة بغخض أداء لجسيع األعسال السظمؾبة في الؾقت السخظط ليا ليتسكؽ مؽ 

 (pardey ,2004:2)الؾصؾل لألىجاف السشذؾدة.

عسميات تفكيخ فسيارات أداره الؾقت ىي ميارات عقمية تشسؾ وتتظؾر مؽ خالل أنذظة تتظمب       
مشغسة ومبتكخة ، وعسميات تفكيخ عميا كالتحميل والتخكيب والتقؾيؼ والتشبؤ باألحجاث الستؾقعة واستذخاف 
السدتقبل، إلى جانب أنيا ميارات سمؾكية تحتاج إلى تعجيل سمؾكي يكتدب مؽ خالل مؾاقف تعميسية 

 (023 :0302، حسادي) يتفاعل فييا الستعمؼ مع خبخات حياتية مألؾفة.

وتتزسؽ ميارات إدارة الؾقت مجسؾعة مؽ السيارات الفخعية يتؼ تحجيجىا بؾضع قائسة باألىجاف ،      
ووضع األولؾيات ، وعسل بخنامج لألداء اليؾمي، والتفكيخ بججية، والتحكؼ بالؾقت، وتشسية القجرة عمى 

 . عسل تقجيخات واقعية لمؾقت، واالستخجام االمثل لو 

 مذكمة إدارة الؾقت يفزل اتباع الخظؾات االتية ولمتغمب عمى    
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تحجيج الظمبة ألولؾياتيؼ والعسل فؾرا عمى إنجاز العسميات االكثخ اىسية بعج االنتياء مؽ تحجيج  -
 األولؾيات.

تحجيج الظمبة الؾقت الالزم لكل ميسة في قائسة األولؾيات والعسل عمى التقميل مؽ شخود الحىؽ  -
 والججولة .

قائسة السيام أداة جيجة وفعالة في تشغيؼ وقت الظمبة وإتسام الجراسة األسبؾعية، وججولة الؾقت، اعجاد -
فيدتظيع الظمبة أن يحجدوا أيؽ ىؼ مؽ ما انجدوا مؽ األولؾيات، وكي  يدتظيعؾا استخجام اوقاتيؼ بسيارة 

 عالية.

،  ألىجاف، وتحجيج األولؾياتإضافة لحلػ ىشاك امؾر يجب تجريب الستعمسيؽ عمييا وىي: )وضع ا     
: 0302 ،وسشاء، مكمف)(.وعسل قؾائؼ بيا يجب عسمو، وججولتيا، والتشغيؼ؛ ليتسكشؾا مؽ التحكؼ في الؾقت

072) 

ويجج الباحث مسا سبق ذكخه ان معغؼ طمبة الجامعة يججون صعؾبات جسة في ميارات إدارة        
دخه ، أو تحجيج أولؾياتيؼ، ويدعؾن الى إنجاز كل شيء الؾقت، وال يتسكشؾن مؽ إدارتو بظخيقة سيمة ومي
  بدخعة كبيخة؛ مسا يؤثخ عمى نؾعية االداء بعج ذلػ.

: تعج عسمية تدجيل الؾقت ىجفا يسَكؽ الفخد مؽ مقارنة ما تؼ إنجازه تدجيل الهقت ومعخفة المرجد .0
 بالفعل والسشجد مؽ العسل السدتيجف ،أي محاولة التدجيل الدميؼ لمؾقت وادارتو بأقرى فاعمية وتشغيؼ . 

: تداعج عسمية التشغيؼ والتخظيط الؾاقعي عمى استثسار وانجاز العسل التخظيط والترغيم الدميم لمهقت  .0
بديؾلة وعجم ضياع الؾقت فالخظة تسكؽ واضعيا مؽ الديخ وفقيا مع مخاعات التدمدل الدمشي في 
السخاحل الخئيدة ليحه الخظة لتتشاسب مع السخاحل السختمفة مع الدمؽ الكمي السحجد إلنجاز الخظة ، 

مؾقت مؽ حيث فعسمية التخظيط عمى تشغيؼ األعسال وتؾزيعيا، وإدارة الؾقت تعشي االستثسار األمثل ل
بخمجتو وتشغيؼ األعسال وإنجازىا في مؾاعيجىا السقخرة وفق الخظط السخسؾمة، وىحا يتظمب تجشب مدببات 

والذيخية والدشؾية وتحجيج  ضياع الؾقت مؽ جية ومؽ جية أخخى يتظمب حدؽ تؾزيع الؾاجبات اليؾمية
 (08: 0300قرخي،ال) األولؾيات مؽ السيام والستظمبات التي يؾاجييا الفخد يؾميا .
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: يسكؽ تحجيج ووضع األىجاف واألولؾيات ، ويقرج ىشا باألولؾيات ما  تحجيج األهجاف واألولهيات .0
 يتظمب انجازه قبل غيخه ، أو أنيا تقجم عمى غيخىا مؽ البجائل

: ىؾ إسشاد مجسؾعة مؽ الؾاجبات إلى اشخاص معيشيؽ إلدارة الؾقت الستاح بكفاءة وفعالية ، التفهيض .2
فؾيض يقؾم عمى ركشيؽ أساسيؽ ىسا: السدؤولية والدمظة، والدمظة تحسل في طياتيا دائسا السدؤولية، والت

والسدؤولية ىي التعيج بإنجاز األعسال والؾصؾل إلى بعض الشتائج، فإسشاد مجسؾعة مؽ الؾاجبات إلى فخد 
يدي الحي يسثل الييكل ما تجعمو مدؤوال عشيا، وتتؼ عسمية التفؾيض في العسمية التعميسية مؽ التجر 

 التشغيسي الى السدتؾيات التشفيحية وىؼ الظمبة.

تعج العسمية التعميسية وسيمة أساسية لسعالجة  إدارة العممية التعميمية من خالل المراقذات الرفية: .8
السذكالت التخبؾية وحميا، واتخاذ القخارات السشاسبة مؽ خالل السذاركة الجساعية ، فيي وسيمة إترال 

ة ، سؾاء أكان ىحا اإليرال راسيا بيؽ السجرس والظمبة ، أو افكيا بيؽ الظمبة انفديؼ لحا تعج ىام
 السشاقذات وسيمة تفاعل رئيدة لمتفاعل وتشسية العالقات، وىي أداة ىامة ايزا لمستابعة والتقييؼ .

(Nodding,2005:149) 

لزسان فعالية الؾقت وتحقيق استثسار ومؽ خالل ذلػ يجج الباحث ان ميارات إدارة الؾقت ىي       
 فعمي لو و تجشب أىؼ مزيعات الؾقت التي ال بج مؽ معخفتيا لمحج مؽ تأثيخاتيا عمى الؾقت وإدارتو .

 ترمية مهارات إدارة الهقت لجى الظمبة :  
تدجيل الظمبة ألنذظتيؼ خالل أوقات اليؾم  تشسية وعي الظمبة عؽ أىسية إدارة الؾقت : مؽ خالل -أ 

تمفة ووضع نجسة مقابمة كل نذاط أو عسل مقخونة بالؾقت السحجد ووضعيؼ عالمة مسيدة أخخى السخ
كالجائخة أو السثمث لألعسال أو األنذظة الظارئة التي تتالزم أو تتعارض مع األنذظة التي تؼ تحجيجىا 

 مؽ قبل.
 عمى الظمبة تختيب ججول لألنذظة و السيام و األعسال الؾاجب انجازىا. -ب 
 األوقات السشاسبة إلنجاز السيام ، عؽ طخيق قائسة االولؾيات. تحجيج  -ج 
 استخجام نتائج قائسة االولؾيات لتحجيج االوقات السشاسبة لتشفيح السيام خالل اليؾم الجراسي. -د 
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العسل عمى تقييؼ األمؾر أسبؾعيا واالستفادة مؽ تجخبة تشغيؼ الؾقت في وضع ججاول زمشية ججيجة  -ه 
 (5: 0337)مرظفى ،  قادمة .لأليام أو األسابيع ال

ويخى الباحث انو عمى الخغؼ مؽ أن جسيع األفخاد يسمكؾن نفذ السقجار مؽ الؾقت اال أنيؼ يختمفؾن      
في كيفية تعامميؼ معو، فالبعض مشيؼ يتعامل معو بكل احتخام وججية مجركًا ألىسيتو وقيستو ، أما البعض 

مؤسدة مؽ السؤسدات سؾاء أكانت تعميسية أم اجتساعية، أم اآلخخ فيتجاىل أىسيتو ودوره في حياة أي 
 اقترادية، أم سياسية.

: اشار الكثيخ مؽ العمساء والباحثيؽ الى عجد مؽ السيارات الخئيدة التي تداعج عمى  مهارات ادارة الهقت 
 خسذ ميارات رئيدة تتسثل بع : االستثسار االمثل لمؾقت وىي 

 تخظيط الهقت: .1
 اتخاذاألىجاف، و بؾاسظتيا تحجيج التي يتؼ و ، الؾقت االولى مؽ وعائف اإلدارةالؾقت  يعج تخظيط     
 تحقيق األىجاف فييخترخ الؾقت ىؾ الحي  فعال، فالتخظيط اليالسدتقبم ، والتفكيخالسشاسبة  القخارات
ة مدتسخة عسميطبيعتيا وعسمية التخظيط في السيسة ، ، مؽ خالل تحجيج الدمؽ الالزم إلنجاز الستؾخاة 

بشغخ االعتبار الساضي  هبالسدتقبل أخح ةيتسم، في انجاز السيسات الخئيدة تقؾم عمى اتخاذ القخارات
 0300 وآخخون، الجوري ) تحجيج اليجف بجقة ووضؾح .مدبقًا مؽ حيث االنتياء مؽ والحاضخ، وتبجأ 

:70) 
مؾاعيج السحاكخة عمييا في  ييبشمحجد  (ججول) طالب خظةمؽ اتخاذ كل  البجّ ىشا يخى الباحث ان و      

دون عمى اكسل وجو و م بؾاجباتو الجراسية ياكالميسة الظالب الخئيدة ىي ان فوكسا ىؾ معخوف اليؾمية 
مؽ  ةخجؾ السعمى الشتائج  ؾزون ال يح ةأن معغؼ الظمب، اذ  خ ألنو بالتأكيج لجيو الخغبة  بالشجاحيتأخ

 .خاطئةعذؾائية تيؼ أو يجرسؾن بظخيقة اوقاتشغيؼ  اال يحدشؾ  ألنيؼانسا  ،الجيج يؼلحب عجمدراستيؼ ليذ ل
 ترغيم الهقفت: .2

 وبسجيؾد أسخع بذكل أعسالو إتسام عمى الظالب الشجاح، فيؾ يداعج مقؾمات أىؼ مؽ الؾقت تشغيؼ يعج   
 لتشفيح زمشي ججول ووضع والؾاجبات السيام تختيب مؽ خالل عسميةنجاز األىجاف، إلوسيمة فيؾ  أقعل

: 0332الجيب،) .ة السخجؾة أجل الؾصؾل إلى الغايمؽ  واولؾياتيا اىسيتيا حدب األىجاف وتحقيق الخظط
02) 
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 :  تهجيه الهقت .3
؛ اذ  تتعمق بكيفية تحقيق الظالب ألىجافوفيي ، ة الؾقت عسمية ادار  الؾقت احج ابعاد وعيفة تؾجيو تعج    
دخيعة ألجل تحقيق االىجاف السشذؾدة في وقتيا وبالفتخة الدمشية السحجدة القخارات العمى اتخاذ تقؾم 
الؾقت إلى آفاق  لاعسيتععجى نظعاق است يجور التؾجيعيال بالذكل السخظط لو وفي الؾقت الستاح، إذ إنو 

االجتساعيعة ضسؽ الؾقت الستاح و  العائمية لاللتدامعات يتظمب تحجيعجاً  الحي بجورهاالستثساري لمؾقت، و التفعيل 
 الحدبان .في  بو خحاألالؾاجب مؽ مؾرد ميؼ  الحي يعجو 
 
 
  الخقابة عمى الهقت: .4

أداء ىحه السيسة بذكل عمسي بإال  سلكتت التي الالؾقت عسمية ادارة  في رئيدةو  ةياممؽ ابعاد الؾقت ال الخقابةتعج     
تعشي مجى االلتدام بالخظة ، فالخقابة عمى الؾقت  األداء ةءاكفعال مؽ يؤدي إلى تحقيق مدتؾى ل، دقيق وعسمي

 األىجاف لتحقعيق السدتسخة تابعةلتعامل مع الؾقت، وتعشي أيزًا السمدبقا في ا والسبادئ العامة السؾضؾعة
مقارنة الدمؾك الحالي بالدمؾك السخظط، واكتذاف  ،فيي بسعشى اخخ ليا السحجد الؾقت في السؾضؾعة

 كؾنيابعمى الؾقت تتجمى أىسية الخقابة ، فزمة قييؼ واتخاذ إجخاءات الترحيح الالَ االنحخاف، وتَ جؼ حَ 
مدبقًا لمؾقؾف عمى جؾانب  خظطتؼ وفقًا لمتؾجو الستالتشفيح عسمية لمتأكج مؽ أن  مشتغسةمشغسة و عسمية 
)الجوري واخخون  .دتكباليا مفي ؾقؾعالتالفي مؽ اجل يجاد الحمؾل السشاسبة ليا إل،  والخظأ نحخافاال
،0300 :72) 
 تخظي معهقات ادارة الهقت :  .5

تجشب كل ما  يذجع عمى يؾيعج تخظي معؾقات ادارة الؾقت مؽ اىؼ ميارات عسمية ادارة الؾقت ف     
دمشية ال السجةفي او العسل السدشج مؽ شانو اعاقة تخظيط وتشغيؼ وتؾعي  ومتابعة وقت انجاز الؾاجبات 

،  االىجاف وضع ، عجم  الخؤيا وضؾح ،عجم ومعؾقات ادارة الؾقت كثيخة نحكخ مشيا )التدؾي  ،سحجدةال
 (ادارتو تدتظيع ال قياسو تدتظيع ال ما- االنجاز قياس عمى القجرة ، عجم تشغيسية خظة وضع عجم

يخ ويسكؽ تخظي ىحه السعؾقات ولؾ بشدبة معيشة مؽ خالل االحداس بأىسية االنجاز وما يذكل مؽ تغ
 (082: 0302ابخاليؼ،) في السدتقبل ، أي وضع رؤية واضحة السعالؼ لسا يخاد انجازه .
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 ومدتسخة ومتؾاصمة متكاممة الؾقت عسمية إدارة تكؾن  أن مؽ خالل ذلػ يجج الباحث مؽ الؾاجب      
 تمػ طخيق والتي عؽ ،(السعؾقات والخقابة، تخظي والتؾجيو، والتشغيؼ، التخظيط،) جسيعيا بعشاصخىا
 ُأنِجد بسا زمشياً  إنجازىا والسحجد السؾضؾعة الخظعة مقارنعة ضؾء في الجيؾد وُتَكيؼ الؾقت، يحمَّلُ  العسميات

برؾرة مؾجة لكي ال  العسل عادات وُترحح األخظعاء، ُتكعَذفُ  بحيث االنحخافات، لسعالجة أعسال مؽ
الترشي  كأساس لسيارات ادارة الؾقت ، والعتساد الكثيخ مؽ الباحثيؽ ىحا  مؽ تدتشدف كثيخاً 

 .( دارة الؾقتاميارات )ىحا الترشي  في بشاءه لسكياس الؾقت)الخئيدة( لحا سيعتسج الباحث 
 

 : مرهجية البحث واجخاءاتهالفرل الثالث 

 اجخاءات البحث

لتحقيق اىجاف البحث الحالي ويتزسؽ وصفًا  اإلجخاءات التي اعتسجىا الباحثيتشاول ىحا الفرل 
لسجتسع البحث وطخيقة اختيار العيشة وخظؾات بشاء أدواتو والؾسائل اإلحرائية السشاسبة لتحميل البيانات 

 وفيسا يأتي استعخاض لتمػ اإلجخاءات :

 مرهجية البحث 

عمى انو شكل مؽ اشكال  استخجم الباحث السشيج الؾصفي لسالئستو طبيعة اىجاف البحث ، اذ يعخف     
التحميل والتفديخ العمسي السشغؼ لؾصف عاىخة ما او مذكمة وتظؾيخىا برؾرة كسية مؽ خالل جسع 
البيانات والسعمؾمات السقششة حؾل الغاىخة او السذكمة وترشيفيا وتحميميا واخزاعيا لمجراسة الجقيقة . 

 (  008: 0337)سخايا ، 

 مجتمع البحث 

في السخحمتيؽ الثانية والخابعة لمعام الجراسي  طمبة كمية االدارة واالقتراداسة عمى تؼ تظبيق ىحه الجر 
، ونغخًا  ميارات ادارة الؾقتلغخض التعخف عمى اتجاىات الظمبة نحؾ مكياس  م0300 – 0303

مؽ امكانيات مادية ووقت وجيج تؼ المجؾء الى استخجام  لرعؾبة التعامل مع مجتسع البحث لسا يتظمبو
 اسمؾب العيشات .
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 عيرة البحث 

تعخف العيشة : بانيا جدء مؽ السجتسع يتؼ سحبيا بظخيقة ما بحيث تسثل السجتسع افزل تسثيل " . وفي 
طالب  (033ىحه الجراسة تؼ سحب عيشة عذؾائية بديظة مؽ طالب السخحمة الثانية والخابعة تتكؾن مؽ )

( مؽ السخحمة الخابعة بؾاقع 83( اناث ، و)08( ذكؾر و )08) الثانية( مؽ السخحمة  83وطالبة وبؾاقع )
 .( اناث وحدب الججول االتي 08( ذكؾر و )08)

 تؾزيع الظمبة حدب الجشذ والسخحمة( 0)ججول

 المجمهع العجد الجرذ المخحمة
 83 08 ذكخ الثانية

 08 انثى
 83 08 ذكخ الخابعة

 08 انثى
وبعج تحجيج عيشة البحث بذكل عذؾائي تؼ تؾزيع استسارات االستبيان لغخض معخفة اتجاىاتيؼ نحؾ 

 . ميارات ادارة الؾقت مكياس 

 أداة الجراسة :

استسارة استبيان لجراسة  الباحث اىجاف الجراسة الحالية اعج قلغخض جسع البيانات الالزمة لتحقي    
وتزسشت استسارة االستبيان في صؾرتيا الشيائية  االدارة واالقترادكمية لظمبة ميارات ادارة الؾقت مدتؾى 
خسدة ميارات وىي   حعجد العبعاحعثإذ  ميارات ادارة الؾقت( فقخة تبيؽ كل فقخة مشيا مدتؾيات 03مؽ )

لجى  )تخظيط الؾقت ، تشغيؼ الؾقت ،تؾجيو الؾقت ، الخقابة عمى الؾقت ، تخظي معؾقات ادارة الؾقت(
استسارة االستبيان  هفي اعجادتيؽ الثانية والخابعة ، وقج بيؽ الباحث في السخحم االدارة واالقترادكمية طمبة 

لكل فقخة ، وقج مخت عسمية بشاء استسارة االستبيان  االسئمة السغمقة مؽ اجل تحجيج االجابة السحتسمة
 بالخظؾات التالية :



                                                                                                              
 
 

748 

 عباس كريمحيدر 

 2021لسنة   2العدد  ماعية والعلميةالمجلة العراقية للبحوث االنسانية واالجت

تؼ التحقق مؽ صجق استسارة االستبيان عاىخيًا بعخضيا عمى مجسؾعة مؽ الخبخاء في مجال  .0
% مؽ الخبخاء مبجأ لقبؾل 23اتفاق اكثخ مؽ ( وقج اعتسج الباحث 03ة وقج بمغ عجدىؼ )الجراس

 الخبخاء وجج ان جسيع الفقخات مقبؾلة مع تعجيل بعزيا.الفقخة وبعج جسع مالحغات 
( فقخة بحيث تتؼ االجابة عمى كل فقخة مؽ 03تتكؾن اداة االستبيان في صؾرتيا الشيائية مؽ ) .0

فقخاتيا حدب مكياس ليكخت الخساسي ) ال تشظبق عمي ابجا ، ال تشظبق عمي ، تشظبق عمي الى 
دائسًا( بحيث تأخح االستجابة عمى كل فقخة مؽ ىحا حج ما ، تشظبق عمي غالبًا ، تشظبق عمي 

 ( وكسا مؾضح في الججول التالية :8و  0السكياس درجة تتخاوح بيؽ )

 درجات بجائل االستجابة في فقخات االستبانة( 0ججول )

بجائل 
 االستجابة

ال تشظبق عمي 
 ابجاً 

تشظبق عمي  ال تشظبق عمي
 الى حج ما

تشظبق عمي 
 غالباً 

تشظبق عمي 
 دائساً 

 5 4 3 2 1 الجرجة
مؽ ( وتذيخ الجرجة السشخفزة الى مدتؾى مشخفض 083و  03تتخاوح الجرجة الكمية لمسكياس بيؽ )

، تؼ دراسة  مؽ ميارات ادارة الؾقتبيشسا تذيخ الجرجة السختفعة الى مدتؾى مختفع  ميارات ادارة الؾقت
ومؽ ثؼ حداب معامل  03استظالعية بحجؼ صجق وثبات اداة االستبيان مؽ خالل تؾزيعيا عمى عيشة 

( وحدب ىحا السكياس يكؾن ثبات االستبيان مقبؾل اذا كانت قيسة 0 – 3الثبات والحي يتخاوح فيستو بيؽ )
( وان التأكج مؽ صجق وثبات استسارة االستبيان يعج مؽ االمؾر السيسة 3623معامل الثبات اكثخ مؽ )

 مى نتائج العيشة وتعسيسيا عمى السجتسع .الن عجم ثبات اداة االستبيان يؤثخ ع

 وقج بمغت ندبة ثبات االختبار بظخيقة اعادة االختبار 

 36205الرجق =  .0
 36520الثبات =  .0
 36200السؾضؾعية =  .0

ومؽ ىحا يتزح لؽ ان صجق االستبيان وثباتو بشدب عالية وىحا يعشي ان ىشاك اتداق وتخابط داخمي قؾي 
 . بيؽ فقخات استسارة االستبيان
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  :اساليب المعالجة االحرائية

الحرؾل عمييا مؽ العيشة استخجم الباحث  لغخض تحقيق اىجاف ىحه الجراسة وتحميل البيانات التي تؼ    
( وذلػ بعج ان تؼ تخميد وادخال البيانات في الحاسؾب وتؼ حداب SPSSالبخنامج االحرائي الجاىد )

 باستخجام البخنامج . االحرائية  السعالجات

 

 عخض الرتائج وتفديخهاالفرل الخابع : 

االختبار التائي بعيشة واحجة حيث تبار تحقق اليجف االول ، استخجم الباحث لغخض اخ الهجف األول : 
( 06505بيشسا بمغ الستؾسط العام لمعيشة ) ،بمغ الستؾسط الفخضي العام لالستجابة عمى فقخات االستبيان 

( وىي اعمى مؽ 07602بمغت الكيسة السحدؾبة لالختبار التائي ) ( وبحلػ3625بانحخاف معياري قجره )
( وىحه الشتيجة تذيخ الى 06252والبالغة ) 22( ودرجة حخية 3638قيستيا الججولية عشج مدتؾى معؾية )
 والججول االتي يؾضح نتائج االختبار مؽ ميارات ادارة الؾقت مؽ  جيجان افخاد العيشة يتسيدون بسدتؾى 

 نتائج االختبار التائي حؾل اليجف االول( 0ججول )

الؾسط 
 الفخضي

الؾسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الكيسة 
 السحدؾبة

الجاللة االحرائية  الكيسة الججولية درجة الحخية
بسدتؾى معشؾية 

3638 
 دالة 06252 99 07602 3625 06505 3
 

البحث وفقًا لسعيار الجشذ لعيشة  الؾقت ميارات ادارةلغخض اختبار معشؾية الفخوق في : الهجف الثاني 
وىي اقل  06302االختبار التائي لعيشتيؽ مدتقمتيؽ فكانت الكيسة التائية السحدؾبة تداوي  استخجم الباحث

وىحا يعشي ال يؾجج فخق  06258والبالغة  25ودرجة حخية  3638مؽ قيستيا الججولية عشج مدتؾى داللة 
 والججول االتي يؾضح ذلػ  دارة الؾقتميارات ابيؽ االناث والحكؾر في 
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 لعيشة البحث وفقًا لسعيار الجشذميارات ادارة الؾقت اختبار معشؾية الفخوق في ( 2ججول )

الؾسط  الجشذ
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الكيسة 
 السحدؾبة

الجاللة االحرائية  الكيسة الججولية درجة الحخية
بسدتؾى معشؾية 

3638 
 غيخ دالة 06258 98 06302 36272 3889 ذكهر
 36272 3876 اناث

لسعيار السخحمة  لعيشة البحث وفقاً  ميارات ادارة الؾقتلغخض اختبار معشؾية الفخوق في : الهجف الثالث 
 06228السحدؾبة تداوي  االختبار التائي لعيشتيؽ مدتقمتيؽ فكانت الكيسة التائية الجراسية استخجم الباحث

وىحا يعشي  06258والبالغة  25ودرجة حخية  3638وىي اكبخ مؽ قيستيا الججولية عشج مدتؾى داللة  -
 .والججول االتي يؾضح ذلػ ميارات ادارة الؾقت يؾجج فخق بيؽ طمبة السخحمة الثانية والخابعة في مدتؾى 

 لعيشة البحث وفقًا لسعيار السخحمة الجراسية لؾقتميارات ادارة ااختبار معشؾية الفخوق في ( 8ججول )

الؾسط  الجشذ
 الحدابي

االنحخاف 
 السعياري 

الكيسة 
 السحدؾبة

الجاللة االحرائية  الكيسة الججولية درجة الحخية
بسدتؾى معشؾية 

3638 
 دالة 06258 25 - 06228 36222 06270 السخحمة الثانية
 36237 06258 السخحمة الثالثة

  والمقتخحات االسترتاجات والتهصيات 

 من خالل الرتائج تم التهصل الى االسترتاجات االتية : أواًل : االسترتاجات 

 .مؽ ميارات ادارة الؾقت جيجأن افخاد العيشة يتسيدون بسدتؾى  .1
 .ميارات ادارة الؾقتال يؾجج فخق بيؽ االناث والحكؾر في مدتؾى  .2
لرالح طمبة السخحمة  ميارات ادارة الؾقتيؾجج فخق بيؽ طمبة السخحمة الثانية والخابعة في مدتؾى  .3

  الخابعة.
 

 يؾصي الباحث بسا يمي : ثانيًا : التهصيات 
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 اتخاذ إجخاءات إيجابية نحؾ مؾاجية مزيعات الؾقت التي تدتيمػ جدءا كبيخا بمة كيفية الظ تعميؼ
 .ؾضع الحمؾل السشاسبة، والسبتكخة لمتغمب عميوذلػ بفائجة، و  مؽ وقتو وتؤدي إلى ضياعو دون 

 ادارة الؾقتالتخبية ، لتؾضيح مفيؾم  اتالجعؾة الى عقج السؤتسخات والشجوات العمسية في كمي 
وأنؾاعو وإمكانية اإلفادة مشو في مجال التعميؼ العالي ، وتدويج التجريدييؽ بكتيب يؾضح ذلػ 

 بالتفريل .
 سياراتالإلكدابيؼ  بةظمالمقخرات دراسية تيتؼ بإدارة الؾقت لجى  التعميسيةسؤسدات تبشى ال 

في مخاحل عسخية مبكخة مؽ أجل خمق الشاجحة مؽ خالل التجريب والسسارسة  دارة لإل الالزمة
 أجيال مؤمشة بأىسية الؾقت وقيستو.

 ما يمي يقتخح الباحث : ثالثًا : المقتخحات 

 لجى مجتسعات مختمفة )تجريدييؽ ، مؾعفيؽ(. ميارات ادارة الؾقتإجخاء دراسات مساثمة عؽ   -0
اجخاء دراسة عؽ ميارات ادارة الؾقت لجى طالب السجارس الثانؾية في ضؾء متغيخات اخخى  -0

 كالسؤىل العمسي وخرائص الذخرية االبجاعية والكيادية. 
 لقخار. اجخاء دراسة حؾل ميارات ادارة الؾقت وعالقتيا بدخعة أو جؾدة اتخاذ ا -0

   المرادر 

 ( 0302ابخاليؼ ،سميسان عبج الؾاحج ،) المهارات الحياتية مجخل لمتعامل الراجح مع مهاقف
 ،مخكد الكتاب لمشذخ ،القاىخة ،مرخ.الحياة اليهمية 

 ( 0308ابؾ الشرخ ، مجحت ،)دار الفجخ ،القاىخة ، ( ادارة الحات )المفههم واالهمية والمحاور،
 مرخ .

  دار الكتاب الجامعي ، االمارات  مهارات ادارة وترغيم الهقت ،(0302عظار )حسادي ، عجي ،
 العخبية الستحجة. 

 ،الحاد  القخن  في ووعائفها اإلدارة ومجاخل مبادئ، (0300) واخخون، زكخيا الجوري 
 .األردن عسان، ، العمسية اليازوري  دار ،والعذخين
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 ( 0332الجيب، ابخاليؼ رمزان ،)مؤسدة ام القخى  رة الحات وادارة الهقتاسذ ومهارات ادا ،
 .،السسمكة العخبية الدعؾدية،مكة 

 (0332سعادة، جؾدة احسج)، دار الذخوق  تجريذ مهارات التفكيخ مع مئات االمثمة التظبيكية،
 . ،االدن ،عسان

 ( 0300القرخى، يؾسف ابؾ الحجاج)، مكتبة جديخة الؾرد،  تعمم كيف ترجد اكثخ في وقت اقل،
 ، مرخ.القاىخة

 ( 0302مكمف ،سؾادي فخج وسشاء جسيل حشؾن)،  ميارات ادارة الؾقت بيؽ طمبة كمية القانؾن
 . 0، العجد 20السجمج  ،العمهم االندانية مجمة ابحاث البرخةوالريجلة ) دراسة مقارنة ( 
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