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أ 

بسم اهلل الرمحن الرحيم
 قَالَ كَمْ َِثْتممْْ يِمل أَتمضَ َث دَمسَنَ ِم ِ َ ( )111قَماَْاأ َِثْت َما وَااما َْب ََْمََ وَما
يَا ضَلت أَتََانِّوهَ( )111قَالَ إثن َِثْتمْْ إثََّا قَلِيلًا ََا َْوَّكْْ كْ مْْ تََلَمُانَ 
( ا ة أملؤا ان  ،أآلوات )114-112

 بَوَا َ وَحشُرُهُْ كَضَن ََْ وَلتَِْْاأ إثال َادَةً اِه أَ َّهَا ث وَمَََا َيْانَ َْي َهُْ 
( ا ة واوس  ،أآلوة )45

 كَضَوَّهُْ وَا َ وَرَبوَهَا ََْ وَلتَِْْاأ إثال دَشِيَّةً َْب ضْحَاهَا 
( ا ة أَ ازدات ،أآلوة )64

ب

ةةةةةةةةد ء


إىل اه قال أهلل ييهْ :
َّب ازِحَ ِنوُنَا كَنَا زَبَََّانُِ صَغِريّا} (أال رأء)42 :
ن السَّحِنَِْ ًَقُل ز ِّ
{ًَاخِفِضَِلوُنَا جَنَاحَ الرُّلِّ ِم َ
زاح من غمسن حبحه اعطفه احنانه طيل حياته ،اعاطس ذكس ه بعد مماته ،ا لدي أكس هلل مثة ه
ا لدت لغالي أطا هلل يف عمس ا امدعها بال ث ا لعافي .



إىل اه قال أهلل ييهْ :
شسًُهُنَّ بِالِ َنِعسًُفِ } (أَ ساء)91 :
{ ًَعَا ِ
شاجيت لغالي ليت ضاندتين اكانت ضس ضدمس زي انةجاح .



إىل اه قال أهلل ييهْ :
{الِنَالُ ًَالِبَنٌُنَ شٍِنَُْ الِحَََاِّ الدُّنََِا} (أَكهف)24 :
بين ابنات لر ن أزى لدفال بععينه ا لطعاد يف حثااته ا لر ن مبثحده أش ست أ ام .



إىل اه قال أهلل ييهْ :
ن عِبَادِيِ اِلعُلَنَاء} (ياطر)42 :
{ إِنَّنَا ٍَدِشَٓ اللَّىَ ِم ِ
كل من علمين حسفاً من أضاترت



فاحل.

ىل كل من ضاعدن اضاندن يف عد د ره لدز ض .

إليهم جميعاً أهدي هذا العمل المتواضع

لحةةةاحا
ج

شاس اتقد س
{ زَبِّ َأًِ ِشعِنُِ َأنِ َأشِكُسَ نِعِنَتَكَ الَّتُِ أَنِعَنِتَ عَلََُّ ًَعَلَٓ ًَالِدََِّ ًََأنِ َأعِنَلَ صَاِلحّا تَسِضَايُ ًَأَصِلِحِلُِ فُِ ذُزٍَِّّتُِ
إِنُِّ تُبِتُ إِلََِكَ ًَإِنُِّ مِنَ الِ ُنسِلِنِنيَ}
(األحقاؼ اآلية )51
ح ػػية ،

ػل م ،مػػة ال ةػػـ ،ويسػػر لػػل سػػمة  ،ويسػػر لػػل مػػف ي ي،،ػػل مة ػ
الحمػػد ا الي ػريـ الػػذي مػػف مةػ ّ
وأشيره سمحا ،و ال وأحمده حمداً يثي اًر مةػ وييقػ إيػاي يػل إ،جػاز ذػذا المحػث راجيػاً إيػاه أف ييػوف
مف ال ةـ ال،ايع الذي ي ،فع م .

قال

ال أهلل صلى أهلل دليه ب لْ " ال وشكر أهلل اه ال وشكر أَ اس "

أ قدـ مالشير والث،اء وجميع الوياء ليؿ مف أسدى لل مةماً أو أياد،ل م جرمػة أو دػدـ لػل أريػاً أو وجي ػاً
أو  ،ػػحاً ،وأب ػػك مالش ػػير ال ػػدي ور /ويي ػػؽ حةم ػػل األ ػػا وال ػػدي ور /محم ػػد زي ػػداف س ػػالـ الة ػػذاف يرمػ ػا
ماإلشػراؼ مةػ ذػػذا المحػػث وم،حػا،ل اليثيػػر مػػف ود مػػا ،حيػػث يػػاف ل مػػا الفضػػؿ اليميػػر ممج ودا مػػا
الرائ ة وم وجي ا ما وارشادا ما ومالحظا ما يل إ ماـ ذذا المحث ،يما أ قدـ مبالك الشير إلػ يػؿ
مػػف :الػػدي ور /يوسػػؼ ممػػد محػػر والػػدي ورة ، /ايػػة ممػػد ال ػػادي ال ةمػػا،ل مةػ

فضػػة ما مم،ادشػػة المحػػث

و حييم  ،واثرائ ممالحظا ما السديدة ر ـ أممائ ما األياديمية واإلدارية ،سػائالً اا – مػز وجػؿ  -أف
يديـ مةي ما مويور ال حة وال ايية وأف يجزي ما م،ل بير الجزاء ،إ ،سميع مجيب.
وأ ػؿ الشػػير لجميػػع الػػذيف سػػاذموا م حيػػيـ االسػ ما ، ،لمػا يػػاف إلرشػػادا ـ مػػف ال،فػػع والفائػػدة يػػل ذػػذا
المحػػث ،يمػػا أ قػػدـ مبػػالك الشػػير وال قػػدير إل ػ جام ػػة األزذػػر مغ ػزة ال ػػل أ احػػت لػػل ير ػػة المحػػث
ال ةمل م م،يا ل ا مزيداً مف ال قدـ واالزدذار مف أجؿ بدمة ال ةـ وال ةمػاء ،والػ جميػع أسػا ذ ل اليػراـ
وبا ػػة أمضػػاء ال يئػػة ال دريسػػية يػػل دسػػـ إدارة األممػػاؿ .يمػػا أشػػير جم يػػة الشػػماف المسػػيحية مغ ػزة
الس ضاي ا لةماحث أث،اء إجراء المحث.
وال يفو ،ل أف أ قدـ مالشير إل اإلداريػيف ال ػامةيف يػل الجام ػات الفةسػني،ية ممحايظػات ػزة (جام ػة
األزذػػر ،الجام ػػة اإلسػػالمية وجام ػػة األد ػ ) ،لمػػا مػػذلوه مػػف مسػػامدة إل،جػػاز ذػػذا المحػػث مػػف بػػالؿ
مشاري ـ الفامةة يل مئة االس ما. ،
ويل الب اـ أسأؿ اا ال ةل القدير أف يج ؿ ذذا ال مػؿ بال ػاً لوج ػ اليػريـ ،و ػددة جاريػة مػف روح
والدي الحميب.
د
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ممخص البحث:
يل ذذا المحث ،ـ د ارسػة م ودػات نميػؽ إدارة الودػت لػدى المػوظفيف اإلداريػيف يػل الجام ػات

الفةسني،ية ممحايظات زة ،حيث ـ ال رييز مة أذـ م ودات نميؽ إدارة الودت الم مثةة ماآل ل:
مضػػي ات الودػػت الم ةقػػة مال مةيػػات اإلداريػػة (ال بنػػين ،ال ،ظػػيـ ،ال وجي ػ  ،الردامػػة ،اال

القرار) ،مدـ اس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية ،ض ؼ ميئة ال مؿ الدابةية يل الجام ات.

ػػاؿ ،ا بػػاذ

ودػػد ػػـ اس ػ بداـ المػػ ،ج الو ػػفل ال حةيةػػل لةو ػػوؿ إل ػ  ،ػػائج المحػػث ،وذلػػؾ لةح ػػوؿ مة ػ
ور يامؿ ودديؽ حوؿ موضوع المحث ،حيث داـ الماحث مإمػداد اسػ ما ،أليػراد مي،ػة المحػث المالغػة

( )122موظفا و موظفة ،حيث ـ اس رداد جميع االس ما،ات .

ودػػد ػػـ ال و ػػؿ إلػ ػ مجمومػػة م ػػف ال ،ػػائج أذم ػػا :مػػدـ وج ػػود م ود ػػات إلدارة الود ػػت
مال مةيػػات اإلداريػػة مشػػيؿ مػػاـ ،مي،مػػا ا ض ػ أف ذ،ػػاؾ م ػػض الفق ػرات ح ػػاج إل ػ

ة ػػؽ

زيػػز مثػػؿ :ج،ػػب

المػػوظفيف إ،جػػاز أيثػػر م ػف ممػػؿ يػػل ،فػػس الودػػت ،وضػػوح السػػةنات والمسػػئوليات ،زويػػد المرؤوسػػيف
مالم ةوم ػ ػػات وال ةيم ػ ػػات والم ػ ػػارات الالزم ػ ػػة لةقي ػ ػػاـ مال م ػ ػػؿ ،وزي ػ ػػع ال م ػ ػػؿ مةػ ػ ػ الم ػ ػػوظفيف حس ػ ػػب
ب

ػػا ـ وميػػول ـ ،م الجػػة األداء الض ػ يؼ لػػم ض المػػوظفيف ،ال ػزاـ الميػػة المج م ػػيف يػػل جةسػػة

االج مػػاع ،الالمريزيػة يػػل ا بػػاذ القػرار .يمػػا ػػـ ال و ػػؿ إلػ وجػػود اسػ بداـ جيػػد لةوسػػائؿ ال ي،ولوجيػػة
مشيؿ ماـ ،مع حاجػة م ػض الفقػرات إلػ

زيػز مثػؿ االذ مػاـ م ػدريب ال ػامةيف مةػ اسػ بداـ الوسػائؿ

ال ي،ولوجيػ ػػة ،اس ػ ػ بداـ الوسػػػائؿ ال ي،ولوجيػػػة الم ػػػويرة أل ػ ػراض ال مػ ػػؿ يقػ ػػن ولػ ػػيس م ػػدؼ ال سػ ػػةية أو
أل ػراض شب ػية .ماإلضػػاية إلػ ضػ ؼ ميئػػة ال مػػؿ الدابةيػػة لةجام ػػات الفةسػػني،ية ممحايظػػات ػزة،

حيػػث أف، :ظػػاـ الح ػوايز الماديػػة والم ،ويػػة الم مػػوؿ م ػ

يػػر م،اسػػب وال يزيػػد الداي يػػة لة مػػؿ ،وجػػود

ػ ػرامات شب ػػية ي ػػل الجام ػػات ،ظ ػػروؼ ال م ػػؿ المادي ػػة ي ػػر م،اس ػػمة مالش ػػيؿ المنة ػػوب ،ال يي ػػؿ

ال ،ظيمػػل ال يسػػامد مدرجػػة ياييػػة مة ػ ا،جػػاز األممػػاؿ ،مػػدـ وجػػود مرو،ػػة ياييػػة يػػل الة ػوائ والق ػوا،يف
المنمقة ،ثقاية الم،ظمة ال سامد مشيؿ م،اسب مة

نميؽ إدارة الودت.

ودػػد دػػدـ المحػػث مجمومػػة مػػف ال و ػػيات يػػاف مػػف أمرزذػػا :زيػػز ال مةيػػات اإلداريػػة الم ةقػػة
مػػإدارة الودػػت (ال بنػػين ،ال ،ظ ػيـ ،ال وجي ػ  ،الردامػػة ،اال

ػػاؿ ،وا بػػاذ الق ػرار) ،ضػػرورة زيػػز اس ػ بداـ

الوسػائؿ ال ي،ولوجيػة ،ضػرورة نػوير ميئػة ال مػؿ الدابةيػة لةجام ػات مػف بػ ػػالؿ نػوير و حسيػ ػػف ،ظػػاـ
الح ػوايز الماديػ ػ ػػة والم ،وي ػ ػػة ،إ ،ػ ػ ػػاء أو قةػػيك مس ػ وى ال ػرامات الشب ػػية ،حسػػيف ظػػروؼ ال مػػؿ

الماديػ ػػة ،نػ ػػوير ال يايػ ػػؿ ال ،ظيميػ ػػة لةجام ػ ػػات  ،نػ ػػوير وامػ ػػادة
مالجام ات ،زيز ثقاية الم،ظمة جاه نميؽ إدارة الودت.
ل

ػ ػػيا ة الة ػ ػوائ والق ػ ػوا،يف المنمقػ ػػة

Abstract
This research studied the obstacles of time management implementation among
administrators at the Palestinian universities in Gaza governorates. The research focuses on
the most important time management implementation obstacles, which are the following:
Administrative processes time wasting (planning, organizing, orientation, controlling,
communication, and decision making), non using of technology, and the weakness of the
internal work environment at universities.
The research used the analytical and descriptive method. The main tool of this
research was a questionnaire designed by the researcher. This tool was answered by 300
university employees. The research findings can be summarized as follows:
There were no time management obstacles related to the administrative processes
in general; however, the outcomes revealed that there were some items needed to be
strengthened such as: avoiding performing more than one work at the same time.
responsibilities and authorities needed to be clear, providing the supervised employees
with the required directions, tasks, and information, distributing the work among
employees according to their majors and attitudes, treating the weak performance of some
employees, commitment of majority member by session meeting, non-centralization on
decision making. On the other hand the, study revealed that there was good use of
technology in general. However in this regard, some items needed to be strengthen such as:
focusing on employees training on using technology, using the available technology for
work only not for entertainment or personal purposes. In addition to the weakness of the
internal work environment at the Palestinian universities, where the material and moral
reinforcement system is inappropriate and does not increase motivation to work. There are
personal conflicts in the universities. The material work environment is inappropriate as
required. Organizational structure does not help to accomplish the work sufficiently. There
is a lack of flexibility in the regulations and laws applicable. organizational culture is not
sufficiently conducive to the application of time management.
Finally the researcher presented a number of recommendations, the most important
were: the necessity of enhancing administrative process related to time management
(planning, organizing, orientation, controlling, communication, and decision making),
enhancing the usage of technology, developing the internal work environment at the
universities through: improving the material and moral reinforcement system, end or
reducing the level of personal conflicts, improving the material work environment,
developing the organizational structures of universities, developing and reforming the
implemented laws in the universities, and enhancing the organizational culture in regard
of time management implementation.

م

الفصل األول
اإلطار العام لمبحث
 2.2مقدمة
ي مػػر الودػػت مػػف المػوارد القيمػػة والثمي،ػػة يػػل أي مؤسسػػة ،وألي م،ظمػػة وأي يػػرد ،حيػػث ي مػػر

أحد محددات ال مةية اإل ،اجية -سواء يػل المجػاؿ ال ػ،امل أو الز ارمػل أو البػدمل .يالودػت المقػاس
مالػددائؽ والثػوا،ل ذػو المف ػاح ال،جػػاز األممػاؿ اليميػرة وال ػغيرة .ومقػػدر الػومل مأذمي ػ ومحدوديػة ذػػذا
المحدد يل ال مةية اإل ،اجية ييوف االذ ماـ ماالس فادة الق وى م،ػ و ،مي ػ ومضػامف وذلػؾ مػاإلدالؿ

ددر اإلمياف مف ذادر الودت ويادد الزمف يل يؿ ممؿ مؿ ويل يؿ جزئية

غيرة مػف جزيئػات ال مػؿ،

يما وي مر الودت أحد الموارد ال ل ،فذ مسرمة ومشيؿ ثامت ودديػؽ ،وال يميػف أف ي ػاد إ ،اجػ أو ي ػاد
غني (مماس.)1227 ،

ومما زاد مف أذمية الودت ار مان مف وـ ،درة الودت مالقامدة االد

ادية الم روية م،درة المػوارد

الم احػػة يػػل المج مػػع .ومال ػػالل يجػػب أف س ػ غؿ ذػػذه الم ػوارد مشػػيؿ ي ػػاؿ ل حقيػػؽ األذػػداؼ ال ػػل
يس

إلي ا المج مع مشيؿ ماـ .والودت يأحػد ذػذه المػوارد الم احػة ألي شػبك دوف اسػ ث،اء ومشػيؿ

م سػػاوي ،يف ػػرض أف يس ػ غؿ منريقػػة ي الػػة ،مػػف بػػالؿ اس ػ غالؿ يايػػة اإلميا،يػػات والمواذػػب والقػػدرات

الشب ػ ػ ػ ػػية الم احػ ػ ػ ػػة ،لةو ػ ػ ػ ػػوؿ إل ػ ػ ػ ػ األذػ ػ ػ ػػداؼ الشب ػ ػ ػ ػػية وال مةيػ ػ ػ ػػة الم،شػ ػ ػ ػػودة (ممػ ػ ػ ػػاس1227،؛

وسالمة.)5988،

يػػاإلدارة الجي ػػدة لةود ػػت حق ػػؽ يوائ ػػد يثيػ ػرة م ،ػػا ػػويير ال ي ػػاليؼ لةمش ػػرومات وادارة المػ ػوارد

المشرية .وي ض أف ذ،اؾ مالدة وثيقة و رامن ميف مف وـ الودت واإلدارة مف بالؿ رييز اإلدارة مةػ
اسػ غالؿ المػوارد االد

ػػادية والمشػرية مشػػيؿ مػػاـ ،يػػذلؾ مػػف بػػالؿ يػػوف الودػػت مػػورداً ،ػػاد اًر ال يميػػف

إحاللػ أو رايمػ أو إيقايػ  .ومال ػػالل يف ػػرض أف يسػ غؿ مشػػيؿ ي ػػاؿ ل حقيػػؽ األذػػداؼ المحػػددة يػػل
الف رة الزم،ية الم ي،ة لذلؾ ،ويؤيد مي ر درير أحد الي اب األوائؿ يل إدارة الودت ذذه ال الدة مقول " :إف
الشبك الػذي ال يسػ نيع إدارة ود ػ ال يسػ نيع إدارة شػلء آبػر" .لػذلؾ ي مػر مف ػوـ إدارة الودػت مػف
المف ػػاذيـ الم يامة ػػة والش ػػامةة ألي زم ػػاف أو مي ػػاف أو إ،س ػػاف ،ي ػػإدارة الود ػػت ال ق
يرذا ،وال يق

ػػر مةػ ػ إدارة دوف

ر نميق ا مة مياف دوف آبر ،أو مة زماف دوف يره (مةياف.)1227 ،
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إف اليثير مف اإلداريػيف ال يحر ػوف مةػ الودػت ،والقةيػؿ مػ ،ـ يسػ بدمو ،اسػ بداماً ي ػاالً،

يمػػا أف اليثيػػر مػػف المػػديريف ال ي،ظػػروف إلػ مشػػيالت إدارة الودػػت مةػ أ ،ػػا شػػلء يميػػف مواج ػ أو
بفيف  ،ي جدذـ يؤدوف أمماالً ذل يل الوادع ليست م مة ،وال ي م وف مالقػدرة مةػ أداء الم ػاـ حسػب

األولويػػات ،ي ػػأ ل ج ػػودذـ يػػر م ،اسػػمة مػػع ال ،ػػائج الم حققػػة .ويرجػػع السػػمب يػػل ذلػػؾ إل ػ أ ،ػػـ ال
يدريوف واجمات م ام ـ وأممال ـ ،أو أ ،ـ ال ي ريوف ييؼ يحددوف األولويات (أمو شيبة.)1229 ،
وحيػػث إف الجام ػػة إحػػدى المؤسسػػات ال ةيميػػة ال امػػة وال ػػل

مػػر م ػػدر الفيػػر اإل،س ػػا،ل

وم ػػدر االس ػ ثمار و ،ميػػة الثػػروة المش ػرية ،ي ػػل م ػػدر ال ،ا ػػر الفامةػػة يػػل المج مػػع وال ػػل حمػػؿ
مسئولية ال ،ػوض ماألمػة والػدياع مػف مي سػما ا ومجام ػة ال حػديات ال ػل واج ػا ،ومةيػ يإ ،ػا ح ػاج

إل ػ إدارة جام يػػة ،اجحػػة م مي ػزة

مػػد مة ػ ممةيػػات ال بنػػين وال ،ظػػيـ وال وجي ػ والردامػػة مػػف بػػالؿ

ددرات وم ارات وبمرات م دؼ الو وؿ إل

حقيػؽ األذػداؼ الجام يػة الم،شػودة مػأمة يفػاءة ويامةيػة

(وذمػػة .)1228 ،إف ،جػػاح الجام ػػة يػػل حقيػػؽ أذػػداي ا ميفػػاءة ويامةيػػة ال ي حقػػؽ مم ػػزؿ مػػف نمي ػػة
ومس وى البدمات اإلدارية ال ل يقوـ م ا اإلداريوف ال امةوف يل الوحدات اإلدارية المسا،دة ،لذلؾ يجػب

أف يم ةػػؾ ذػؤالء اإلداريػػوف الم ػػارات والبمػرات اإلداريػػة الم،اسػػمة والمنةومػػة وم ،ػػا الم ػػارة الياييػػة إلدارة

ودػ ـ ،ومػػف ذ،ػػا يجػػب الحػػرك مةػ

ج،ػػب الموادػػؼ وال وامػػؿ ال ػػل شػػيؿ م ػػد اًر إلذػػدار الودػػت أو

م يقاً الس ثماره وادار (الش،نل.)5991 ،

 2.3مشكمة البحث:
ي ا،ل اليثير مف اإلدارييف مػف مػدـ دػدر ـ مةػ ا،جػاز الم ػاـ والمسػئوليات المويةػة إلػي ـ يػل

الودت المحدد .ويرجع اليثيػر مػ ،ـ ذلػؾ إلػ ضػيؽ الودػت أو مػدـ ػويره .يةػو ،ظر،ػا مواد يػة لوجػد،ا أف
الودت م وير لةجميع مال ساوي ،يية،ا لدي  11سامة يومياً و 7أياـ يل األسموع و 11أسموماً يل الس،ة.
ليف المشيةة يمف يل ييفية وظيؼ الودت الم اح مفامةية مف أجؿ حقيؽ األذداؼ (النحاف)1221 ،

.

ودد يدرؾ الفرد أذمية الودت وييفية وظيف مفامةية وليف دد ال يس نيع ذلؾ مسػمب ال ديػد مػف

الم ودػػات المب ةفػػة .مم ،ػ آبػػر أف إدراؾ أذميػػة إدارة الودػػت لػػيس مػػامالً ياييػاً لممارسػة إدارة الودػػت
الجيػػدة ألف الفػػرد دػػد ي ػػندـ ممجمومػػة مػػف ال قمػػات والم ودػػات ال ػػل دػػد حػػد مػػف ددر ػ مةػ ممارسػػة

إدارة الودت واالس فادة م . ،لذا يإف المحث الحالل ي ػ ـ ماليشػؼ مػف م ودػات نميػؽ إدارة الودػت لػدى
اإلداريػيف ال ػػامةيف يػل الجام ػػات الفةسػني،ية .ي ػػو يػأ ل اسػ يماالً لةج ػود السػػامقة لةمػاحثيف يػػل مجػػاؿ
إدارة الودػت ،حيػػث أظ ػرت د ارسػػة الم ػدا،ل ( )1221وجػػود د ػور يػػل ممارسػة إدارة الودػػت يػل جام ػػة

إب مػػاليمف يمػػا حػػدثت د ارسػػة الييال،ػػل ( )1221مػػف وجػػود م ودػػات إلدارة الودػػت لػػدى األي ػػاديمييف
1

ال امةيف يل الجام ات الفةسني،ية ،يمػا مي،ػت د ارسػة الرجػوب ( )5997وجػود مشػيالت يػل إدارة الودػت
لػدى اإلداريػيف يػػل جام ػة اليرمػوؾ مػػاألردف ،مػالوة مةػ دمػوة د ارسػة ال ػػور ()1221

ػراحة مضػػرورة

إجراء دراسة حوؿ م ودات نميؽ إدارة الودت لدى اإلدارييف يل الجام ات الفةسني،ية .وماإلضاية إلػ

مػػا سػػمؽ يػػإف الماحػػث ي مػػؿ موظف ػاً إداري ػاً يػػل إحػػدى الجام ػػات الفةسػػني،ية حيػػث ش ػ ر والحػػظ وجػػود
د ور يل نميؽ إدارة الودت يل جام

وذلؾ مف بالؿ أبير إ،جػاز اليثيػر مػف الم ػامالت والم ػاـ

وش ػػيوى الم ػػوظفيف مػ ػف يثػ ػرة األمم ػػاء وض ػػيؽ الود ػػت .واسػ ػ ،اداً إلػ ػ ذل ػػؾ د ػػاـ الماح ػػث م ػػإجراء د ارس ػػة

اس نالمية ممدئية ميو،ة مف  12يرداً مف موظفل الجام ػات اإلداريػيف وال ػل ا ضػ مػف بالل ػا وجػود
د ور يػل نميػؽ إدارة الودػت لػدى اإلداريػيف ال ػامةيف يػل الجام ػات الفةسػني،ية .لػذلؾ مثػؿ مشػيةة

المحػػث يػػل ال ػػرؼ مة ػ م ودػػات نميػػؽ إدارة الودػػت لػػدى المػػوظفيف اإلداريػػيف يػػر األيػػاديمييف يػػل

الجام ات الفةسني،ية ممحايظات زة.

 1.3فرضيات البحث:
-

ؤثر مضي ات الودت الم ةقة مال مةيات اإلدارية (ال بنين ،ال ،ظيـ ،ال وجي  ،الردامة ،اال

وا باذ القرار) أثي اًر ذو داللة إح ائية م،د مس وى    0.05مة

الموظفيف اإلدارييف يل الجام ات الفةسني،ية ممحايظات زة.

اؿ

م ودات إدارة الودت لدى

 يؤثر مدـ اس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية أثي اًر ذو داللة إح ائية م،د مس وى    0.05مةم ودات إدارة الودت لدى الموظفيف اإلدارييف يل الجام ات الفةسني،ية ممحايظات زة.

 يؤثر ض ؼ ميئة ال مؿ الدابةية (ثقاية الم،ظمة ،ظروؼ ال مؿ المادية ،ال ييؿ ال ،ظيمل ،الةوائ -ر ذو داللة إح ائية م،د مس وى   0.05
والقوا،يف، ،ظاـ الحوايز ،ال رامات الشب ية) أثي اً

مة م ودات إدارة الودت لدى الموظفيف اإلدارييف الجام ات الفةسني،ية ممحايظات زة.

 ال وجد يروؽ ذات داللة إح ائية م،د مس وى    0.05يل اسػ جامة مي،ػة المحػث حػوؿ م ودػاتنميػ ػػؽ إدارة الودػ ػػت لػ ػػدى المػ ػػوظفيف اإلداريػ ػػيف يػ ػػل الجام ػ ػػات الفةسػ ػػني،ية ممحايظػ ػػات ػ ػزة

ػ ػػزى

لةم غي ػرات الديمغراييػػة ال اليػػة( :ال مػػر ،الجػػ،س ،المؤذػػؿ ال ةمػػل ،الحالػػة االج ماميػػة ،سػػ،وات البم ػرة،
المس وى الوظيفل و،وع الجام ة).

 1.4متغيرات البحث:
يسةن ذذا الجزء الضوء مة م غيرات المحث المس قةة والوسينة وال ام ة يما يوض الشيؿ

ردـ (.)1.1

1

المتغيرات المستقمة:
 مضي ات الودت الم ةقة مال مةيات اإلدارية. مدـ اس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية. ض ؼ ميئة ال مؿ الدابةية.المتغيرات الضابطة:
الم غيػرات الديمغراييػػة (ال مػػر ،الجػػ،س ،المؤذػػؿ ال ةمػػل ،الحالػػة االج ماميػػة ،سػػ،وات البمػرة ،المسػ وى
الوظيفل و،وع الجام ة).

المتغير التابع:
 م ودات نميؽ إدارة الودتالشكل رقم ()1.1
نموذج البحث
انًخغيراث انًسخقهت

انًخغيراث انضببطت

انًخغير انخببغ

انؼًررررل ان،رررنؤل انًعلرررم انؼهًررر ل ان بنرررت االجخًبػيرررت،
سنواث انخبرةل انًسخوى انوظيف ونوع ان،بيؼت

ف1

يضيؼبث انوقج
انًخؼهقت ببنؼًهيبث
اإلداريت

معوقات

ف5

تطبيق

ػذو اسخخذاو انوسبئم
انخكنونوجيت

ف1

ضؼف بيئت انؼًم
انذاخهيت

ف1

الم در :إمداد الماحث
1

إدارة
الوقت

 2.6أىداف البحث:
 ال ػػرؼ مة ػ م ودػػات نميػػؽ إدارة الودػػت لػػدى المػػوظفيف اإلداريػػيف يػػل الجام ػػات الفةسػػني،ية يػػلمحايظات زة.

 إمراز أذمية إدارة الودت مال،سمة لةجام ات الفةسني،ية ممحايظات زة. اب مار ال الدة ميف الم غيرات المس قةة والم غير ال امع ييما ي ةؽ مم ودات نميؽ إدارة الودت. قديـ مجمومة مف ال و يات والمق رحات الم،اسمة إل الجام ات الفةسني،ية ممحايظات زة ،والالماحثيف والم ميف يل ذذا المجاؿ وال ل مف شأ ،ا أف سامد مة

نميؽ إدارة الودػت مشيؿ ي اؿ.

 2.7أىمية البحث:
يس ػ مد المحػػث أذمي ػ مػػف أذميػػة الموضػػوع الػػذي ي ،اول ػ حيػػث يسػػةن الضػػوء مة ػ م ودػػات

نميؽ إدارة الودت لدى الموظفيف اإلدارييف ير األياديمييف يل الجام ات الفةسػني،ية ممحايظػات ػزة

والفوائػػد الم ر مػػة مة ػ

نميػػؽ إدارة الودػػت لمػػا ل ػػذه الجام ػػات مػػف دور يميػػر وذػػاـ يػػل ردػػل المج مػػع

و نػػوره .يمػػا أف ذػػذا المحػػث ي مػػر دامػػدة ميا،ػػات م مػػة ومرجػػع لييػػاديمييف والمػػاحثيف والم مػػيف يػػل

مج ػػاؿ إدارة الود ػػت ،ومال ػػالل ي ػػإف إجػ ػراء مث ػػؿ ذ ػػذا المح ػػث ي م ػػر ذو أذميػ ػة م ػػف ال ،ػػاحي يف ال ةمي ػػة و
ال مةية.
ي ة ػ المس ػ وى ال ةمػػل ي مػػر ذػػذا المحػػث مػػف المحػػاوالت الميدا،يػػة القةيةػػة يػػل محايظػػات ػزة

حسػػب إنػػالع وم ريػػة الماحػػث .يمػػا وي مػػر ذػػذا المحػػث إضػػاية جديػػدة إلػ المي مػػة الفةسػػني،ية با ػػة
وال المي مات ال رمية مامة .ماإلضاية إل أف ذذا المحث سيسامد الماحػث يػل الح ػوؿ مةػ الدرجػة

ال ةمية "درجة الماجس ير يل إدارة األمماؿ.
أمػػا مةػ المسػ وى ال مةػػل ،يػػإف ذػػذا المحػػث سيسػػامد إدارات الجام ػػات الفةسػػني،ية ممحايظػػات

زة مة ال رؼ مة م ودات نميؽ إدارة الودت لدى الموظفيف اإلداريػيف يػر األيػاديمييف ال ػامةيف

لدي ا .وال مؿ مة حة ا مما يبدـ أذداؼ ذذه الجام ات وأذداؼ الموظفيف اإلدارييف ال امةيف لدي ا.

 2.8الدراسات السابقة:
يسػ رض الماحػػث يػػل ذػػذا الجػػزء م ػػض الد ارسػات السػػامقة ال ػػل

ةػػؽ مموضػػوع المحػػث مشػػيؿ

مماشر أو ير مماشر ،حيث ـ ر يم ا حسب سةسة ا الزم،ل مف األحدث إل األددـ.

1

دراسة شبير ()3121

-

س ت ذذه الدراسة إل ال ػرؼ مةػ وادػع إدارة الودػت لػدى ال ػامةيف يػل إدارة المػرامج مػالق،وات

الفضائية ال امةػة يػل دنػاع ػزة ،ويػاف مػف أذػـ  ،ػائج ذػذه الد ارسػة أف وادػع إدارة الودػت يػاف مػيف جيػد
وم وس ػػن لجمي ػػع مح ػػاور الد ارس ػػة ،حي ػػث اح ػػؿ مج ػػاؿ الم ػػاـ واألمم ػػاؿ وال،ش ػػانات المر م ػػة األولػ ػ ،
ومجاؿ حديد األذداؼ مة المر مة الثا،ية ،واح ؿ مجاؿ فويض السةنة وال الحيات المر مػة الثالثػة،

ومجاؿ المريد واال

االت المر مة البامسة مي،مػا اح ػؿ مجػاؿ بنػين الودػت و ،ظيمػ المر مػة األبيػرة،

يما مي،ت الد ارسػة مػدـ وجػود يػروؽ ذات داللػة إح ػائية ػزى إلػ م غيػرات الجػ،س ،المؤذػؿ ال ةمػل،

س،وات البمرة ،ال مر ومدد الدورات.

-

دراسة (Zampetakis et al )3121

ذ ػ ػػديت ذػػ ػػذه الد ارس ػ ػػة إل ػ ػ ػ م ري ػ ػ ػ ػة ال الدػػ ػػة م ػ ػػيف سػ ػ ػػةوييات إدارة الود ػ ػػت واإلمػػ ػػداع اإلداري
يػل مؤسسػػة المحػػوث وال ي،ولوجيػػا يػل اليو،ػػاف ،حيػػث أشػػارت أذػ ػ ػـ  ،ػػائج ذػػذه الدراسػ ػ ػة إلػ أف اإلمػ ػ ػداع

اإلداري م ػػر من مس ػػةوؾ ال بن ػػين اليوم ػ ػ ػل ومالثق ػػة م ػػال بنين م ي ػ ػد الم ػػدى وم ػػال حيـ الم ػػدرؾ لةود ػػت،
وأف ذ،اؾ مالد ػػة سةمي ػػة ميف اإلمداع وميف ال شوائية ومدـ اال ،ظاـ يل ال مؿ.
 -دراسة (Alaqeeli )2009

ذديت ذذه الدراسة إل ال رؼ مة الم ودات المػؤثرة يػل اسػ بداـ األسػاليب ال ةميػة يػل إدارة

الودػػت يػػل شػػرية ) ،)Ramaوشػػرية ( )H G Tالسويس ػري يف ،حيػػث أشػػارت أذػػـ  ،ػػائج الد ارسػػة أف
الم ودات الشب ية ال شيؿ أي أثير سػةمل مةػ األسػاليب ال ةميػة إلدارة الودػت ،يمػا ال يوجػد ػأثير
س ػػةمل لةم ود ػػات ال ،ظيمي ػػة مةػ ػ

نمي ػػؽ األس ػػاليب ال ةمي ػػة إلدارة الود ػػت ،ماإلض ػػاية إلػ ػ م ػػدـ وج ػػود

أثيرات سةمية ،لةم ودات الف،ية وال ق،ية مة ال نميؽ ال ةمل ألساليب إدارة الودت .
 دراسة عبد العال ()311:س ت ذذه الدراسة إلػ ال ػرؼ مةػ ي اليػة إدارة الودػت لػدى نػالب يةيػات الم ةمػيف مالممةيػة

ال رمية السػ ودية ومالد ػ مال ح ػيؿ الد ارسػل ماإلضػاية إلػ ال ػرؼ مةػ م ػض الجوا،ػب ال ػل يػ،ظـ
يي ا النالب ودػ ـ اليػومل ،وميػاف الم ودػات ال ػل حػوؿ ميػ ،ـ ومػيف االسػ فادة مػف ذػذا الودػت ،حيػث
أشػػارت أذػػـ  ،ػػائج الد ارسػػة أف النػػالب ميةيػػة الم ةمػػيف محائػػؿ يػػديروف م ػػض ود ػ ـ ميفػػاءة يػػل م ػػض

األحياف ،ويح اجوف مع ذلؾ إل أف ييو،وا أيثر مسياً وحر اً مة

1

نميؽ م ض اسػ ار يجيات ػويير

الودت ،وأف ذ،اؾ مالدة ار ماني مػيف إدارة الودػت ومػيف ال ح ػيؿ الد ارسػل ،ييةمػا ار ف ػت ي اليػة إدارة
الودت ار فع م ا ال ح يؿ الدراسل.

-

دراسة (Varlamova )3119

ذ ػػديت ذ ػػذه الد ارس ػػة لة ػػرؼ مةػ ػ ال الد ػػة م ػػيف إدارة الود ػػت وممةي ػػة ا ب ػػاذ القػ ػرار ي ػػل بم ػػس
مؤسسات يل ،يوزية،دا وثالثة مؤسسات يل روسيا ،حيث و ػةت الد ارسػة إلػ مػدة  ،ػائج أذم ػا وجػود
مالدة ميف ي الية ممةية ا باذ القرار ويفاءة إدارة الودت (ال بنين ،حديد األولويات ،وضػع األذػداؼ،
ب ػػيك الود ػػت ،الجدول ػػة) .ووج ػػود مالد ػػة م ػػيف ي الي ػػة ا ب ػػاذ القػػرار ووج ػػود ميئ ػػة ػػدمـ إدارة الود ػػت

(المسئولوف الذيف يض وف ال مؿ ،ال فامؿ ميف ال امةيف ،دمـ ممةية إدارة الودت ،ال و يؼ الوظيفل).
 دراسة الصوري ()3119س ػ ت ذػػذه الد ارسػػة إل ػ ال ػػرؼ مة ػ وادػػع إدارة الودػػت لػػدى مػػديري ومػػديرات مػػدارس ال ةػػيـ
ال ػاـ ممحايظػات ػزة ،وأثػر م غيػرات الجػ،س ،ومػدد سػ،وات البدمػة يػل اإلدارة المدرسػية ،والمرحةػة

ال ةيمية ،والج ة ال ةيمية ال امع ل ا ،مة ييفية إدارة الودت لدي ـ ،ويػذلؾ قػديـ رؤيػة مق رحػة سػ ـ
يػل حسػيف إدارة الودػت لػدى مػديري ومػديرات المػدارس ،ودػد مي،ػت أذػـ  ،ػائج الد ارسػة أف وادػع إدارة

الودت ياف ميف مر فع وم وسن لجميع أم اد الدراسة ،ومي،ت مدـ وجود يروؽ ذات داللة إح ائية ميف
م وسػنات قػديرات مػديري المػدارس حػوؿ وادػع إدارة الودػت

ػزى لم غيػر الجػ،س مػدد سػ،وات البمػرة

والمرحةػة ال ةيميػة .ووجػود يػروؽ ذات داللػة إح ػائية مػيف م وسػنات قػديرات مػديري المػدارس حػوؿ

وادع إدارة الودت زى لم غير الج ة ال ةيمية.
 -دراسة طميزة ()3117

ذ ػػديت ذ ػػذه الد ارس ػػة إلػ ػ ال ػػرؼ مةػ ػ إدارة و بن ػػين الود ػػت وأثرذم ػػا مةػ ػ اإل ،اجي ػػة ل ػػدى

ال امةيف ودياد ـ اإلدارية يل الم،ؾ ال رمل المريػزي الرئيسػل يػل الجم وريػة اليم،يػة وميػاف ال الدػة مػيف

م غيػ ػرات الج ػػ،س وال م ػػر وس ػػ،وات البمػ ػرة ي ػػل ال م ػػؿ اإلداري وال ػػفة اإلداري ػػة لةم ػػوظفيف وم ػػيف إدارة

و بنين الودت لػدي ـ .ويػاف مػف أذػـ  ،ػائج الد ارسػة وجػود مالدػة وثيقػة مػيف ال بنػين مػف ج ػة ومػيف
إدارة الودت مف ج ة أبرى ليوف ال بنػين جػزء ال ي جػ أز مػف ال مةيػة اإلداريػة ماإلضػاية إلػ

ػأثر إدارة

و بنػػين الودػػت مم غي ػرات الجػػ،س ،ال مػػر ،البم ػرة وال ػػفة اإلداريػػة ،مػػالوة مة ػ أف المػػدراء ورؤسػػاء
األدساـ يقوموف م وزيع ودت ال مؿ الرسػمل مةػ أممػاؿ و،شػانات م ػددة وذات نمي ػة مب ةفػة بػالؿ

يػػوـ ال مػػؿ ،وم ػػدـ فػػويض ج ػػزء مػػف ذ ػػذه األممػػاؿ ل بػ ػريف ،ممػػا يس ػػمب ال ش ػ ت وم ػػدـ ال رييػػز ي ػػل
7

األممػػاؿ المريزيػػة و ضػػييع جػػزء مػػف الودػػت يػػل أممػػاؿ يميػػف لةغيػػر أف يقومػوا م ػػا ،وأف لة ػػدريب ػػأثي ار

يمي اًر يػل إدارة الودػت واسػ ثماره ميفػاءة ماليػة وليػف نػرؽ وودػت ال ػدريب الم مػع يػل الم،ظمػة ال سػامد
مة اس ثمار الودت مشيؿ ي اؿ.
 دراسة اليور ()3117ممدت ذذه الد ارسػة إلػ

قيػيـ وادػع إدارة الودػت لػدى ال ػامةيف يػل اإلدارة ال ةيػا يػل الجام ػات

الفةسني،ية ،ودد مي،ت  ،ائج الدراسة أف مس وى وادع إدارة الودت ياف ما ميف م وسن ومالل محسب سةـ
قيػيـ مسػ وى وادػع إدارة الودػت وذلػؾ لجميػع مجػاالت الد ارسػة البا ػة م،ظػرة ال ػامةيف جػاه الودػت،

ويذلؾ المضي ات المب ةفة ،حيػث ح ػةت مضػي ات الودػت الم ةقػة مػال بنين وال ،ظػيـ مةػ مسػ وى
مالل مي،ما ح ةت مضي ات الودت الم ةقة مال وجي  ،ال وظيؼ ،اال

اؿ،

،ع القػرار والردامػة مةػ

مسػ وى م وسػن ،يمػا أشػارت ال ،ػائج أيضػا مػدـ وجػود يػروؽ ذات داللػة إح ػائية مػيف الجام ػات

الفةسػني،ية حػوؿ وادػع إدارة الودػت ػزى إلػ الجػ،س ،ممػر الموظػؼ، ،ػوع الوظيفػة ،المؤذػؿ ال ةمػل،
بمػرة ال ػامةيف وال ػدريب يػل مجػاؿ إدارة الودػت .و ػـ ر ػد مالدػة نرديػ مػيف وادػع إدارة الودػت لػدى

ال امةيف يل اإلدارة ال ةيػا يػل الجام ػات الفةسػني،ية ،ومضػي ات الودػت الم ةقػة (مػال بنين ،ال ،ظػيـ،

ال وظيؼ ،اإلشراؼ ،ال وجي  ،اال

االت،

،ع الق اررات والردامة).

 دراسة الزىراني ()3117سػ ػ ت ذ ػػذه الد ارس ػػة ال ػػرؼ مةػ ػ أم ػػرز أس ػػاليب إدارة الود ػػت ال ػػل يمارسػ ػ ا ض ػػمان ح ػػرس
الحدود مم،نقة مية الميرمة مالممةية ال رمية الس ودية ،ويذلؾ ال رؼ مة أمرز الم ودات الشب ػية

وال ،ظيميػػة وال ق،يػػة والف،يػػة إلدارة الودػػت ،ماإلضػػاية إل ػ م ريػػة أمػػرز الحةػػوؿ واالد ارحػػات ل رشػػيد إدارة

الودػػت مػػف ج ػػة ،ظػػرذـ .ودػػد بة ػػت الد ارسػػة إل ػ مجمومػػة مػػف ال ،ػػائج أذم ػػا وجػػود دور ي ػػاؿ ة م ػ

أمػػرز أسػػاليب إدارة الودػػت لػػدى حػػرس الحػػدود مم،نقػػة ميػػة الميرمػػة جػػاه االس ػ غالؿ األمثػػؿ لةودػػت،

ووجػود دور سػةمل ة مػ الم ودػات الشب ػية لػػدى حػرس الحػػدود م،نقػة ميػة الميرمػػة جػاه االسػ غالؿ
األمثػػؿ لةودػػت ،ماإلضػػاية إلػ وجػػود دور سػػةمل ة مػ الم ودػػات ال ،ظيميػػة لػػدى حػػرس الحػػدود مم،نقػػة

ميػػة الميرمػػة جػػاه االس ػ غالؿ األمثػػؿ لةودػػت ،ووجػػود دور سػػةمل ة م ػ الم ودػػات ال ق،يػػة والف،يػػة لػػدى

حرس الحدود مم،نقة مية الميرمة جاه االس غالؿ األمثؿ لةودت.
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 دراسة البعداني ()3116ذػػديت ذػػذه الد ارسػػة إل ػ م،ػػاء ،مػػوذج مق ػػرح ل نػػوير وادػػع ممةيػػات إدارة الودػػت يػػل جام ػػة إب

ماليمف يػل ضػوء م ريػة وادػع ممةيػات إدارة الودػت لػدى القيػادات اإلداريػة ال رمويػة مجام ػة إب ،و حديػد
اح ياجات القيادات اإلدارية ال رموية مف ممةيات إدارة الودت ماإلضاية إل

حديد االح ياجات المنةومة

يما راذا القيادات اإلدارية ال رموية مالجام ة (ممػداء يةيػات ،رؤسػاء األدسػاـ ال ةميػة ،مػدراء ال مػوـ،

أم،ػػاء اليةيػػات ،ومػػدراء اإلدارات) .ويػػاف مػػف أمػػرز ال ،ػػائج ال ػل و ػػؿ إلي ػػا الماحػػث وجػػود د ػػور
واض ػ يػػل ممارسػػة القي ػػادات اإلداريػػة ل مةيػػات إدارة الود ػػت ،يمػػا و ػػؿ الماح ػػث إل ػ ،مػػوذج مق ػػرح

ل نوير ممةيات إدارة الودت يل جام ة أب (ال بنين لةودت وال ،ظػيـ لةودػت وال وجيػ السػ ثمار الودػت
والردامة مة الودت).
 دراسة العضايمة ))3115ممدت ذػذه الد ارسػة إلػ ال ػرؼ مةػ إدارة الودػت لػدى مػدراء المػدارس ومػدي ار ا يػل محايظػة

اليرؾ ماألردف ،يما ذديت إل مياف أثر يؿ مف م غيرات الج،س ،والمؤذؿ ال ةمل ،والبمرة اإلدارية يل
إدارة الودت لػدي ـ م،ػد ،فيػذذـ لةم ػاـ واألممػاؿ الم،ونػة م ػـ .ودػد مي،ػت  ،ػائج ذػذه الد ارسػة أف ذ،ػاؾ

إدراياً يمي اًر إلدارة الودت لدى مديري المػدارس ،ودػد ظ ػر ذلػؾ مػف بػالؿ حر ػ ـ مةػ م ام ػة الػدواـ
اليػومل ،و وزيػع جػدوؿ الح ػك مةػ الم ةمػيف وم ام ػة السػجالت دوريػاً ،يمػا ظ ػر مػف بػالؿ مقػد

االج مامات ويؽ المواميد المحددة ،ماإلضاية إل مدـ وجود يروؽ ذات داللػة إح ػائية غػزي لم غيػر

الج،س والبمرة ،مالوةً مة وجود يروؽ ذات داللة إح ائية زى لم غير المؤذؿ ال ةمل ييما ي ةػؽ
م بنين الودت.
 -دراسة المشايخي ()3114

ذ ػػديت ذ ػػذه الد ارس ػػة إلػ ػ ال ػػرؼ مةػ ػ م ود ػػات إدارة الود ػػت ل ػػدى م ػػديري وم ػػديرات الم ػػدارس
الثا،ويػػة مسػػةن،ة ممػػاف أث،ػػاء الػػدواـ الرسػمل مػػف وج ػػة ،ظػػر المػػديريف أ،فسػ ـ .ويػػاف مػػف أمػػرز  ،ػػائج
ذػػذه الد ارسػػة أف أيثػػر الم ودػػات الذا يػػة ػػأثي اًر مة ػ ودػػت المػػديريف ذػػل ض ػ ؼ الممػػادرة ،حػػو ال جديػػد

واالم يػػار يػػل ال مػػؿ ،يػرار ال مػػؿ الواحػػد أيثػػر مػػف مػرة ،وأف أيثػػر الم ودػػات الذا يػػة ػػأثي اًر مةػ إدارة

ودػػت المػػديرات ذػػل مػػدـ ال بنػػين الجيػػد لةم ػػاـ اليوميػػة ،دةػػة ومػػل المػػديريف مم ودػػات إدارة الودػػت،
ماإلضاية إل أف أيثر الم ودات ال ،ظيمية أثي اًر مة إدارة ودت المػديريف ذػل يثػرة م نةمػات األ،شػنة
والمسامقات المحةيػة ،يثػرة المشػيالت الم

ػةة مالنةمػة ويثػرة األشػياء المنةومػة يػل ودػت واحػد ،وأيثػر

الم ود ػػات ال ،ظيمي ػػة ػػأثي اًر مةػ ػ ود ػػت الم ػػديرات ذ ػػل يثػ ػرة األمم ػػاؿ الوردي ػػة المي مي ػػة الرو ي،ي ػػة ،يثػ ػرة
9

م نةمات األ،شنة والمسامقات المحةية ،ومدـ حديد مومد ثامت لمقامةة أوليػاء األمػور ،أمػا الم ودػات

األبرى ال ل ياف ل ا أثير مة ودت المديريف والمديرات يقد ا،قسمت إل ثالثة م ودػات ذػل م ودػات
ذا ية م ةقة مالمػدير ،فسػ  ،م ودػات ،ظيميػة م ةقػة مػاإلدارة ال ةيميػة وم ودػات ،ظيميػة ميئيػة م ةقػة

مالزوار.

 دراسة الكيالني ()3113ذديت الدراسة إل ال رؼ مة وادع إدارة الودت لدى رؤساء األدساـ األياديمية يل الجام ات
الفةسػني،ية ،ومػف أذػـ  ،ػائج ذػذه الد ارسػة أف مجػاؿ اال

ػاالت اح ػؿ المر مػة األولػ

يػل الم ػارات

اإلداريػة ال ػل سػ ،فذ الودػت ويةيػ مجػاؿ ا بػاذ القػرار ثػـ الردامػة ثػـ قسػيـ األداء ثػـ ال بنػين وأبيػ اًر

ال ،ظيـ ،وأف وادع ،ظرة رؤساء األدساـ األياديمية ألذمية إدارة الودت وم ودات إدارة الودت ولمق رحات
حسيف إدارة الودت جاء يل مر مة مر ف ة.
 دراسة الجريسي ()3112سػ ت الد ارسػػة لة ػػرؼ مةػ ،ظػرة المػػدير السػ ودي مالقنػػاع البػػاك لقيمػػة الودػػت وال ػػرؼ مةػ

مضػػي ات ودػػت المػػدير ماإلضػػاية إل ػ ال ػػرؼ مة ػ الوسػػائؿ ال ػػل ي مػػد مةي ػػا المػػدير الس ػ ودي يػػل
،ظيـ وادارة ودت ممة يل القناع ال ػ،امل البػاك مالممةيػة ال رميػة السػ ودية ،و و ػةت الد ارسػة

ألرمع مجمومات مف مضي ات ودت المدير الس ودي يل القناع ال ،امل الباك وذل  :مضػي ات

لةودػت ذات أذميػة مر ف ػة ج ًػدا  :م ،ػا مػدـ وجػود ،ظػيـ جيػد لة مػؿ ،مػدـ حفػظ المةفػات واألوراؽ يػل
أمي ،ػا المالئمػة ،مػدـ حديػد أذػداؼ وأولويػات لإل،جػاز ومضػي ات لةودػت ذات أذميػة مر ف ػة :م ،ػا
ػر ،ومضػي ات
ػأميف اح ياجػات الميػت يػل أث،ػاء الػدواـ ،أجيػؿ و سػويؼ األمػور ،مغػادرة ال مػؿ ممي اً

لةودػت ذات أذميػة م وسػنة :م ،ػا االج مامػات المنولػة ،المقان ػات ال ا فيػة ،يثػرة األممػاؿ الورديػة،
القيػاـ مأممػاؿ م ػددة يػل ودػت واحػد ،ومضػي ات لةودػت ذات أذميػة م،بفضػة :م ،ػا اسػ راحة شػرب

الشاي والق وة ،والحرك مة االنالع مة يؿ ال فا يؿ.
-

دراسة (Arabyat )3112

س ػ ت ذػػذه الد ارسػػة إل ػ

حػػري االس ػ بداـ الحقيقػػل لةودػػت لػػدى مػػوظفل و ازرة ال ةػػيـ يػػل األردف،

ودد أظ رت ال ،ائج أف المػوظفيف ال يحسػ،وف اسػ بداـ  %51.3مػف إجمػالل ودػت ال مػؿ اليػومل ،يمػا

أظ رت ال ،ائج أف ذ،اؾ يروؽ دالة إح ائياً يل نريقة إضامة الودت دابؿ الػو ازرة لػدى ال ػامةيف م ػاً

لمس ػ وى الوظيفػػة ،يمػػا يشػػفت الد ارسػػة أذػػـ ال وامػػؿ المس ػ بدمة مػػف دمػػؿ المػػوظفيف وال ػػل ػػؤدي إل ػ
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إضامة الودت م ،ا دراءة ال حؼ ،الميالمات ال ا فية الشب ية واس قماؿ األ دداء أث،اء ال مػؿ ،يمػا

أشارت ال ،ائج إل أذمية م غير الج،س يػل إضػامة الودػت بػارج المي ػب مػف بػالؿ أبػذ األنفػاؿ إلػ
المدرسة ومف ثـ إماد ـ لةميت.
 -دراسة ح ّنا ()2::9

ممدت ذذه الدراسة إل الودوؼ مة الييفيػة ال ػل ػ ـ م ػا ممةيػة اسػ غالؿ الودػت لػدى رؤسػاء

األدس ػػاـ األياديمي ػػة ي ػػل جام ػػات الض ػػفة الغرمي ػػة مفةس ػػنيف ،وال ػػرؼ مةػ ػ ،ظػػرة رؤس ػػاء األدس ػػاـ ي ػػل
الجام ػات إلػ الودػت وادار ػ  ،ماإلضػاية إلػ الودػوؼ مةػ م ػض الم ودػػات ال ػل حػػوؿ دوف اسػ بداـ

الود ػػت مش ػػيؿ ي ػػاؿ ،وي ػػاف م ػػف أم ػػرز  ،ػػائج ذ ػػذه الد ارس ػػة أف اال

ػػاالت اح ة ػػت المر م ػػة األولػ ػ ي ػػل

الم ارات اإلدارية يل اس ،فاذ الودت اله مجاؿ ال ،ظيـ يال بنين يالردامة ثـ مجاؿ ا باذ القرار.
 دراسة الرجوب ()2::8ذ ػػديت ذ ػػذه الد ارس ػػة إلػ ػ

ش ػػبيك أذ ػػـ مش ػػيالت إدارة الود ػػت ال ػػل يواج ػػا اإلداري ػػوف ي ػػل

اس بداـ ودت ال مؿ الرسمل يل جام ة اليرموؾ ماألردف واس ق اء أذـ ال

ػورات المسػ قمةية لة غةػب

مةي ا .ودد أشارت ال ،ائج إل وجود مشيالت واد ية يل إدارة ودت ال مؿ الرسػمل يػل جام ػة اليرمػوؾ
ماإلض ػػاية إلػ ػ

ي ػػاب ال ػػدريب ال ػػالزـ ل ن ػػوير د ػػدرة الموظ ػػؼ ي ػػل مج ػػاؿ إدارة الود ػػت وا ،ش ػػار الش ػػةةية

والمحسػومية مػػيف المػوظفيف يمػػا أشػارت إلػ ا ،شػػار م ػض الظػواذر السػةمية مػػيف المػوظفيف مثػػؿ اليسػػؿ

ومػػدـ حمػػؿ المسػػئولية ومػػدـ ،اسػػب ي ػرة الػػدواـ الرسػػمل مقار،ػػة مالم ػػاـ الوظيفيػػة المنةػػوب ا،جازذػػا
و مادؿ الحديث ميف الموظفيف يل أمور شب ية بارجة مف ،ناؽ ال مؿ الرسمل.
 دراسة عبيدات والكيالني ()1996ممةػت ذػذه الد ارسػة مةػ اليشػؼ مػف ال وامػؿ ال ػل ػؤثر يػل ييفيػة إدارة الودػت لػدى مػديري

اإل ،اج يل الشريات ال ،امية المساذمة ال امػة يػل األردف ،ودػد بة ػت الد ارسػة إلػ مػدة  ،ػائج يػاف
أذم ا وجود م ودات اج مامية و ،ظيمية حػوؿ دوف اسػ فادة أيػراد ال ي،ػة مػف ودػ ـ االسػ فادة المثةػل،
ولقػد ةب ػت ذػذه الم ودػات مالحةقػات االج ماميػة  ،والوسػانة والمحسػومية ،و قػديـ البػدمات وال ػوف

ل بػريف  ،والزيػارات الشب ػية  ،وسياسػية المػاب المف ػوح  ،ماإلضػاية إلػ
فويض السةنة و،ظاـ الم ةومات و،ظاـ اال

مػوض الػدور ،وضػ ؼ

االت السائديف يل المؤسسة والنرؽ الم م ة يل ممةية

الم ام ػة واإلشػراؼ ،ماإلضػاية إلػ وجػود مديػد أو سػوء اسػ بداـ لودػت ال مػؿ الرسػمل ي مثػؿ م ػرؼ

ةة مال مػؿ مالرسػمل ،يإ،جػاز أممػاؿ ذات نػامع

ودت ليس مقةيؿ مة ،شانات با ة ليست ذات
55

شب ػل

ػف الج ارئػد ،ودػراءة الرسػائؿ البا ػة ،وشػرب الشػاي والق ػوة،

ةػؽ ماألسػرة واألوالد و

واس قماؿ األ ػدداء والػزوار يػر الرسػمييف أث،ػاء ودػت ال مػؿ الرسػمل ،والػ أف ذػدر الودػت يػؤدي إلػ

ضػػياع اإل ،ػػاج وسػػوء بنين ػ ومػػدـ ،فيػػذ البنػػن المرسػػومة ممػػا يػػؤثر مة ػ إ ،اجيػػة المؤسسػػة ييػػؿ

ومس قمة ا مة األمد الم يد.
 -دراسة (Diaz )2::5

سػ ت ذػذه الد ارسػة إلػ

حديػد دور مػديري المػدارس االم دائيػة والم وسػنة يقػادة رمػوييف مػف

بالؿ ريؼ مجاالت الم اـ األساسية ،واس بداـ الودت ،والمشيالت الرئيسة ،والمجاالت ال ل يح اج

يي ا المديروف إل

دريب ،والم اـ ال ل يميف أف يقوـ م ا المي ب المريزي منريقة أيضؿ ،مع غنيػة

ال ،ا ػر الديموجراييػة لةمػديريف ومدارسػ ـ .ويػاف أذػـ مػا و ػةت إليػ الد ارسػة أف المػديريف يواج ػوف
ضغناً وظيفياً مسمب ال مؿ الي امل الم رايـ ،والودت الذي يسػ ةؾ م ظمػ يػل جميػع الميا،ػات ل مػؿ

ال قارير المنةومة م ،ـ .يما أف المديريف ي ا،وف مف اإلحمان ل دـ مقدر ـ مةػ إمنػاء الودػت الػالزـ
لةجوا،ػب ال ةيميػة الم ػ،فة مةػ رأس دائمػة األولويػات يػل ممة ػـ .يمػا حػددت الد ارسػة المجػاالت
الرئيسػة ال ػل يح ػاج يي ػا المػديروف إلػ

ػدريب أيثػر وذػل (إدارة الودػت وم ام ػة الم ةمػيف و قػويم ـ،

وال الدات اإل،سا،ية).
 دراسة األخشر ()2::3حاولػػت الد ارس ػػة اليش ػػؼ م ػػف المش ػػيالت ال ػػل

ػػرض إدارة الود ػػت ي ػػل و ازرة ال رمي ػػة وال ة ػػيـ

اليم،ية ،حيث و ةت الدراسة إل أف أيثر م ادر المشيالت ال ل

رض إدارة الودت مر مة ،ازليػاً

حسػػب م وسػػن قػػديرات أي ػراد ال ي،ػػة ذػػل يػػل مجػػاؿ المشػػيالت الم ةقػػة مػػال بنين وال ،ظػػيـ ،والردامػػة
وال قويـ ،وال وجي وال ،سيؽ ،واال

اؿ والقيادة وأف أيثر المشيالت ال ل

رض إدارة الودت ذل :مدـ

ومػػل الموظػػؼ مأذميػػة الودػػت ،ال فػػويض البػػان  ،اإليثػػار مػػف االج مامػػات يػػر المبنػػن ل ػػا ،مػػدـ

ال الؤـ ميف مؤذؿ م ض الموظفيف والمرايز ال ػل يشػغةو ،ا ،و ػدد و قػد اإلجػراءات الم م ػة يػل سػير
الم امالت ،اال

االت الغير ضرورية ،دور الشةةية والمحسومية والواسنة.

 2.9التعميق عمى الدراسات السابقة
م ػػد اس ػ راض ال ديػػد مػػف الد ارسػػات السػػامقة ،يالحػػظ اذ مػػاـ م ػػض ذػػذه الد ارسػػات ممشػػيالت

وم ودػػات إدارة الودػػت و

ػػ،يؼ ذػػذه الم ودػػات مثػػؿ د ارسػػة  )1229( Alaqeeliال ػػل أوضػػحت مػػدـ

وجود أثيرات سةمية لةم ودات الشب ية ،ال ،ظيمية ،الف،ية وال ق،ية مة ال نميؽ ال ةمل ألسػاليب إدارة
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الودت ،ودراسة المشايبل ( )1221ال ل أشارت إل وجود م ودات ذا يػة وم ودػات ،ظيميػة ػؤثر مةػ

إدارة الودػت ،ود ارسػة الجريسػل ( )1225وال ػل مي،ػت أرمػػع مجمومػات مػف مضػي ات الودػت (مضػػي ات

ذات أذمية مر ف ة جداً ،مضي ات ذات أذمية مر ف ة ،مضي ات ذات أذمية م وسػنة ومضػي ات ذات
أذميػػة م،بفضػػة) ،ود ارسػػة الرجػػوب ( )5997وال ػػل حػػدثت مػػف ال ديػػد مػػف م ودػػات إدارة الودػػت مثػػؿ
يػػاب ال ػػدريب الػػالزـ ل نػػوير دػػدرة المػػوظفيف يػػل مجػػاؿ إدارة الودػػت وا ،شػػار م ػػض الظػواذر السػػةمية

مث ػػؿ اليس ػػؿ والمحس ػػومية ،ود ارس ػػة األبش ػػر ( )5991وال ػػل أش ػػارت إلػ ػ مش ػػيالت م
وال ،ظيـ والردامة وال قويـ وال وجي وال ،سيؽ واال

اؿ والقيادة.

ػػةة م ػػال بنين

يمػػا أف ذ،ػػاؾ جػػزء مػػف ذػػذه الد ارسػػات اذ مػػت مييفيػػة إدارة الودػػت يػػل الم،ظمػػات ،مثػػؿ د ارسػػة

شمير ( )1252وال ل مي،ت يل  ،ائج ا وجود جوا،ب دوة يل إدارة الودت لدى ال امةيف مف أذم ػا حديػد
األذداؼ ودياس ا ،اس بداـ اال

ػاالت منريقػة ي الػة، ،ظػيـ الودػت ،إضػاية إلػ وجػود جوا،ػب د ػور

مف أذم ا مدـ القدرة مة  :ي امة األذداؼ ،سجيؿ و دويف الودت المس ،فذ يل يؿ م مػة ،حديػد ودػت
م ػػيف لةميالمػػات ال ا فيػػة .ود ارسػػة ال ػػوري ( )1228ال ػػل أشػػارت إل ػ اف وادػػع إدارة الودػػت يػػاف مػػيف
مر فع وم وسن لدى مديري ومديرات المدارس ،ودراسة ال ور ( )1221وال ل حدثت مػف مالدػة نرديػ
م ػػيف واد ػػع إدارة الود ػػت ومض ػػي ات الود ػػت الم ةق ػػة م ػػال بنين وال ،ظ ػػيـ وال وظي ػػؼ واإلشػ ػراؼ وال وجيػ ػ

واال

ػػاالت و ػػ،ع القػ ػ اررات والردام ػػة .ود ارس ػػة الزذ ار ،ػػل ( )1221وال ػػل أوض ػػحت وج ػػود دور س ػػةمل

لةم ود ػػات ال ،ظيمي ػػة والشب ػػية ج ػػاه االسػ ػ غالؿ األمث ػػؿ لةود ػػت .ود ارس ػػة ال ض ػػايةة ( )1221وال ػػل
أشارت إل وجػود يػروؽ ذات داللػة إح ػائية ػزى لم غيػر المؤذػؿ ال ةمػل مةػ م ػد ال بنػين ل ػال
أيػ ػراد ال ي ،ػػة .ود ارس ػػة الييال ،ػػل ( )1221وال ػػل مي ،ػػت أذ ػػـ  ،ائج ػػا احػ ػ الؿ مج ػػاؿ اال

ػػاالت المر م ػػة

األول يل الم ارات اإلدارية ال ل س ،فذ الودت ويةي مجاؿ ا باذ القرار ثـ الردامة ثـ ال بنػين وأبيػ اًر

ال ،ظيـ .ودراسة دراسة  )1225( Arabyatوال ل أوضحت وجود يروؽ دالة إح ائياً يل نريقة إضامة
ػػاالت المر مػػة األولػ يػػل

ح،ػػا ( )5997ال ػػل مي،ػػت احػ الؿ اال
الودػػت م ػاً لمسػ وى الوظيفػػة .ود ارسػػة ّ
الم ارات اإلدارية يل اس ،فاذ الودت اله مجاؿ ال ،ظيـ يال بنين يالردامة ثـ مجاؿ ا باذ القرار.

يما أف جزءاً آبر اذ ـ مدراسة ال الدة ميف إدارة الودت وم ض الم غيرات األبرى مثؿ دراسة

نمي ػزة ( )1221حيػػث أشػػارت إل ػ وجػػود مالدػػة وثيقػػة مػػيف ال بنػػين مػػف ج ػػة وادارة الودػػت مػػف ج ػػة
أبرى واف لة دريب أثير يمير يل إدارة الودت واس ثماره ميفاءة وي الية .ودراسة )1228( Varlamova

وال ػل مي،ػػت وجػػود مالدػة مػػيف ي اليػػة ا بػاذ القػرار ويفػػاءة إدارة الودػت مػػف ج ػػة ووجػود ميئػػة ػػدمـ إدارة
الودػػت مػػف ج ػػة أبػػرى .ود ارسػػة

 )1252( Ampetakis et alوال ػػل أوضػػحت مػأف اإلمػػداع مػػر من

مال بنين اليومل لةودت وال بنين م يد المدى لةودت وال حيـ المدرؾ مالودت.
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يمػػا أف د ارسػػة ممػػد ال ػػاؿ ( )1229اذ مػػت مد ارسػػة ي اليػػة إدارة الودػػت ودػػد أشػػارت إلػ

وجػػود

مالدػة نرديػ مػيف إدارة الودػت ومػيف ال ح ػيؿ الد ارسػل .ماإلضػاية إلػ أف د ارسػة الم ػدا،ل ()1221
ممةػػت مةػ م،ػػاء ،مػػوذج مق ػػرح ل نػػوير وادػػع ممةيػػات إدارة الودػػت و و ػػؿ الماحػػث إلػ ،مػػوذج مق ػػرح

ل ن ػػوير ممةيػ ػػات إدارة الودػػػت (ال بن ػػين لةودػػػت ،ال ،ظػػػيـ لةود ػػت ،ال وجيػ ػ

لةود ػػت والردامػػػة مة ػ ػ

الودت) .مي،ما ريزت دراسة مميدات والييال،ل ( )5991مة اليشػؼ مػف ال وامػؿ ال ػل ػؤثر يػل ييفيػة
إدارة الودت لدى مديري اإل ،اج ودد أوضحت أف ذدر الودت يؤدي ضياع اإل ،اج وسوء بنين مما
يؤثر مة إ ،اجية المؤسسة ومة

مس قمة ا.

و ب ةػؼ الد ارسػة الحاليػة مػف الد ارسػػات السػامقة مػف حيػث ميػاف نميػػؽ الد ارسػة حيػث إ ،ػا يػػل

محايظات زة يما ب ةؼ مف حيث مي،ة الدراسة حيث إ ،ا س نمؽ مة الموظفيف اإلدارييف ال امةيف
يػل الجام ػػات الفةسػني،ية ممحايظػػات ػزة ،ماإلضػػاية إلػ أ ،ػػا أضػايت م ػػايير جديػدة مجا،ػػب م ودػػات
نميػػؽ إدارة الودػػت الم ةقػػة مال مةيػػات اإلداريػػة (،مػػوذج مػػاي،زي) وذػػل ال ي،ولوجيػػا المس ػ بدمة وميئػػة

ال مؿ الدابةية.
ودػػد اس ػ فادت الد ارسػػة الحاليػػة مػػف الد ارسػػات السػػامقة يػػل حديػػد محػػاور الد ارس ػة ،إضػػاية إل ػ

اب يار م ،ج الدراسة واألساليب اإلح ائية ،ماإلضاية إل

يويف االس ما،ة ،مالوة مة مرض اإلنار

ال،ظري واالس فادة مف المراجع والي ب ال ل ام مدت مةي ا الدراسات السامقة ل ويير الودت والج د.
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الفصل الثاني
اإلطبر اننظري نهب ث
يػػل ذػػذا الف ػػؿ ،ػػـ د ارسػػة اإلنػػار ال،ظػػري لةمحػػث الػػذي ضػػمف :ريػػؼ وأذميػػة إدارة الودػػت،
ودوايػػع د ارسػػة إدارة الودػػت ،و ضػػمف أيض ػاً م ودػػات إدارة الودػػت ،ماإلضػػاية إل ػ إدارة الودػػت و،ظريػػات

اإلدارة ،يم ػػا  ،ػػاوؿ مالد ػػة إدارة الود ػػت مالوظ ػػائؼ اإلداريػ ػة ،و  ،ػػاوؿ أيضػ ػاً ال ي،ولوجي ػػا وادارة الود ػػت،
واألسماب الميئية وال ،ظيمية لمشيةة إدارة الودت ،يما و ضمف م ػض األسػاليب اإلداريػة المسػ بدمة يػل

إدارة الودت .ويل  ،اية ذذا الف ؿ ـ قديـ ،مذة مب رة مف الجام ات الفةسني،ية محؿ الدراسة.
 2.1تعريف إدارة الوقت:
يػػل ذػػذا الم،ػػد ،ػػـ سػػةين الضػػوء مة ػ

ريػػؼ ومف ػػوـ إدارة الودػػت يمػػا مري ػػا م ػػض الي ػػاب

والماحثيف .وم د ذلؾ ـ ال ةيؽ مة ذذه ال ريفات ماإلضاية إل

ريؼ الماحث ل ذا المف وـ.

 2.1.1تعريف الكتاب والباحثين إلدارة الوقت:

لقػػد ػػددت ريفػػات الي ّػػاب والمػػاحثيف لمف ػػوـ إدارة الودػػت حيػػث مري ػػا أمػػو شػػيبة ()1229

مأ ،ػػا  ،ػػل إدارة ال ػػذات ،وادارة ش ػػئوف الوظيف ػػة مم ػػا ييف ػػؿ الح ػػوؿ مةػ ػ ال ،ػػائج المح ػػددة ي ػػل الود ػػت
الم اح .يما مري ا شولر ،قالً مف مميدات ( )1227مةػ أ ،ػا ال مةيػة ال ػل سػ نيع مػف بالل ػا إ،جػاز

الم ػػاـ واألذػػداؼ ال ػػل مي،ػػؾ مػػف أف يػػوف مويقػاً يػػل ممةػػؾ وبػػن سػػير حيا ػػؾ الم ،يػػة ،و شػ مؿ ذػػذه

ال مةيػػة مة ػ ال ديػػد مػػف الم ارحػػؿ الضػػرورية ال ػػل س ػ دؼ حديػػد حاجا ػػؾ وم نةما ػػؾ حسػػب األذميػػة
ومنامق ػػا مػػع الودػػت والم ػػادر الم احػػة ،والم ػػاـ واألذػػداؼ ال ػػل ح ػػاج إل ػ

ذالؿ ( )1227مأ ،ا وجي القدرات الشب ية لييراد وامادة

يا

حقيق ػػا .مي،مػػا مري ػػا

ا مف أجػؿ إ،جػاز ال مػؿ المنةػوب

يل ضوء القوامد وال،ظـ الم موؿ م ا ،وذذا ي ،ل وجي إدارة الفرد الدابةية جاه األداء المنةوب ويقػاً

لةزمف والودت المحدد.

يما أشار ال رف ( )1222مأف إدارة الودت ذل إ،جاز األمماؿ مشيؿ م،سؽ وم،ظـ وي ّاؿ،

و حقيؽ األذداؼ مأيضؿ الوسائؿ ومأدؿ ال ياليؼ .ذذا ما ي نةب اس غالالً جيداً وي االً لجميع النادات
واإلميا،يات الم احة لةم،ظمة ،ويأ ل الودت ضمف ذذه اإلميا،يات ،مؿ يأ ل يل مقدم ا ،مي،ما مري ا

مةياف ( )1227مأ ،ا مةـ ويف االس بداـ الرشيد لةودت ،وذل مةـ اس ثمار الزمف مشيؿ ي ّاؿ ،وذل
ممةية دائمة مة الوظائؼ اإلدارية المب ةفة "ال بنين ،وال ،ظيـ ،وال ،سيؽ ،وال حفيز ،وال وجي
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والم ام ة واال

اؿ" .ي ل ممةية يمية و،ومية م اً يل ذات الةحظة .يما أ ،ا ال ،ظر إل الماضل

أو ر ب مالحاضر ،وا،ما ذل أساساً موج ة إل المس قمؿ و قوـ ماس شراؼ آياد  ،وال ،مؤ م و حديد

مسا ار وا جاذا والنرؽ المب ةفة المو ةة ليذداؼ .يما مري ا ممد اا ( )1221مأ ،ا ال مةية ال ل
ي ـ مف بالل ا وزيع الودت مفامةية ميف األمماؿ المب ةفة مف أجؿ إ،جازذا يل الودت الم،اسب.

يما أوض مالئية ( )5995مأف إدارة الودت ذل أيضؿ اس بداـ لةودت واإلميا،يات الم ويرة

مالشيؿ الذي يؤدي إل

حقيؽ أذداؼ ذامة ،و ضمف إدارة الودت م رية ييفية دضاء الودت يل

الزمف الحاضر و حةية ا وال بنين لالس فادة مف الودت مشيؿ ي ّاؿ يل المس قمؿ .مي،ما مري ا الق يد
( )1225مأ ،ا ممةية االس فادة مف الودت الم اح واإلميا،يات والقدرات الشب ية مف أجؿ الو وؿ
إل

األذداؼ ال ل ،س

إل

حقيق ا يل حيا ،ا ،مع المحايظة مة

حقيؽ ال وازف ميف م نةمات

ال مؿ والحياة البا ة  ،وميف حاجات الجسد والروح وال قؿ.
يما ذير ديماس ( )1222مأف إدارة الودت

مر ،وع مف إدارة الفرد ل،فس م،فس  ،مم  ،آبر

ي ل محاولة يرض سينر ،ا مة الودت ،مدالً مف أف يفرض ذو سينر مةي،ا .مي،ما مري ا زيداف

( )5991مأ ،ا

،ل ح ر الودت و حديده و ،ظيم و وزي

وزي اً م،اسماً ،واس ثمار يؿ لحظة يي

االس ثمار األمثؿ ،يل ضوء مبننات م،اسمة رمن ميف األذداؼ ال ل ي،مغل حقيق ا والممارسات

واألساليب ال ل سي ـ ،فيذذا ،والودت المحدد ل ذا ال ،فيذ دوف ذدر ،وابضاع ذلؾ ية ل مةيات م ام ة

و قويـ مس مر.
 3.2.3التعميق عمى التعريفات السابقة:
مف ال رض السامؽ ل ريؼ إدارة الودت ،ي ض أف ذ،اؾ شم ا فاؽ ميف الي اب والماحثيف

حوؿ مف وـ إدارة الودت مالر ـ مف االب الؼ يل اليةمات والم نةحات ،لذلؾ ال يوجد ،ادض يل
ال ريفات السامقة حيث إف م ظـ ال ريفات السامقة ،ظر إل إدارة الودت مة أ ،ا ددرة وم ارة يل
ييفية اس بداـ الودت إل،جاز األمماؿ المب ةفة و حقيؽ األذداؼ المنةومة وذلؾ مف بالؿ اس غالؿ

ياية القدرات والم ارات واإلميا،يات الم احة ،ي ل ممةية رمن الحاضر مالمس قمؿ يل حضور
ال مةيات اإلدارية "ال بنين ،وال ،ظيـ ،وال ،سيؽ ،وال حفيز ،وال وجي والم ام ة واال

اؿ" وي مرذا

الم ض مةـ ويف االس بداـ الرشيد لةودت والسينرة مةي وح ره و حديده و ،ظيم و وزي

م،اسماً.
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وزي اً

ومف وج ة ،ظر الماحث يميف ريؼ إدارة الودت مة أ ،ا ممةية إدارية

مد مشيؿ يمير

مة اس غالؿ الم ارات والقدرات والمواذب الشب ية ماإلضاية إل اإلميا،يات مف أجؿ الح وؿ أو
إ،جاز أيمر ددر مميف مف األمماؿ ذات األذمية يل أدؿ ودت وج د مميف مف أجؿ الو وؿ إل

األذداؼ المرجوة.

 3.3أىمية إدارة الوقت:
أثر الم،ظمات مشيؿ ماـ م دد مػف الم غيػرات الميئيػة المب ةفػة ،و سػ نيع الم،ظمػة الػ حيـ أو

السػػينرة مةػ م ػػض م ،ػػا )الميئػػة الدابةيػػة) ،و فقػػد دػػدر ا يػػل ال ػ حيـ أو ال ػػأثير مة ػ الػػم ض اآلبػػر
(الميئة البارجية) .وي مر الودت مف الم غيرات الميئية البارجية لةم،ظمة ،وال ػل لػيس لػدي ا أيػة سػةنة
أو ددرة لة حيـ يي ا ،يةيس ذ،اؾ مف يسػ نيع قػديـ أو ػأبير الودػت أو ح ػ زياد ػ أو قةيةػ  .يالودػت

محدد لةجميع ومشيؿ م ساوي ،وذو يسير مشيؿ م ،ظـ ،حو األماـ يقن ،ومإيقاع م زف وم،سؽ ال يميف
غيي ػره .وي مثػػؿ ذلػػؾ يػػل حديػػد الف ػرات الزم،يػػة الم رويػػة مػػال قويـ ،وال ػػل مة ػ أساس ػ ا ي ػ ـ اح سػػاب

الػػددائؽ والسػػامات واأليػػاـ والشػ ور والسػػ،يف .مػػف ذ،ػػا ال ػػأ ل د ارسػػة إدارة الودػػت مػػف م،نةػػؽ غييػره أو
دية ػ أو نػػويره ،مػػؿ مػػف م،نةػػؽ إدار ػ  ،مجا،ػػب محاولػػة ريػػع مس ػ وى إ ،اجيػػة ال ػػامةيف بػػالؿ الف ػرة

الزم،ية المحددة لة مؿ (مةياف 1227 ،؛ وسالمة.)5988 ،

إف يػػؿ إداري يمةػػؾ ،فػػس المقػػدار مػػف الودػػت حيػػث ال يميػػف ل ػ الح ػػوؿ مة ػ يميػػة إضػػايية

م ، ،وليف مإميا ،نوير ،ومية ذذا الودت و حسي ،واس بدام مشيؿ أيضؿ ،يةػيس يميػة الودػت ذػل
الم مػة مقػػدر أذميػػة ييفيػة إدارة الودػػت الم ػاح ل،ػػا ،حيػث يقػػوؿ د .دريػػر (الػػذي ي مػر مػػف أوائػػؿ الي ّػػاب
الذيف حدثوا مف إدارة الودت وأذمي ) أف الودت ذو أ،ػدر المػوارد ،يػإذا لػـ ػ ـ إدار ػ لػف يػ ـ إدارة أي
شلء آبر ،ومف ذ،ا يمف أذمية إدارة الودت وضرور يل ال رؼ مة وادع وييفية اسػ ثمار اإلداري
لود ػ و حديػد األسػماب ال ػل حػوؿ دوف ديامػ ماسػ ثماره مشػيؿ يػؼء ،وميػاف مػا يميػف ا بػاذه ل ػأميف
م ،ري ال بنين وال ،ظيـ يل ويير الودت (ذالؿ 1227 ،؛ وأمو شيبة والقريو ل.)5991 ،

يػػإدارة الودػػت ذػػل سةسػػةة مػػف ال مةيػػات اإلداريػػة مػػف بنػػين و ،ظػػيـ و وجيػ وردامػػة ،يالنريقػػة
ال ػػل ػ ـ م ػػا إدارة الودػػت مػػف دمػػؿ المػػدير حػػدد ذوي ػ ومػػدى ،جػػاح يامةي ػ وي اليػػة مؤسسػ  ،ي ػػو ال
يس نيع أف ي مؿ يؿ شلء وم،فس الودػت ،مػؿ مةيػ أف ي مػؿ ضػمف أولويػات وأف

ػم نمي ػة ثام ػة

لدي  ،يمػا ال مػد أف يػؤمف مأ،ػ يسػ نيع ال ػأثير والردامػة مةػ مػف حولػ  ،وأف ي ييػؼ مػع الودػت منريقػة

م،اسمة (مميدات 2007 ،؛ .)Bird, 2003
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 3.4دوافع دراسة إدارة الوقت:
إف دراسة الودت يأي مورد مف الموارد الم احة لةم،ظمة ،سػ ةزـ ال بنػين وال ،ظػيـ الجيػد ،وأف

ػ ـ مة ػ أسػػس مةميػػة واضػػحة ،ح ػ ي ػ ـ اس ػ غالل مشػػيؿ جيػػد وي ّػػاؿ .وذ،ػػاؾ مػػف الػػدوايع مػػا يػػدمو
الم،ظمة لدراسة الودت ميايػة جوا،مػ  ،وم ريػة ال وامػؿ ال ػل دػد سػلء اسػ غالل (سػالمة .)5988 ،ومػف
ذذه الدوايع ما يةل:
 التكــاليف :دػػد يمػػدو إلػ م ػػض اإلداريػػيف وال ػػامةيف يػػل الم،ظمػػات المب ةفػػة أف الودػػت زذيػػد القيمػػة ،والي،ظػػروف إلي ػ مة ػ أ ،ػ أحػػد م ػوارد الم،ظمػػة ال ػػل ي مةػػوف م ػػا ،وذلػػؾ لش ػ ورذـ م ػدـ وجػػود أي بسػػائر

مماشػ ػرة أو رس ػػوـ مةحوظ ػػة مث ػػؿ الرس ػػوـ ال ػػل ػػديع م ،ػػد شػ ػراء س ػػيارة أو اسػ ػ ئجار مم،ػ ػ  ،والواد ػػع أف

ال ياليؼ البا ػة مالودػت ظ ػر مشػيؿ يػر مماشػر .لػذلؾ

مػر يػاليؼ الودػت يػاليؼ يػر مماشػرة.

ي يةفػػة الودػػت مة ػ أسػػاس سػػامات ال مػػؿ لةفػػرد الواحػػد قػػاس ممقار،ػػة إ ،اجي ػة ذلػػؾ ال امػػؿ مغي ػره مػػف
ال امةيف م،فس الظروؼ ،وم رية مدى اس غالل لود (الزذرا،ل.)1221 ،
و ب ةػؼ يةفػة الودػػت مػف ممػػؿ إلػ آبػػر ،وذلػؾ حسػب درجػػة

ػ ومة األممػػاؿ المػراد ،فيػػذذا

ودرجة قيدذا .يما ب ةؼ ذذه ال يةفة ماب الؼ الفرد ال امؿ الذي يؤدي ال مؿ .و ػر من يةفػة الودػت
مشيؿ مماشر ممس وى اال،جاز واألداء الذي يحقق اس بداـ الودت مف بالؿ حساب إ ،اجية ال مؿ يمػا

يةل (ممداا:)1221 ،

إ ،اجية ال مؿ يل السامة

=

إ ،اجية ال مؿ اليومية

=

إ ،اجية ال امؿ الس،وية

=

 -تحديد كمية ونوعية اإلنتـاج:

يمية أو ديمة اإل ،اج بالؿ ي رة زم،ية محددة
مدد سامات ال مؿ اإل ،اجية
يمية أو ديمة اإل ،اج بالؿ ي رة زم،ية محددة
مدد أياـ ال مؿ اإل ،اجية
اإل ،اج الس،وي
مدد ال امةيف

مػد يميػة اإل ،ػاج ،سػواء يا،ػت بػدمات أو سػة اً ،مةػ مػدى اسػ غالؿ

الودػػت الػػالزـ إل،جػػاز الم ػػامالت البدميػػة أو اإل ،ػػاج السػػة ل يػػل الم،ظمػػة ،ياس ػ غالؿ الودػػت مالشػػيؿ
ال ػحي ومالنريقػة الف الػػة سػيؤدي إلػ زيػادة اإل ،ػػاج و حسػيف ،ومي ػ  ،وذػذا مػػا يػؤثر يػػل يميػة السػػةع

و،ومي ػػا .يمػػا أف يميػػة و،وميػػة اإل ،ػػاج ي ػػأثراف أيض ػاً م وامػػؿ مديػػدة ،مػػف أذم ػػا مس ػ وى ي،ولوجيػػا

ال مؿ ،و،ومية المواد الباـ المس بدمة ،يضالً مػف م ػارات ودػدرات ال ػامةيف القػائميف مال مػؿ (مةيػاف،

.)1227
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يال ام ػػؿ م ػػع الود ػػت الحقيق ػػل ي  ،ػػل الػ ػ بةك م ػػف الود ػػت الض ػػائع ال ػػذي ي ػػدر م ػػيف اي ش ػػاؼ

و حديػػد حاجػػات المس ػ ةييف ،ومػػيف الويػػاء م ػػذه الحاجػػات ،وال مػػؿ مة ػ إلغػػاء ودػػت اال ،ظػػار وذػػذا
يشػػير إل ػ الفةسػػفة الياما،يػػة  Just-in-Timeوييػػؼ يجػػب أف

امػػؿ اإلدارة مػػع ذػػذه الفةسػػفة .إف

ال،ظ ػرة األساسػػية الجديػػدة لةودػػت ذػػل أ ،ػ مػػورد مثػػؿ مػػادل الم ػوارد األبػػرى ،ال ػػل يجػػب مة ػ اإلدارة
االس فادة م ،ددر اإلمياف ،وذذا ي نةب مػف اإلدارة م،ػل مف ػوـ المرو،ػة وسػ ولة الحريػة وال حسػيف

وال نوير المس مر(السةمل.)5995 ،
 تحديـــد الوقـــت المخصـــص ل نتـــاج، :مػػع أذميػػة د ارسػػة الودػػت يػػل ذػػذا المجػػاؿ مػػف م،نةػػؽ رمػػنممةي ل ال بنين وال ،فيػذ مجػدوؿ زم،ػل م ػيف ،وذلػؾ م ػدؼ اسػ غالؿ الودػت أيضػؿ اسػ غالؿ ،مػف

نريػػؽ االل ػزاـ وال قيػػد ال ػػاـ م ػػذا الجػػدوؿ الزم،ػػل الم ػػد مسػػمقاً .و مػػدو أذميػػة ذػػذا الػػدايع يػػل حديػػد
الود ػػت ال ػػالزـ لياي ػػة ال،ش ػػانات ،ال ػػل يف ػػرض أف ،ف ػػذ ب ػػالؿ الس ػػامات الرس ػػمية لة م ػػؿ ،و حدي ػػد

ال،شانات األبرى والودت الػالزـ إل،جازذػا بػالؿ السػامات اإلضػايية م ػد الػدواـ الرسػمل .وي ارمػ

أ ،ػ إذا دمػػت الضػػرورة لسػػامات ممػػؿ إضػػايية مجا،ػػب سػػامات ال م ػؿ الرسػػمل ،يفضػػؿ أف يػػوف
د ػيرة ومحػددة يػل أيػاـ م ي،ػػة دوف يرذػا، ،ظػ اًر ال،بفػاض مسػ وى إ ،اجيػة الموظػؼ م ػد سػػامات

ال مؿ اليومية (سالمة.)5988 ،

 تحديـــد نوعيـــة القـــائمين بالعمـــل :فػػاوت م ػػارات واميا،يػػات ال ػػامةيف يػػل الم،ظمػػة .وال شػػؾ أفلةم،ظمػػة دو اًر يمي ػ اًر يػػل

ػػقؿ ذػػذه الم ػارات وريػػع مس ػ وى اليفػػاءات والقػػدرات مػػف نريػػؽ ال ةػػيـ

وال ػػدريب .ومػػر ـ ذلػػؾ مق ػ االب اليػػات الفرديػػة واضػػحة جػػداً ،وبا ػػة مػػف حيػػث مس ػ وى األداء
واإل ،اجية ،ويميف ال مييز ميف ،وميف مف ال امةيف :ذما الموظؼ ال،شين والموظؼ الم،ػ ج ،يػر ـ

أف يةي ما ييرس ،فس الودت والج د الالزميف لة مؿ ،يإف الموظؼ الم ،ج ي مؿ مػذياء أيثػر ،حػو

حقيؽ األذداؼ ،ومال الل ي و يحقؽ  ،ائج إيجامية أيثر ،يػل حػيف يسػ غرؽ الموظػؼ ال،شػين ود ػاً

أنػوؿ ل حقيػؽ ذػذه ال ،ػائج ،ويشػ ر دائمػاً مأ،ػ يػل حاجػة إلػ مزيػػد مػف الودػت .ويػؤثر ال مييػز مػػيف
،ومية ال امةيف مة

قييـ األداء وما ي ر ب مة ذلؾ مف ميايآت وحػوايز ماديػة وم ،ويػة و رديػات

(مةياف.)1227 ،
 تحديــد فاعميــة األجيــزة والوســائل المســاعدة فــي المنظمــة :قػػوـ األج ػزة والوسػػائؿ المسػػامدة يػػلالم،ظمػػة يػػل ال

واال

ػػر الحػػالل ممسػػاذمة يمي ػرة يػػل حقيػػؽ أذػػداؼ الم،ظمػػة ،مثػػؿ ،ظػػـ الم ةومػػات

االت ،واألدوات وال ج يزات المي مية ،والحواسيب االلي رو،ية ،وأساليب الحفظ ال ةمل ،و ير

ذلػػؾ مػػف المسػػاذمات .حيػػث مػػيف األمحػػاث والد ارسػػات يايػػة ييمػػا ي ةػػؽ مػػإدارة الودػػت مة ػ مػػدى
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ي الية ممؿ ذذه الوسائؿ واألج زة وال،ظـ واألدوات يل الم،ظمة ومدى أذمي ا ومساذم ا يػل ريػع

مس وى يفاية ال مؿ وزيادة اإل ،اجية (ال رف.)1222 ،

 3.5العوائق التي تعترض إدارة الوقت (مضيعات الوقت):
ذ،اؾ ال ديد مف األسماب ال ل ساذـ يل ضياع الودت يل يؿ مؤسسة مػف المؤسسػات ،وذلػؾ
حسب نمي

أو إ،جاز اد

ا البا ة (ذوا،ة وال قل .)5991 ،ويق د مضياع الودت مرور الزمف دوف حقيػؽ ي اليػة
ادي ،أي دوف ممؿ أو إ ،اج (شقير .)5988 ،ومف وـ مضي ات الودت مف وـ دي،امييل

ي غير م غير الظروؼ واألزم،ة واألمي،ة واألشباك ،وذل أ،شنة ير ضرورية أبذ ود اً ،أو سػ بدـ

ود اً منريقة يػر مالئمػة ،أو أ ،ػا أ،شػنة ال نػل مائػداً ي ،اسػب والودػت الممػذوؿ مػف أجة ػا (مةيػاف،

.)1227

ودد أشار الزذرا،ل ( )1221إل ثالثة أ،واع مف الم ودات وذل:
 المعوقات الشخصية :مثؿ إجراء الميالمات ال ةفو،ية الشب ية أث،اء الدواـ ،الزيارات الشب يةأث،اء الدواـ ،دراءة المجالت وال حؼ أث،اء الدواـ ،ال ردد مة االس راحة أث،اء الدواـ ،ال أبر مف

مدء الدواـ ،مغادرة ال مؿ ممي اًر ،مراج ة المس شفيات أث،اء الدواـ ،يثرة اإلجازات ،أميف اح ياجات

األسرة أث،اء الدواـ ،الحديث مع الزمالء يل أمور ال بك ال مؿ واس بداـ شمية اال ،ر،ت يل

أمور ال بك ال مؿ.

 المعوقات التنظيمية :مثؿ ال وزيع ال شوائل لةم اـ دابؿ الم،ظمة ،ض ؼ يفاءة ال ،ظيـ ،ضبـمدد ال امةيف ،موض ال الحيات ،دد األزمات ،موض المسئوليات ،ال ردد يل ا باذ القرار،

ض ؼ الم ايير الردامية ،اال

االت األيقية ير واضحة ،وجود أيثر مف رئيس ،ض ؼ ال ،سيؽ

ميف الوحدات واألدساـ ،م اـ وواجمات الوظيفة
ب

ا ـ ،و ،ادض ال ةيمات واألوامر.

ير واضحة ،يةيؼ األيراد مال مؿ بارج

 المعوقات التقنية والفنية :مثؿ محدودية اس بداـ الحاسب اآللل إل،جاز الم اـ المب ةفة ،محدوديةاس بداـ المفيرة االلي رو،ية ل ،ظيـ المواميد ،محدودية اس بداـ أج زة الفايس ،محدودية اس بداـ

أج زة ال وا ؼ الحديثة ،مدـ اس بداـ المدائؿ االلي رو،ية وال ةفزيو،ية ل قد االج مامات المماشرة،
حفظ و بزيف المواد واألج زة والم دات منرؽ ير سةيمة ،وأ،ظمة اال
ير اليايية.
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االت و مرير الم ةومات

ودد حدد مي ر دراير ( )Peter Druckerمجمومة مف ال وامؿ ال ل ؤدي إل ضياع الودت ذل

(ممد اا:)1221 ،


سوء اإلدارة ومدـ يفاية ال ،ظيـ :حيث ؤدي اإلدارة السيئة إل ضياع الودت ،و ظ ر مالما ا



ضبـ مدد ال امةيف :إف زيادة مدد ال امةيف مف الحد الم،اسب يؤدي إل ضياع الودت ،يال دد

مة شيؿ يرار حدوث األزمات.

الزائد مف ال امةيف ال ييوف مانالً مف ال مؿ يحسب مؿ يؤدي إل

إمادة اآلبريف مف أداء

أممال ـ واضامة أودا ـ ،وذلؾ مسمب زيادة يرك االح ياؾ وال فامؿ االج مامل مي ،ـ مف
مادؿ لةزيارات واألحاديث.



زيادة مدد االج مامات مف الحاجة الف ةية ل ا :حيث إف مقد االج مامات ذل ممةية ميةفة مف

حيث الودت والج د والماؿ ،لذلؾ مة المدير أف ي ج،ب مقد االج مامات ير الضرورية وأف
يي فل ماالج مامات ذات الضرورة المةحة ،وأف يدمو إلي ا األشباك الم ،ييف يقن ،ومةي

أيضاً أف ي ةـ يف إدارة االج مامات.

االت :ي مد المدير مشيؿ أساس مة الم ةومات الدديقة ال ل



مدـ يفاية الم ةومات و،ظـ اال



االج مامات ير ال،اجحة ،وسوء ر يب األولويات ،وال فويض ير ال حي  ،وال ردد يل ا باذ

يجب وايرذا ،يقد يضيع اليثير مف ودت المدير مسمب أبر و وؿ الم ةومات.

الق اررات ،والبوؼ مف ار ياب األبناء ،والمقان ات أث،اء ال مؿ ،والزيارات المفاجئة،
والمجامالت وال فامؿ االج مامل دابؿ الم،ظـ ،جمي ا مف األمور ال ل

مر مف مضي ات

الودت.



زيادة مدد الميالمات ال ا فية مف الحد الم قوؿ ،ودراءة ال حؼ والمجالت.
،فيذ أي م مة دمؿ ال فيير م ا وال بنين ل ا ،واال ،قاؿ إل

م مة جديدة دمؿ أف ي ـ ا،جاز

الم مة السامقة ،واالذ ماـ مالمسائؿ الرو ي،ية ذات األذمية القةيةة.
مي،ما حدد ماي،زي ( )Mackenzieذذه ال وامؿ ال ل ؤدي إل

ال الية (مةياف:)1227 ،

ضياع الودت مال وامؿ اإلدارية

أوالً :التخطيط :مثؿ مدـ وجود أذداؼ أو أولويات أو بنن يومية ،اب الؿ األولويات ،إ ماع يةسفة
(اإلدارة ماألزمات) ،مدـ وجود مواميد محددة إل ،اء الم اـ ،والقياـ مأمماؿ يثيرة يل ودت واحد.
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ثانياً :التنظيم :مثؿ يثرة األمماؿ الوردية ،الفوض وا ،داـ اال،ضمان الذا ل ،القياـ مال مؿ أيثر مف

مرة (ج ود م يررة) ،وجود أيثر مف رئيس واحد لةموظؼ ،ومدـ وضوح المسئوليات والسةنات.

ثالثاً :التوظيف :مثؿ وجود موظفيف ير مدرميف أو ير م،اسميف ،يثرة مدد الموظفيف أو دة ـ،
ووجود موظفيف يثيروف المشيالت وال

ومات.

رابعاً :التوجيو :مثؿ ال،زمة ال سةنية لدى المدير والر مة يل إ،جاز ال مؿ م ورة م،فردة ،اذ ماـ

المدير مال فا يؿ ال غيرة والرو ي،ية ،ال فويض الغير ي ّاؿ لةسةنة ،ض ؼ روح الفريؽ ميف
الموظفيف ،ض ؼ الحايز(الدوايع) لة مؿ ،ض ؼ القدرة مة حؿ الباليات وادارة ال،زامات ،ض ؼ
القدرة مة ال ييؼ ،واالي قار إل ال ،سيؽ.

خامساً :الرقابة :مثؿ يثرة الزوار أو الميالمات ال ا فية ،ال،قك يل الم ةومات الالزمة لةردامة ،مدـ
وجود قارير لةم ام ة وم ايير لةردامة ،ال سةن والردامة المفرنة ،يثرة األبناء و د،ل مس وى األداء،

مدـ القدرة مة م الجة األداء الض يؼ ،ومدـ القدرة مة دوؿ "ال".
سادساً االتصال :مثؿ يثرة االج مامات والةجاف ،مدـ وضوح ،ظاـ اال

االت ومس ويا  ،سوء الف ـ

واالي قار لإل غاء الجيد والر مة يل إدامة مالدات اج مامية مع اآلبريف م دؼ ال سةية.

سابعاً :اتخاذ الق اررات :مثؿ ا باذ د اررات م سرمة ،ال ردد يل ا باذ الق اررات ،ال سويؼ وال أجيؿ
والممانةة يل ا باذ الق اررات ،الحرك الزائد مة جمع يؿ الم ةومات دمؿ ا باذ القرار ،وا ماع أسةوب

ا باذ القرار مف بالؿ الةجاف الم ددة.

يما حدث (أمو شيبة )5995 ،مف م ودات اج مامية أو ميئية ،حيث ة ب الميئة المحةية
دو اًر يمي اًر يل إدارة الودت ومشيؿ باك الميئة االج مامية ،وي ،ل مالميئة االج مامية ال وامؿ
والمؤثرات االج مامية والثقايية ال ل ،ش دذا يل الميئة المحةية مثؿ ال ادات وال قاليد واألمراؼ واأل،مان

االج مامية األبرى وال ل ؤثر مشيؿ مماشر أو ير مماشر مة

إدارة الودت ويميف ال،ظر مة

مؤثرات الميئة االج مامية مف مدة زوايا مثؿ دد الم،اسمات االج مامية ،ود ال،اس مة مدـ حديد
األذداؼ ،الزيارات المفاجئة أو ير المبننة ،ال وانؼ والمجامالت االج مامية مة حساب الودت،

ال أجيؿ الم دد ليثير مف الم اـ وال،شانات (الرشيد.)1221 ،
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 2.5إدارة الوقت ونظريات اإلدارة:
ما مف حرية يميف أف ؤدى ويقوـ م ا ال امؿ إال يا،ت ضمف ودت محدد ومب ك لةقياـ

م ا ،ياإلدارة ذل أساساً حرية وزمف أو ودت وممؿ ،وذل القياـ م مؿ ي،فؽ مةي ودت ،وا،نالداً مف
ذذا المف وـ مرزت أذمية الودت مشيؿ واض يل أوائؿ القرف ال شريف ،واذ مت ال،ظريات والمدارس

اإلدارية مإدارة الودت مة ال،حو ال الل (ممد اا:)1221 ،
 2.5.1المدرسة العممية:
اذ مت ،ظرية اإلدارة ال ةمية مقيادة (يريدريؾ يةور) مدراسة الحرية والزمف ،وذلؾ م دؼ حديد

أيضؿ نريقة ألداء ال مؿ ،و مثؿ دراسة الحرية والزمف يل حةيؿ أو قسيـ ال مؿ إل

جزيئات

مسينة ،محيث ي ـ حديد حري ا األساسية مف م،نقة إل أبرى ،والزمف الذي يس غرد ذلؾ ،م دؼ

رمن األجزاء م ض ا مع م ض مأسرع وأيضؿ نريقة وأدؿ ودت مميف ،ودد أبذ ايةور يل االم مار
،سمة م ي،ة مف الودت ل غنية اح ماالت ال ودؼ أو المقان ات أو ال أبير لالس راحة ،أو ألسماب

اضن اررية أبرى (سالمة.)5988 ،

ودد اس بدـ يةور جزءاً مف دراسة الحرية وج ة ا يجزء ي،ل منةوب لدراسة الودت ،وال ل

نةب دراسة لةودت ليامؿ ال مؿ المنةوب أدي  ،و حديد أودات لة نؿ وأودات الراحة واألودات
الضائ ة ،إذ إ ف أي ممؿ يقوـ م اإل،ساف المد وأف ي ،ج م ،ودت ضائع ،وذ،اؾ ي رات محددة يميف
ام مارذا ي رات زم،ية م يارية ،إذا زادت مف الم دؿ النمي ل ام مرت ذد اًر لةودت (ال رف.)1222 ،

يما داـ (ذ،ري جا،يت) وذو مف أ حاب ،ظرية اإلدارة ال ةمية أيضاً م حديد األجر اليومل

مشيؿ ثامت ،يإذا اس ناع ال امؿ إ،جاز ال مؿ المحدد ل يل ودت أدؿ ،يإ ،يس حؽ أج اًر ي ادؿ الودت

الذي ممؿ ل قةيؿ .ودد درس (الزوجاف يرا،ؾ وليةياف جةمرت) وذما مف ال ةماء الم ا ريف لة الميف

السامقيف ،الزمف والحرية مشيؿ مف ؿ ،حيث و ال إل أداء ال مؿ مأحسف النرؽ يل زمف د ير،
واس ناما إدباؿ ال حسي،ات يل نوير ال مؿ وييفية أدائ  ،ودد وض ا دوامد لة مؿ م قسيم إل مدة

بنوات أو أدساـ ،و حديد الزمف الالزـ ليداء ليؿ بنوة ،ووض ا برائن ل ذه الغاية أنةؽ مةي ا
( )Flow Chartي ذه البرائن سامد مة دراسة أية ممةية م فا ية ا (و ر.)5987 ،
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 2.5.2المدرسة السموكية:
ال ،ظرية اإلدارة ال ةمية "،ظرية ال الدات اإل،سا،ية" وال ل ا ض يي ا االذ ماـ مإدارة الودت

مف بالؿ ضرورة إمناء ال امؿ ي رة لة مؿ ،وي رة لةراحة ،مما ي ،يس مة
إيجامل ،ومال الل مة

روح الم ،وية مشيؿ

إ ،اجي  ،واش ار ال ماؿ ممسئولي ـ ومأذمية الدور الذي يؤدو ،يل حقيؽ

أذداؼ الم،ظمة ،و أييد ش ورذـ مأف م ةح ـ مر منة م حقيؽ أذداؼ الم،ظمة ال ل ي مةوف يي ا

وأ ،ـ يمثةوف الجزء األساسل يي ا ،ويوير ذلؾ يثي اًر مف الودت الذي يميف اس غالل يل أ،شنة م ،جة

أبرى (ال رف.)1222 ،

ويل ذذه ال،ظرية ظ ر أذمية الودت يل الجوا،ب االج مامية واإل،سا،ية ،ودد داـ (مايو)

مإجراء مجمومة مف ال جارب والدراسات يل إحدى الشريات دامت بمس س،وات مف ماـ  5917وح

 5911و و ؿ إل أف اإل ،اجية

مد إل حد م يد مة ممؿ ال امةيف يفريؽ م اوف ،وير من ا،دياع

األيراد و او ،ـ ممدى االذ ماـ م ـ مف دمؿ رؤسائ ـ والمشرييف مةي ـ ،وم دـ اإليراه واإلجمار يل

ال امؿ م ـ ،وممشاري ـ يل
ةؾ المرحةة إل

،ع الق اررات وال غييرات ال ل ؤثر مةي ـ ،ومذلؾ ،ظر الماحثوف يل

المؤسسة ي،ظاـ اج مامل يريزوا مة

السةوؾ وا جاه مشامر وحاجات ال امةيف

مشيؿ رئيسل ولجميع ذذه األمور أثير مماشر مة ذدر واضامة الودت أو وييره (ممد اا.)1221 ،
 2.5.3المدرسة الحديثة:

ظ رت ال،ظريات الحديثة لة ،ظيـ م د ،ظري ل اإلدارة ال ةمية وال الدات اإل،سا،ية مس فيدة مف
ال جارب السامقة ،يأضايت مةي ا ونورت مفاذيم ا ،ودد واح ةت يي ا إدارة الودت ميا،اً مار از

(اموشيبة.)1229 ،

ومف ذذه ال،ظريات ،ظرية ا باذ الق اررات وال ل اس فادت مف ال،ظريات ال ل سمق ا وأضايت

إلي ا ونورت مفاذيم ا ،ودد اس ا،ت مالودت يل حؿ المشيالت األساسية لة بنين واإل ،اج ،ودد
ام مدت ذذه ال،ظرية مة األحداث الماضية ال ل رمما يوف ميررة أو مفاجئة أو م قةمة ،و ،ف ا مما

ي الءـ مع ا باذ القرارات ،والقرار يل مثؿ ذذه الحالة ي أثر م ةؾ األحداث الماضية ،أي أف الودت
يؤثر مة ،ومية القرار الم بذ وزمف حدوث أيضاً (ممد الجواد.)1222 ،
وال،ظرية الرياضية ال ل ام مدت مة

الرياضيات يل حؿ المشيالت وادارة الودت ،حيث

اي رضت أف الم،ظمة شم اليائف الحل يولد ثـ ي،مو ثـ ييمر ثـ يموت ،ودد اذ مت ذذه ال،ظرية
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مالودت ودد ظ رت أذمي يل النريقة ال ةمية وحساب ال فاضؿ و،ظرية االح ماالت و،ظرية المماريات

وبنون اال ،ظار و ير ذلؾ (النراو،ة.)1221 ،

 2.6عالقة إدارة الوقت بالوظائف اإلدارية األساسية:
إف ال مةية اإلدارية يوف مف م اـ ال بنين وال ،ظيـ وال وجي والردامة ،وذل ح وي مة
م مة إدارة الودت وذذا يقود،ا إل أف إدارة الودت س وجب وجود م ارات ال بنين وال ،ظيـ

الس بدام ا مف الية ،ويذلؾ م ارة الردامة (مميدات.)1227 ،
 2.6.1إدارة الوقت والتخطيط:

ال بنين ذو ال مةية ال ل ُميف اإلدارييف مف وضع األذداؼ و قدير المس قمؿ و نوير

ا جاذات ال مؿ ل حقيؽ ذذه األذداؼ .يال بنين ي ضمف حديد األذداؼ الم،اسمة ،واب يار الودت
المالئـ ل ،فيذذا ،ومة

ذذا يإف الودت يرايؽ ممةية ال بنين يل جميع البنوات ،وذو يرمن ميف

األجزاء الرئيسية لة مةية اإلدارية ،ويذلؾ ال مةيات اإل ،اجية واإلدارية الم ددة ،يما ي ـ وزيع الودت
مة يؿ مرحةة حسب ،وم ا وأذمي ا ومة ال امةيف أف ي،جزوا أممال ـ ضمف الف رة الزم،ية المحددة.

لذلؾ ،رى أف إمداد البنة ي نةب مراماة ال سةسؿ وال امع الزم،ل يل جميع مراحة ا ،وضرورة وزيع

و قسيـ األودات إل

أدساـ ،اسب مع المراحؿ المحددة محيث ييوف مجموم ا مساوياً لةودت اليةل

المب ك (ممد اا.)1221 ،

إف ،قنة المداية يل نميؽ إدارة الودت مشيؿ ي اؿ ،ذو وضع بنة م يامةة م جا،سة محددة
األذداؼ مشيؿ واض ومرف ،محيث ي رؼ اإلداري اال جاه والنريؽ الذي يسير يي  ،وال دؼ الذي

يس

ل حقيق مة المدى الم يد والقريب (مةياف.)1227 ،

يال بنين ير من مشيؿ أساسل مع الودت ،حيث إ ،مف مقومات البنة ال،اجحة أف يوف

محددة مف رة زم،ية م ي،ة سواء يا،ت نويةة أو م وسنة أو

غيرة األجؿ (الدميةج.)2008 ،

 2.6.2إدارة الوقت والتنظيم:
ال ،ظػيـ ذػو ةػؾ ال مةيػة ال ػل ػ ـ يي ػا ر يػب األيػراد والمػوارد الماديػة يػل مجمومػات ذييةيػة
ل ،فيذ البنن و حقيؽ أذداؼ الم،ظمة ،حيث يشمؿ ال ،ظيـ مددا مف الممادئ و األسس م ،ا:

ميـ

ال ييػؿ ال ،ظيمػل ،حديػد السػةنات وال ػالحيات والمسػؤوليات ،ال ،سػيؽ ،حديػد م ػدالت األداء
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الوظيفل، ،ظيـ ديؽ ال مةيات اإل ،اجية ،حديد المؤذالت ال ةمية المنةومة ،دراسة الظروؼ المحينة
مال مؿ دابةياً وبارجياً ،وا دار و،شر الي يمات ال ،ظيمية (.)Ferner, 1995

يال ،ظيـ يشيؿ حةقة الو ؿ ميف وظيفة ال بنين ووظيفة ال وجي  ،لذلؾ يإف أي بةؿ يل

وظيفة ال ،ظيـ سي ،ج م ،إذدار لةودت ،و أبير يل ال ،فيذ مما يؤثر سةما مة

أداء الم،ظمة ،

يال ،ظيـ الجيد يبفض الودت المنةوب لإل ،اج ويوير اليثير مف الودت الذي يس غؿ يل مجاالت أبرى

و مال الل يإ ،يحسف مف أداء الم،ظمة (شمير1252 ،؛ وال رف.)1222 ،
إف ويير الميئة ال ،ظيمية الم،اسمة يل ال مؿ ،مؿ مة
ياية ال،شانات ال ل يقوـ م ا ،مالوةً مة
اإل،سا،ية مع اآلبريف (سالمة.)5988 ،

ويير ودت اإلداري وج ده ،وا،جاز

ريع مس وى إ ،اجي  ،و وجي سةوييا  ،و ،مية مالدا

 2.6.3إدارة الوقت والتوجيو:
مر وظيفة ال وجي وظيفة مريمة ،حيث شمؿ وظيفة ال وجي جميع األ،شنة ال ل

ل شجيع المرؤوسيف مة

ممت

ال مؿ ميفاءة ويامةية يل المدى الق ير والنويؿ ل حقيؽ أذداؼ الم،ظمة

(ممدا ا.)1221 ،
حيث يشيؿ ال وجي جزءاً يمي اًر مف ودت اإلداري ،وي مثؿ ذلؾ يل إرشاد و وجي ال امةيف إل

ييفية أدية و ،فيذ ال مؿ ،إضاية إل

اال

االت المس مرة ممب ةؼ أشيال ا الشفوية والي امية

وال ي،ولوجية ،ولالس فادة الق وى مف الودت أث،اء ال وجي يف رض وير دوامد ثام ة وسةيمة لةميئة
االت

مد مشيؿ أساسل

المادية واالج مامية الموجودة يل الم،ظمة .حيث إف ،جاح ممةية اال

وير جو ،فسل مري يؤدي إل

أدية ال مؿ ميفاءة

مة وير أساسيات ال الدات اإل،سا،ية السةمية ،والسياسة ال حفيزية الم،اسمة والف الة ،مالوةً مة
الف ـ الواض لمف وـ جمامات ال مؿ وأثرذا يل إ،جاز ال مؿ ،ويذلؾ بةؽ مالدات اج مامية نيمة،
و اوف ومحمة وثقة م مادلة ميف ال امةيف ،ومة

وي الية .حيث ي ي

ويير ذذه األساسيات يل ال مؿ ير اً جيدة لزيادة ال فاذـ ودمـ الثقة ميف ال امةيف

و حفيزذـ مة زيادة مس وى األداء واإل ،اجية (.)Douglass, 1993
و ظ ر أذمية إدارة الودت ي

ال وجي مام مار أف الموج يجب أف ييوف مة

مةـ ودراية

م وديت ال وجي و،فسية ال امةيف والظروؼ المحينة مالم،ظمة واال ياف ال وجي يل ير محة وبارجاً
مف الودت المحدد ،يما أف إنالة زمف ال وجي سوؼ يش ر ال امةيف مالمةؿ مما يؤثر سةماً مة

حقيؽ

األذداؼ يما أف ال وجي يل زمف د ير وأزم،ة م فاو ة ي نل ثما اًر يا ،ة .يما ي د ال وجي مالزماً
11

لة بنين ،إذ المد لةموج أف ييوف مة مةـ مال بنين ح

(ال ور 1221 ،؛ وال رف.)1222 ،

يس نيع رمن ال مةيات اإلدارية مال وجي

 2.6.4إدارة الوقت والرقابة:
الردامة ذل ال،شان اإلداري الذي قوـ م اإلدارة مة أممال ا ليشؼ اال،حرايات و قويم ا وأف

ج ود الم،ظمة ـ ويقاً لةبنن الموضومة ل حقيؽ اليفاءة يل األداء (الحرمل.)1221 ،

و ظ ر أذمية إدارة الودت يل وظيفة الردامة م،د اليشؼ مف األبناء أو م،ع ودوم ا ،ودد
ينوؿ الودت المب ك لةردامة إذا يا،ت إجراءا ا شديدة و ارمة ،ومال يس يإف الودت المب ك

ل ا يق ر م،دما يوف ثام ة وم مدة مة المحمة والحرك مة

حقيؽ األذداؼ (ممد اا.)1221 ،

حيث يجب أف يوف ممةية اليشؼ مف األبناء أو م،ع حدوث ا يل الودت الم،اسب ،يما

ر من ممةية الردامة م مةية ال بنين و مد مةي ا ،إذ المد لةمرادب أف ييوف مة
اإلداري لي س،

مةـ مال بنين

ل القياـ مم ام الردامية ويقاً لما ذو مبنن وم رية مدى البروج مف الم ايير

المبنن ل ا و وديت حدوث ا .ويب ةؼ ودت الردامة حسب ،من القائد ،حيث ييوف أنوؿ يل حالة
،فيذذا مف بالؿ الوميد وال ديد ويق ر ود ا إذا يا،ت ،ام ة مف الذات وم مدة مة الثقة والمحمة

والحرك مة

حقيؽ األذداؼ (و ر 5987 ،؛ وأمو شيبة.)5995 ،

 2.7التكنولوجيا وادارة الوقت:
لقد أ م ال نور وال غيير أسرع ميثير مما ذو م ودع .ومة إدارة الودت أف ضيؼ إل ذذا
ال نور وال غيير مجمومة أبرى مف ال حديات ال ل فرض ا مةي ا ال ي،ولوجيا والوسائن االلي رو،ية

الم ددة .إذ يميف أف ييوف مف  ،ائج ذذه ال حديات الردامة والسينرة مة الم ةومات الجديدة واألج زة
الحديثة وال ي،ولوجيا ال

رية واس ي ام ا مالسرمة الق وى .وذذا ي ،ل أف مةي،ا أف  ،رؼ المزيد و ،ةـ

اليثير ،وأف ،قوـ مإدارة ما ذو أيثر وأيثر .ويجب أف ييوف ذلؾ مالقدر الم اح والم وير مف الودت

والزمف (مةياف.)1227 ،

إف اآلثار ال ل أحدث ا الحواسيب و ي،ولوجيا الم ةومات وشميات اال
ال الدات اإل،سا،ية شيؿ موضوماً م قداً ي ـ م،ادش

مة

،ناؽ واسع ،ومة

ياإلدارة اإللي رو،ية لةودت أ محت حقيقة واد ة أماـ أمي،،ا ،ي ل

االت واإل ،ر،ت مة
مس ويات م ددة.

ضمف أج زة الحواسيب،

والمرمجيات الم ،ومة ،ومجمومة مف النرؽ ال ل فامؿ ييما مي ،ا .وذل حقؽ ل،ا مزايا ذامة ،وذ،اؾ
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اليثير مف األمثةة ال ل وض اآلثار اإليجامية لة ي،ولوجيا مة اإلدارة اإللي رو،ية لةودت ،ي ة سميؿ

المثاؿ يإف ج از الحاسوب يمثؿ أحد الم نةمات األساسية يل إدارة الودت ،حيث

مر إدارة الودت

وظيفة أساسية مف الوظائؼ الرئيسية ال ل يؤدي ا الحاسوب ،يما أف شمية اال ،ر،ت ال  ،م ،ا حيث

أف اس بداـ اال ،ر،ت وير اليثير مف الودت ،إضاية إل

المريد االلي رو،ل ي و يمثؿ أداة رائ ة

لال

اؿ ،و،ظـ إمادة نةب ردـ ال ا ؼ شيؿ آلل شيؿ يل الودت الحاضر ضرورة حقيقية ،مالوة

مة

ال بانب المماشر

المريد ال و ل ومزاياه اليثيرة حيث ي ي

مالوة مة

مادؿ الم ةومات دوف الحاجة إل

السرمة الفائقة حيث لـ ي د مف داع لة حدث يل الودت األ ةل ،إضاية إل

الميا ب

اإللي رو،ية وما ويره مف ودت ،ظ اًر الس بداـ أ م ة الميا ب و يرذا مف األج زة واألساليب والمرامج
ال ي،ولوجية وال ل سامد مة حسف إدارة الودت (  Richard 2002, et al.؛ ال رف.)1225 ،

 2.8األسباب البيئية والتنظيمية لمشكمة إدارة الوقت:
اظـ مشيةة الودت يل المج م ات األدؿ ،مواً مف المج م ات الم قدمة ،و نفو مة سن

المشيالت م،دما س

اإلدارة إل ال نوير وال حديث لةم،ظمات وال يئات المب ةفة .وي،ج ال ديد مف

المؤسسات يل نوير ال،ظـ واآلالت والم دات المس بدمة يل اإل ،اج وليف ا جاذات ال امةيف ،حو

الودت مق المشيةة األيثر قيداً (ذالؿ.)1227 ،
و مثؿ أذـ األسماب الميئية وال ،ظيمية لمشيةة إدارة الودت يل اآل ل:
 الميئة االج مامية :و، ،ل مالميئة االج مامية ةؾ ال وامؿ والمؤثرات االج مامية والثقايية ال ل

،ش دذا يل الميئة المحةية مثؿ ال ادات وال قاليد واألمراؼ واأل،مان االج مامية األبرى ال ل ؤثر
مشيؿ مماشر أو ير مماشر مة إدارة الودت ،يقد ،جد أف

ذذا المج مع وال ل

ريات الفرد يل مج مع ما مثؿ وادع

مر أم اًر نمي ياً يل ذذا المج مع ولي ،ا ليست يذلؾ يل مج م ات أبرى.

يفل م ض المج م ات ،الحظ وجود اذ ماـ ض يؼ ممسائؿ ودضايا إدارة الودت (الرشيد.)1221 ،

، وع ال الدات األسرية واالج مامية السائدة ،والذي ي حدد نمقاً ل اإلنار الباك مال امؿ دابةياً،
وم فة با ة ةؾ ال الدات ال ل ال يمثؿ م ،ر الودت أية أذمية يي ا ،حيث إف االل زاـ ماألداء

والسةوؾ المحدد أو المر وب ي م ذو الشلء األيثر أذمية (النحاف.)1221 ،

 ال مومية والم د مف ال ب ك وشغؿ م ض الوظائؼ مأشباك ال واير يي ـ م نةمات شغة ا.
وي قد يمار ال امةيف دائماً أ ،ـ يس ني وف أف يشاريوا مالرأي والم،ادشات محيـ مواد ـ القيادية

دوف ال،ظر ل دـ ب

ـ يل مجاؿ الم،ادشة أو ض ؼ بم ار ـ يي ا (ال رف.)1225 ،
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 مدـ اإللماـ أو الم رية لو ؼ الوظيفة ،ومال الل
اال

ومة حديد المسئوليات والحقوؽ ،وبنون

اؿ والسةنة يل ال ييؿ ال ،ظيمل يل الم،ظمة ،مجا،ب مدـ اإللماـ مالةوائ والقوا،يف الم موؿ

م ا ويؤدي يؿ ذلؾ إل

لةغير (.)Roesch, 1998

يثرة الجدؿ والم،ادشات وال روب مف حمؿ المسئولية ومحاولة حمية ا

 مدـ االذ ماـ م وجي وارشاد و دريب ال امةيف مة

م ارات ،ظيـ وادارة الودت ،مما يؤدي إل

إ،جاز األمماؿ ممج ود يمير ويل ودت أنوؿ يما يؤدي إل إلقاء ممئاً يمي اًر مة الرئيس المماشر

(ممدالجواد.)2000 ،

 2.9األساليب اإلدارية المستخدمة في إدارة الوقت (أساليب إدارة الوقت):
إف دراسة ال ةوـ اإلدارية دد ،مت و نورت مع نور الحياة االد

ادية واالج مامية ،وازدادت

ال جارب يل ذذه ال ةوـ و ماي،ت المدابؿ .وياف الب الؼ األسس ال،ظرية و مايف مؤذالت القائميف

مة ال ،فيذ األثر األيمر يل ظ ور و نميؽ اليثير مف المدابؿ واألساليب مة ذذه ال ةوـ اإلدارية،
السيما اس ار يجيات و،ظـ الودت .و جدر اإلشارة إل

أف إ ماع ذذه المدابؿ واألساليب واس ي اب

مب ةؼ النرائؽ اإلدارية يل المحث والدراسة وال نميؽ ،يميف مف بالل ا الو وؿ إل

ودررات أحسف يل الودت الم،اسب والمالئـ لذلؾ (ذالؿ.)1227 ،
ا

ليف م،د نميؽ ذذه المدابؿ واألساليب اإلدارية المب ةفة مة

 ،ائج أيضؿ

اس ار يجيات و،ظـ إدارة

الودت ،المد مف األبذ م يف االم مار القوا،يف واألسس ال ل حيـ ذذه اإلدارة ،واميا،ية نميؽ
الممارسات والوظائؼ اإلدارية المب ةفة مة

ممارسات ووظائؼ إدارة الودت سواء أيا،ت ممارسات

بنين أـ ،ظيـ أو ردامة  ...الخ .ومدى مالئمة ذلؾ ية ألدوات ودوامد ذذه اإلدارة (ال رف،

)1225
ييما يةل م ض األساليب اإلدارية المس بدمة يل إدارة الودت:
3.:.2

اإلدارة بالتفويض:
ي مر ال فويض وسيةة م مة لإليادة مف مواذب وددرات المرؤوسيف ول وسيع مجاؿ أثير

المدير مما ي جاوز مقدر الذا ية مة

إ،جاز ال مؿ .واذا ياف ال فويض أم اًر ضرورياً يل الحاالت

ال ادية يإ ،ييوف أشد ضرورة يل الحاالت ال اجةة ال ل ال حمؿ ال أبير .حيث إف دياـ المدير

مال مؿ م،فس

د بسارة لةجميع ،األمر الذي يفرض مةي مدـ القياـ م إذا ياف ماإلمياف فويض

(امو شيبة.)1229 ،
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و ر من حسف إدارة الودت ار ماناً مماش اًر محسف فويض الم اـ واألمماؿ والسةنة الالزمة

ل بريف ،ويح اج م بذ القرار إل ال فويض الف اؿ ل حقيؽ أذداؼ المشروع ،يال فويض وسيةة رئيسية

لحسف إدارة الودت واس ثماره واس غالل  ،وذو ممةية ي الة إل ماـ وا،جاز األمماؿ ولةح وؿ مة  ،ائج
أيضؿ مف بالؿ اآلبريف الذيف فوض إلي ـ م مة إ،جاز ذذه األمماؿ (مةياف.)1227 ،

ويق د مال فويض ال،قؿ المؤدت ل الحيات المدير إل المرؤوس ،محيث ية زـ المرؤوس مأداء
الواجمات ال ل ييةف م ا رئيس ويمارس ال الحيات الالزمة ألدائ ا ،وي م مسئوالً أماـ رئيسه مما داـ

م مف أمماؿ ،وال ي ،ل ذلؾ إمناء المرؤوس ال الحيات والمسئوليات يامةة مؿ ي حمؿ المدير
المفوض لةمسئولية ،و ب ةؼ المؤسسات والمدراء يل درجة ال فويض ،ييةما ا ج ت المؤسسة ،احية

الالمريزية زادت درجة ال فويض ،مي،ما يل حالة المريزية ،ي مةية ال فويض قةك (حمودة.)1221 ،

ي ض مف ذلؾ أف فويض السةنة مف أيضؿ أساليب إدارة الودت لدى المدير ،ومف أذـ

األساليب أيضاً المس بدمة مف دمؿ المدير يل نوير الموظفيف و حسيف أدائ ـ و إ ،اجي ـ واس غالؿ
ود ـ ،وذلؾ مف بالؿ إس،اد أيمر ددر مميف مف األ،شنة الف،ية و الثا،وية ال ل ضمف يثير مف

ال فا يؿ الجزئية للعمل لم او،ي و فويض ـ مسةنات ألدائ ا  ،ح

ي س ،ل ال رييز مة أداء

األ،شنة الم مة و الرئيسة و يريس ج وده وود لمماشرة وظائف األساسية الجوذرية مثؿ ال بنين ال اـ

و رسـ السياسة وال ،ظيـ والردامة إل
المرسومة (شمير.)1252 ،

جا،ب حؿ المشيالت الم قدة ال ل

رض نريؽ األذداؼ

 3.:.3اإلدارة باألىداف:
ي،ظر إل أسةوب اإلدارة ماألذداؼ مة أ ،ا أداة بنينية، ،ظ اًر لمساذم ا الف الة يل حديد

و يا ة األذداؼ مشيؿ جيد ،وأداة ،ظيمية، ،ظ اًر ل حديدذا لة الدات الوظيفية ميف الرؤساء

والمرؤوسيف ،ووضع الشبك الم،اسب يل المياف الم،اسب ،وأداة وجي ية جيدة ،ظ اًر لةمشارية الف الة

ال ل ح ؿ ميفالرئيس والمرؤوسيف يل

يا ة األذداؼ وا باذ الق اررات و ،مية اال

االت المس مرة

مي ،ـ ،لحؿ ياية م ودات ومشايؿ ال مؿ .وأداة ردامية ،ظ اًر لقدر ا مة دياس ال ،ائج م ورة دديقة،

مف بالؿ الم ايير ال ل ي ـ اال فاؽ مةي ا مسمقاً .ومف ذذا الم،نةؽ يريز أسةوب اإلدارة ماألذداؼ

مة ضرورة ال مؿالجمامل وروح الفريؽ والمشارية الف الة واإليجامية ميف الرئيس والمرؤوسيف ل حقيؽ

األذداؼ المش رية،ولزيادة الف الية اليةية لةم،ظمة (سالمة.)5988 ،
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و رؼ اإلدارة ماألذداؼ مة

أ ،ا ممةية ضمف أذداياً محددة وموضومة مشيؿ مش رؾ

لةم،ظمة ييؿ ،وليؿ وحدة ويرد يي ا .إذ ي ـ اس ماؿ ذذه األذداؼ يأساس لة بنين وادارة ال،شانات
ال ،ظيمية و قييـ األداء و حديد الميايآت (ال رف.)1225 ،

ويل اإلدارة ماألذداؼ ي فاوض المرؤوس ورئيس حوؿ أداء مجمومة مف األذداؼ الفردية ال ل
س ،جز بالؿ ودت م يف ،و الماً ما يوف س،ة واحدة .وم د الموايقة مة

ال فاوض ي رؾ المرؤوس

لوحده إل،جاز ذذه األذداؼ ،يي ما مدا أي دريب أو وجي دد ينةم  ،ويل  ،اية الودت الم يف ،يقارف
أداء المرؤوس مع األذداؼ الم فؽ مةي ا .و

وال ردية (مي ؿ.)5999 ،

إف أسةوب اإلدارة ماألذداؼ يريز مة

والف اليات ،يأي ،شان يجب أف يؤدي إل

م

درجة اإل،جاز مامالً رئيسياً يل حديد ال ار ب

ال ،ائج أو الغايات أيثر مف رييزه مة

حقيؽ ال ،ائج وال ل

اإلدارة مف بالؿ حقيؽ ال ،ائج ،وويؽ ذذا المف وـ

ال،شانات

مر األذـ ،حيث قاس يامةية ،جاح

م ال ،ائج ذل الممرر الرئيس ليؿ موارد الم،ظمة،

و ج ي از ا ،وال،فقات ،والمرامج والبنن ،الف اليات ،حيث

م وظيفة اإلدارة ماألذداؼ حقيؽ ،وع من

الترابط الوثيق بين كل من المدخـالت ،والعمليات ،والنتائج في نسق واحـد متفاعـل ومتكامل

(ال مايرة.)1221 ،

إف أيضؿ نريقة لة امؿ مع اإلدارة ماألذداؼ ذل مدء يوـ ال مؿ مشيؿ

حي يل الودت

المحدد ماماً ،لذلؾ يجب الحفاظ مة الودت الشب ل مإ ماع نرؽ مم يرة يل اي شاؼ الثغرات ال ل
س ،زؼ الودت الذي ياف مف المميف اس بدام يل بدمة مر،امج اإلدارة ماألذداؼ (حمودة.)1221 ،

 3.:.4اإلدارة باالستثناء:
رؼ اإلدارة ماالس ث،اء مة أ ،ا ممدأ ردامل ي رايؽ مع مقار،ة األداء مالم ايير الموضومة.

ويق رح ذذا الممدأ إمالـ المديريف مف األوضاع ال ل ظ ر يي ا ميا،ات الردامة ا،حراياً ذاماً مف ذذه

الم ايير الموضومة .وي،ادي م مدأ اإلدارة ماالس ث،اء مأف ما يريع إل اإلدارة ال ةيا يجب أف ي،ح ر
يقن يل اال،حرايات الف ةية الم مة مف األداء المبنن ،م دؼ الحفاظ مة ودت ونادة وددرة أمضاء

اإلدارة ال ةيا (.)Marc, 2003
وي ر ب مة ا ،اج أسةوب اإلدارة ماالس ث،اء ال ديد مف الفوائد م ،ا (بةيؿ:)5991 ،


فرغ اإلدارة ال ةيا ليمماؿ ال امة ير الرو ي،ية ،ليل ني ا ما س حؽ مف اذ ماـ ي ق ،ا ومال الل
حقؽ الغرض المنةوب م ،ا.
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ويير الج د الضائع يل ا باذ د اررات رو ي،ية إجرائية يميف مرمج ا واس،اد نميق ا لةمرؤوسيف،

حسب دد ار ـ.

 يحسف اس ثمار يؿ مف الرؤساء والمرؤوسيف لود ـ ،حيث يريز يؿ م ،ما مة ال مؿ الذي يمي،
إجاد .

 إ احة الفر ة لةمرؤوسيف لة

رؼ يل الحدود المرسومة ،ويل الحاالت الم شام ة أو ال ل ب ةؼ

اب الياً نفيفاً عن هذه الحدود ،وفي ذلك تدريب لهم وتنمية لبعض قدراتهم ومهاراتهم.
 ار فاع الروح الم ،وية لةمرؤوسيف ،ل دـ اضنرارذـ لةرجوع إل رئيس ـ يل يؿ
ولش ورذـ مأ ،ـ يس ني وف ال

غيرة ويميرة،

رؼ ولو يل حدود ضيقة.

 3.:.5اإلدارة الذاتية:
إف اإلدارة الذا ية شيؿ مف اح إدارة الودت ،وال نوير الذا ل ذو ال نوير وال حسيف لنرؽ

وممارسات إدارة الودت ،يالفرد يجب أف ييوف مدير ذا  ،مدرؾ ألذداي و ايا  ،م م ع ماإلرادة
المس قةة والومل الشب ل ،ومحدد ل،ناؽ ود  ،ومر ب ألولويا

ونرؽ وممادئ إدارة الودت (ال رف.)1225 ،
و رؼ اإلدارة الذا ية مة

أ ،ا القدرة مة

ومقيـ لذا

يل ضوء ممارسات

إشماع حاجات ال،فس األساسية لدى اإل،ساف،

لبةؽ ال وازف يل الحياة ميف الواجمات والر مات واألذداؼ .وم،د ال حدث مف إدارة الذات يإف ذلؾ
ي،قة،ا إل ميمؿ رئيس وذاـ ل أال وذو إدارة الودت ،ويل ذذا الشأف يرى الم ض أف إدارة الودت مقدـ
مة إدارة الذات ،أل،

الوماء الذي يح ضف ذذه اإلدارة لةذات ،يإدارة الذات ذل األذـ واألول  ،ويرى

م ض المدرميف أف الحديث مف الودت مم زؿ مف الذات ذو مف األبناء اليميرة ،ألف الذات ذل

القرار الذي يوظؼ الودت لبدم (ممداا.)1221 ،

و مدو أذمية اإلدارة الذا ية يوسيةة مسامدة يل االس فادة مف الودت ،مف بالؿ رييز اإلدارة

الذا ية مة

ضرورة ي ـ اإلداري ليذداؼ ال ل يس

ل حقيق ا ،وم رية ال،شانات ال ل يقوـ م ا،

والوسائؿ والنرؽ ال ل يس بدم ا يل سميؿ حقيؽ ذذه األذداؼ .واف ما يميز اإلدارة الذا ية ويائد ا

اليميرة إلدارة الودت ،ذو اس م اررية وشمولية ذذا المف وـ .ياإلدارة الذا ية ماماً يإدارة الودت ،مف
حيث مدـ اد

ارذا مة

شبك دوف آبر ،أو مة

ياإلداري ال،اج والف اؿ ،ذو الذي يحاوؿ ال رؼ مة
وي مؿ مة

،شان دوف آبر ،أو مة

اإلميا،يات والمواذب الم احة لدي  ،ويقيم ا

نويرذا ،ل سامده يل ريع مس وى إ ،اجي  ،و حسيف مس وى مالدا
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زمف دوف آبر.

وسةوييا  ،وزيادة

مرو،

يل ال أدةـ مع الم غيرات الدابةية والبارجية ،م دؼ إ،جاز األمماؿ و حقيؽ األذداؼ ميفاءة

وي الية مر ف ة (سالمة.)5988 ،

مد مة ال نوير الذا ل وذو مسؤولية ذا ية ،األمر الذي

وي ض مف ذلؾ أف اإلدارة الذا ية

يح ـ مة اإلداري أف يب ك جزءا مف ود الرسمل مجا،ب ود الباك لزيادة م ةوما واالنالع

مة الم ارؼ الحديثة و اي ساب الم ارات الجديدة ،مغية نوير األداء الفردي والم،ظـ واس غالؿ الموارد
واإلميا،يات الم احة مشيؿ أيضؿ (شمير.)1252 ،

 2.10لمحة عن الجامعات الفمسطينية
الجام ة ذل مؤسسة اج مامية مف

،ع المج مع ،وذل مثؿ دمة ال رـ ال ةيمل ،ليس لمجرد

يو ،ا آبر مراحؿ ال،ظاـ ال ةيمل وحسب مؿ أل ،ا حمؿ مسئولية يميرة يل

الجام ل مةمياً ودومياً وثقايياً وييرياً ووجدا،ياً .ي ل أداة المج مع يل
الف،ية والم ،ية واالد

يا ة و يويف الشماب

،ع ديادا يل مب ةؼ المياديف

ادية والسياسية واإلدارية والثقايية والفيرية ،وال ل مف بالل ا إما أف ي امع

المج مع مسير مبن حثيثة وما،دياع وحيوية واما أف يراوح ميا ،مع ال قدـ مبن منيئة (م،اية،

.)1252

إف أذـ ما ي دؼ إلي ال ةيـ الجام ل ذو بدمة المج مع واالر قاء م حضارياً ،و ردية الفير،

و قديـ ال ةـ ،و ،مية القيـ اإل،سا،ية و زويد المالد مالم ب

يف والف،ييف والبمراء وامداد اإل،ساف

المزود مأ وؿ الم رية ،ونرؽ المحث الم قدمة ،والقيـ الريي ة لةمساذمة يل م،اء المج مع و ،ع
مس قمؿ الونف وبدمة اإل،سا،ية (شحادة.)1225 ،
ومف أجؿ و وؿ الجام ة إل

حقيؽ أذداي ا مأمة

يفاءة ويامةية يإ ،ا ح اج إل

جام ية ،اجحة م ةؾ البمرات والم ارات والقدرات الم ميزة (وذمة.)1228 ،

إدارة

 2.10.1جامعة األزىر:
أ،شأت جام ة األزذر – زة يل منةع الفا

مف سم ممر مف ال اـ  ،5995مقرار مف السيد/

ياسر مريات رئيس دولة يةسنيف الراحؿ رحم اا ،وجاء إ،شاء الجام ة لإلس اـ يل إ احة ير ة

ال ةيـ الجام ل لةشماب الفةسني،ل ،دابؿ الونف وبارج م دؼ المحايظة مةي ـ والحد مف ذجر ـ

يل نةب ال ةـ إل البارج.
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حيث شقت الجام ة نريق ا واس مرت يل قدم ا وس ت ل قديـ المزيد مف البدمات ال ةمية

والمحثية لةنةمة والماحثيف والمج مع الفةسني،ل ،يقد مدأت الجام ة ميةي يف يقن ذما يةية الشري ة
والقا،وف (الحقوؽ اآلف) ويةية ال رمية ،و ام ت الجام ة ال ،وض واالس مرار يل إضاية يةيات

جديدة ،ويل ال اـ  5991أ،شأت أرمع يةيات أبرى ذل يةية ال يدلة وذل الوحيدة يل دناع زة،
ويةية الزرامة ويةية ال ةوـ ويةية اآلداب وال ةوـ اإل،سا،ية ،ثـ أضيؼ ل ا يل ال اـ  5991يةية

االد

اد وال ةوـ اإلدارية ،ويل ال اـ  5997ـ إ،شاء يةية ال ةوـ النمية ال نميقية ةمية الح ياجات

المج مع الفةسني،ل ،و  ،يجة لة نور المس مر والم وا ؿ وحفاظاً مة ال دؼ األسم لةجام ة ـ
يل ال اـ  5999إ،شاء يةية نب يةسنيف وذل األول يل دناع زة ،ويل ال اـ  1225أ ،ـ إ،شاء

يةية ال ،دسة و ي،ولوجيا الم ةومات وذلؾ لموايمة ال نور ال ةمل ول ةمية اح ياجات المج مع

وم نةما  ،ويل ال اـ   1227ـ إ،شاء يةية حيدر ممد الشايل لنب األس،اف لرساهنفٌاالرذقاء
توسروىطةالفنواألسٌاى،وذحسَيالخذهاخالطثَحالرٌٍرلقاهاالشعةالفلسطٌٌَفٌهجالالفن
واألسٌاى.
ودد دامت جام ة األزذر مإدامة المما،ل المس قةة والمب مرات ال ةمية الحديثة وم ،ا مب مر

حةيؿ األ ذية ومب مر المحوث وال حاليؿ الدوائية ومب مر المياه وال رمة ماإلضاية إل
الجديدة ال ل س

مي م ا

الجام ة جاذدة ل زويدذا مذبائر الي ب والمراجع والدوريات ال ةمية واألدمية

ي يوف لةماحثيف مر اً ب ماً ي ،ةوف م ،ال ةـ والم رية.

أما يل مجاؿ الدراسات ال ةيا ،يقد أ،شأت الجام ة مرامج الماجس ير لة ديد مف ال ب

وم ،ا الةغة ال رمية وال رمية م ب

ا ا والييمياء ومةوـ المياه والميئة والزرامة والدراسات الشرؽ

أوسنية وال ةوـ السياسية والمحاسمة وادارة األمماؿ واالد
ب

ات

ات.

اد واإلح اء والحقوؽ وال يدلة م دة

ودد دامت الجام ة م نوير مر،امج الدمةوـ الم وسن إل يةية الدراسات الم وسنة وال ل م،

درجة الدمةوـ الم وسن يل مجاالت يل مجاالت مةمية م ب

ة ومب ةفة مشقي ال ةمل واألدمل،

ةمل حاجة الونف يل واير أم،ائ الفةسني،ييف القادريف مة اإلس اـ يل م،اء المج مع و نويره مة

أسس مةمية م ،جية.

يل مجاؿ ال الدات البارجية وال وا ؿ م ع جام ة األزذر محضور وام راؼ دولل ومرمل
يمير و ميز م الدا ا الم ،ومة والمميزة مع ال ديد مف اال حادات والم،ظمات والشميات ال رمية والدولية

ال ل دمـ ش ادا ا وبريجي ا ،حيث إ ،ا أمرمت ال ديد مف ا فاديات ال وأمة مع مدة جام ات مالمية
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ومرمية .حيث ممةت الجام ة مة
اال ،ر،ت وممةت مة

و يؿ ميا،ا ا وم ةوما ا إل

البارج مس ثمرة مذلؾ شمية

ويير ياية اإلميا،يات إلي اؿ يؿ ما يفيد نةم ا مف م ةومات سواء ياف يل

حقؿ االس الـ مف الدرجات أو البنة الدراسية أو الحالة المالية مالوة مة اال

اؿ ممي مة الجام ة

واالس ارة م ،ا الي رو،ياً ماإلضاية إل ال قويـ الجام ل وياية الم ةومات ال ل فيد النالب.

(ال فحة االلي رو،ية لجام ة األزذر.)1252 ،
 3.21.3الجامعة اإلسالمية:
أسست الجام ة اإلسػالمية مػاـ  5978حيػث مػدأت الجام ػة مػثالث يةيػات ذػل يةيػة الشػري ة

ال ػػل أ ػػمحت الحق ػاً يةيػػة الش ػري ة والقػػا،وف ،ويةيػػة أ ػػوؿ الػػديف ،ويةيػػة الةغػػة ال رميػػة ال ػػل أ ػػمحت

الحقاً يةية اآلداب ،و،ظ اًر لحاجة المج مع الفةسني،ل الماسة إل ال ب

ات األبرى ،يقد ـ يل ماـ

 5982اي ػػاح ثػػالث يةيػػات أبػػرى ذػػل :يةيػػة ال رميػػة وال جػػارة وال ةػػوـ ،ثػػـ اي حػػت يةيػػة ال ،دسػػة مػػاـ
 ،5991ويةي ػػة ال مػ ػريض منة ػػع ال ػػاـ الد ارس ػػل  ،5991-5991ويةي ػػة ي،ولوجي ػػا الم ةوم ػػات ي ػػل ال ػػاـ
الدراسل  ،1221-1221ويةية النب منةع ال اـ الدراسل .1227-1221
ومة مدار ةؾ الس،وات ش دت الجام ة نو اًر مةحوظاً يل ذيئ ا األياديمية واإلدارية وأمداد

نةم ا وبريجي ا ،إل جا،ب مرايق ا ووحدا ا ،ومب م ار ا ،وبدما ا يل مجاؿ المحث ال ةمل وال ،مية

المج م ية ،مالوة مة مالدا ا الون،ية واإلدةيمية.

يما م ،الجام ة اإلسالمية درجة الماجس ير يل ال ديد مف ال ب

ات وم ،ا :ال ،دسة

المد،ية ،إدارة األمماؿ ،الفيزياء ،الرياضيات ،ال ةوـ الحيا ية ،مةـ ال،فس ،ال حة ال،فسية والمج م ية،

الم،اذج ونرؽ ال دريس ،أ وؿ ال رمية ،ال اريخ ،الةغة ال رمية ،القرآف اليريـ ومةوم  ،الحديث

الشريؼ ،ال قيدة ،أ وؿ الفق  ،الفق المقارف والقضاء الشرمل.
و م،

الجام ة أيضاً الدمةوـ ال اـ يل ال رمية ،ودرجة الدمةوـ ال الل يل اإلدارة ال رموية،

وس

الجام ة مشيؿ دائـ ل حديث م،اذج ا لموايمة ال نور ال ةمل الذي ش ده حقوؿ

الدراسات اإلسالمية ،ال حة ال،فسية والمج م ية واإلرشاد ال،فسل وال رموي.

الم رية يل يؿ مياف مف ال الـ ،ولةجام ة اإلسالمية ثقاية دمو إل اإلمداع وال نوير وال ،مية ،واألبذ

مسمؿ ال قدـ ال المية .حيث وير يؿ اإلميا،يات الم احة لبدمة ال مةية ال ةيمية ،و ـ مالجا،ب
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ال نميقل اذ مام ا مالجا،ب ال،ظري ،يما و ـ م وظيؼ وسائؿ ال ي،ولوجيا الم ويرة يل بدمة ال مةية

ال ةيمية ،و ضـ الجام ة مدداً يمي اًر مف المب مرات ال ةمية وير يي ا أيضؿ األج زة ال ةمية الالزمة
لةدراسة ال ةمية واجراء ال جارب إل جا،ب الدراسة ال،ظرية ،يما وير الجام ة مدداً يمي اًر مف مب مرات

الحاسوب لبدمة ال مةية ال ةيمية والمحث ال ةمل.
و دؼ الجام ة إل

ويير بدمة ال ةيـ ال الل ألم،اء دناع زة با ة والش ب الفةسني،ل

مامة ،موايمة ال قدـ ال ةمل يل مب ةؼ م،احل الحياة ،و قوية ال الدات ال ةمية والثقايية مع الجام ات،
وبدمة المج مع الفةسني،ل ،و وايب الجام ة الحضارة ال المية واإل،جازات ال ةمية وال ي،ولوجية ،يما
ـ الجام ة مال اوف و مادؿ البمرات واألسا ذة الم ب

يف مع الجام ات الفةسني،ية وال رمية

واإلسالمية وال المية يل مب ةؼ مجاالت ال ةوـ وال ي،ولوجيا ،ولمزيد مف ال وا ؿ مع المج مع المحةل
ـ إ،شاء ممادة بدمة المج مع وال ةيـ المس مر ماـ  5991ي،ايذة لةجام ة اإلسالمية مة المج مع

الفةسني،ل ،ولةجام ة مالدات ونيدة رمن ا ماليثير مف الجام ات المحةية وال المية ،و ،ظـ مالد ا
ا فاديات

اوف و وأمة مع مدد مف الجام ات ،وذل مضو يل ا حاد الجام ات ال رمية ورامنة

الجام ات اإلسالمية ورامنة جام ات المحر األميض الم وسن واال حاد الدولل لةجام ات ،ول ا
اوف مع يثير مف الجام ات ال رمية واألج،مية.

ةة

(ال فحة االلي رو،ية لةجام ة اإلسالمية)1252 ،
 3.21.4جامعة األقصى:
أ،شػػأت جام ػػة األد ػ يػػل ال ػػاـ  5911يم ػػد لةم ةمػػيف حػػت إدارة الحيومػػة الم ػرية ودػػد

حولت يل ال اـ  5995إل يةيػة سػميت ميةيػة ال رميػة الحيوميػة ،حيػث أبػذت يػل ال نػور ػدريجياً يػل

بنن ا الدراسية وأدسػام ا ال ةميػة وأسػا ذ ا ومػدد نالم ػا ،و ،يجػة ل ػذا ال نػور ػـ حوية ػا يػل ال ػاـ

 1225إل جام ة حيوميػة شػرؼ مةي ػا و ازرة ال رميػة وال ةػيـ ال ػالل الفةسػني،ية ،و ضػـ الجام ػة سػمع
يةيات م ،درجة الميالوريوس يل  17مر،امجاً أياديمياً ،وس ت الجام ة م،ذ ،شػأ ا إلػ
لنةمة يةسنيف ل ج،م ـ م اررة الغرمة واالم اد مف الونف األـ يةسنيف.

مب

و ،يجة لة نور الحثيث وموايمة ال غيرات المس مرة أ،شأت جام ة األد
ة مم ،درجة الدمةوـ الم ،ل الم ب ك والدمةوـ الم وسن.
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ػويير ال ةػيـ

يةية المج مع وذل

دؼ جام ة األد

إل إمداد إ،ساف مزود مالم رية ،و الم ارات ،والقيـ ،ولدي القدرة مة

ال ةـ المس مر و وظيؼ ي،ولوجيا الم ةومات مف بالؿ مرامج م،اء القدرات ،وال ةيـ الجام ل ،والمحث
بالؿ حقيق ا لرؤي ا مالثقاية ال رمية،

ال ةمل ،و ،مية وبدمة المج مع .و ة زـ جام ة األد

واإلسالمية ،وممادئ حقوؽ اإل،ساف ال ل شمؿ المسئولية ،واالل زاـ محيـ القا،وف ،والشفايية ،واالح راـ،

وال سام  ،وال دالة ،والمساواة ،وال مييف ،والمشارية أل حاب الم ةحة .ماإلضاية إل ،شر الم رية،
و ميؽ جذورذا ،وبدمة المج مع الفةسني،ل و نويره با ة ،والمج مع ال رمل واإل،سا،ل مامة ،يل

إنار يةسفة س ،د إل المفاذيـ الون،ية و راث الحضارة ال رمية واإلسالمية ،و س
مف بالؿ:

زيز ال نوير المؤسسل لجام ة األد

ل حقيؽ ذذا ال دؼ

مواسنة حسيف يفاءة الدمـ المسا،د لة مةية

ال ةيمية والمحث ال ةمل وبدمة المج مع  -و حسيف جودة المرامج األياديمية ي
ويير ميئة ةيمية ةمي يامةة  -المساذمة ي
،ع السياسات حوؿ دضايا جام ة األد

الجام ة مواسنة

حسيف الم رية والف ـ يأساس لدمـ ا باذ الق اررات و

و المج مع الفةسني،ل مف بالؿ ال شميؾ مع المؤسسات

والمرايز ال ةيمية والمحثية ومؤسسات المج مع المد،ل مة

اإلدةيم

المس وى المحة

وال المل -

المساذمة يل ممةية ال ،مية المس دامة لةمج مع الفةسني،ل مف بالؿ قديـ البدمات ال ةيمية وال دريمية
والمحثية واالس شارية وال مؿ ال نومل وذلؾ مالشراية مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المج مع

المد،ل والقناع الباك  -نوير ،ظاـ

ةيمل م ،ل م وسن ير يز مة

ال ميز واإل قاف ويةم

اح ياجات المج مع ال ،موية.
يما دؼ الجام ة أيضاً إل

،مية الش ور ماال ،ماء لةونف وروح المسئولية واالذ ماـ مالثقاية

القومية و نوير ال راث الون،ل ،و،شر الم رية و أ ية ا مإ احة يرك ال ةيـ ال الل والم ب ك
ألم،اء الش ب الفةسني،ل يل مجاالت ال ةوـ المب ةفة لبدمة المج مع و نويره ،والمسامدة يل حؿ

مشيال  ،اال،ف اح مة

اإل،جازات ال ةمية يل ال الـ و سبيرذا لبدمة أذداؼ المج مع الفةسني،ل،

و نوي ا لمس ةزمات ال ،مية الون،ية الشامةة .مالوة مة

االذ ماـ م دميـ ال الت ميف الجام ة

ومؤسسات المج مع ياية ،وثيؽ الروامن ال ةمية والثقايية الم ميزة مف نريؽ مادؿ البمرات والم ارؼ

مع الجام ات وال يئات والمؤسسات ال ةمية والثقايية الفةسني،ية وال رمية وال المية.
يما زودت جام ة األد

المج مع الفةسني،ل ماليثير مف المدرسيف والماحثيف ذوي اليفاءة

ال ةمية وال رموية ال الية مف حمةة الميالوريوس والةيسا،س والدي وراه ممر مر،امج الدراسات ال ةيا

المش رؾ مع جام ة ميف شمس.

(ال فحة االلي رو،ية لجام ة األد

17

.)1252 ،

الفصل الثالث
تصميم ومنيجية البحث
ي  ،ػػاوؿ ذ ػػذا الف ػػؿ و ػػفاً لم ػػ ،ج المح ػػث ال ػػذي اسػ ػ بدم الماح ػػث ،ون ػػرؽ جم ػػع الميا ،ػػات،

ويوض مج مع المحث وييفية اب يار ال ي،ة ،وب ائك أيراد ال ي،ة يل ضػوء سػما ـ الديمغراييػة ،ثػـ
يسػ رض أدوات الد ارسػػة المسػ بدمة يػػل جمػػع الميا،ػػات والم ةومػػات الالزمػػة لةمحػػث ،واإلج ػراءات ال ػػل
داـ م ا الماحث لة أيد مف مداذا الظاذري والم،ػائل ويػذلؾ لة أيػد مػف ثما ػا ،يمػا ي ضػمف ييفيػة نميػؽ

المحث ،وأبي ار يوض األساليب اإلح ائية المس بدمة يل حةيؿ ميا،ات المحث.

 4.2منيجية البحث:
بداما يل
اس بدـ الماحث الم ،ج الو فل ال حةيةل يل إجراء المحث ليو ،أيثر الم،اذج اس ً
دراسة الظواذر االج مامية واإل،سا،ية .ويو ،ي،اسب الظاذرة موضوع المحث .حيث ي دؼ ذذا المحث
إل ال رؼ مة "م ودات إدارة الودت لدى الموظفيف اإلدارييف يل الجام ات الفةسني،ية ممحايظات
زة (الجام ة اإلسالمية ،جام ة األد

 ،وجام ة األزذر) ،ويحاوؿ الم ،ج الو فل ال حةيةل أف

يقارف ويفسر ويقيـ أمالً يل ال و ؿ إل

ميمات ذات م  ،يزيد م ا ر يد الم رية مف الموضوع

(مةحـ .)2000 ،ودد ـ الح وؿ مة

الميا،ات الالزمة مف بالؿ االس ما،ة ال ل ـ إمدادذا ل ذا

الغرض ،و ـ فريغ الميا،ات و حةيؿ ال ،ائج ماس بداـ المر،امج اإلح ائل ( Statistical Package for

.)Social Science

 4.3طرق جمع البيانات:
ام مػػد الماحػػث مة ػ م ػػدريف أساسػػيف لةميا،ػػات والم ةومػػات يػػل م ،ػاء اإلنػػار ال،ظػػري لةمحػػث

وم الجػػة الجوا،ػػب ال حةيةيػػة واإلح ػػائية موضػػوع المحػػث ،وذمػػا الم ػػادر الثا،ويػػة والم ػػادر األوليػػة
وييما يةل ف يؿ ل ذه الم ادر:
 4.3.2المصادر الثانوية:
ا ج الماحث يل م الجة اإلنار ال،ظري لةمحث إل م ادر الميا،ات الثا،وية ،وال ل مثؿ يل
الي ػػب والم ارجػػع ال رميػػة واألج،ميػػة ذات ال الدػػة ،والػػدوريات والمقػػاالت وال قػػارير ،واألمحػػاث والد ارسػػات
السامقة ال ل ،اولت موضوع الدارسة ،والمحث والمنال ة يل موادع اإل ،ر،ت المب ةفة.
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 4.3.3انًصبدر األونيت;
لم الجػػة الجوا،ػػب ال حةيةيػػة لموضػػوع المحػػث لجػػأ الماحػػث إل ػ جمػػع الميا،ػػات األوليػػة مػػف بػػالؿ

االس ػ ما،ة يو ،ػػا الوسػػيةة األساسػػية والم،اسػػمة لجمػػع الميا،ػػات األوليػػة حػػوؿ موضػػوع المحػػث ،حيػػث ػػـ
وجي أسئةة لإلدارييف ال امةيف يل الجام ات الفةسني،ية ممحايظات زة ،حيث اش مةت االس ما،ة مة

مجمومػػة مػػف األسػػئةة ال ػػل الءمػػت مػػع يرضػػيات المحػػث ،و ػـ وزي ػػا مة ػ اإلداريػػيف يػػل الجام ػػات
الفةسني،ية ممحايظات زة .
 4.4مجتمع وعينة البحث:
ي ،ػػاوؿ ذػػذا الجػػزء مػػف المحػػث مج مػػع المحػػث وال ي،ػػة ،حيػػث ػػـ حديػػد حجػػـ مج مػػع المحػػث

وال ي،ة الم،اسمة م د الرجوع إل دوائر شئوف الموظفيف يل الجام ات محؿ المحث ماإلضاية إل م ض
المراجع الم ب

ة يل المحث ال ةمل.

 3.3.1مجتمع البحث:
ي ػألؼ مج مػع المحػث مػف المػوظفيف اإلداريػيف يػر األيػاديمييف ال ػامةيف يػل الجام ػات

الفةسػني،ية ال،ظاميػة الرئيسػية يػل محايظػات ػزة وذػذه الجام ػات ذػل( :الجام ػة اإلسػالمية ،جام ػة
وجام ة األزذر) يما ي ض يل الجدوؿ ردـ (.)1.5

األد

جدول رقم ()4.2
عدد الموظفين اإلداريين في الجامعات الرئيسية بمحافظات غزة

عدد الموظفين اإلداريين

النسبة المئوية

الجامعة

م.

175

12

118

18

 -1جام ة األزذر

121

11

المجموع

:53

211

غير األكاديميين

 -5الجام ة اإلسالمية
 -1جام ة األد

دوائر شئوف الموظفيف يل الجام ات المذيورة1252 ،
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 3.3.2عينة البحث:
ام مػػد الماحػػث مة ػ أبػػذ مي،ػػة مش ػوائية نمقيػػة مػػف اإلداريػػيف يػػر األيػػاديمييف ال ػػامةيف يػػل

الجام ات الفةسني،ية مغزة مدالً مف أسةوب الح ر ،ظ اًر ليمر حجـ مج مػع المحػث ودػد مةػغ حجػـ مي،ػة

المحػػث ) (122وذلػػؾ مػػف بػػالؿ الجػػدوؿ ردػػـ ( )1.1والػػذي يوض ػ أحجػػاـ مب ةفػػة مػػف مج مػػع المحػػث
وال دد الم،اسب مف أيراد ال ي،ة ليؿ حجـ مف ذذه األحجاـ مم دؿ بنأ .%1
جدول رقم ()4.3
أحجام مختمفة من مجتمع البحث وعدد أفراد العينة الذي تم احتسابيا بمعد خطأ %5

عدد أفراد مجتمع البحث

عدد أفراد عينة البحث بمعدل

122
122
5222
1222
52222
522222

511
157
178
117
181
181
181

خطأ %6

 5222222أو أيثر
Saunders et al, 2000

ي ض ػ مػػف الجػػدوؿ السػػامؽ أ ،ػ م،ػػدما ييػػوف حجػػـ مج مػػع المحػػث ( )5222يػػرد ،يإ ،ػ ي،مغػػل
اب يػػار مي،ػػة ميو،ػػة مػػف ( )178يػػرداً ،وحيػػث إف مج مػػع المحػػث ذػػو ( )911يػػرداً ،يإ ،ػ ػػـ زيػػادة حجػػـ

ال ي،ػػة ل

أيمر.

ػػم ( )122مفػػردة ل حقيػػؽ مزيػػد مػػف الددػػة وح ػ

يػػوف ال ي،ػػة ممثةػػة لمج مػػع المحػػث مشػػيؿ

مػػع ال ةػػـ أ ،ػ ػػـ وزيػػع االس ػ ميا،ات البا ػػة ميػػؿ جام ػػة منريقػػة ال ي،ػػة ال ش ػوائية المسػػينة.
ويوض الجدوؿ ردـ ( )1.1حجـ ال ي،ة اإلجمالل ماإلضاية إل حجـ ال ي،ة ليؿ جام ة مة حده.
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جدول رقم ()4.4
عدد الموظفين اإلداريين في الجامعات الرئيسية بمحافظات غزة وحجم العينة لكل جامعة

عدد الموظفين اإلداريين

حجم العينة

الجامعة

م.

175

512

118

81

 -1جام ة األزذر

121

11

المجموع

:53

411

 -5الجام ة اإلسالمية
 -1جام ة األد

ودػػد ػػـ وزيػػع االس ػ ما،ات مة ػ أي ػراد ال ي،ػػة .المالغػػة ( )122موظف ػاً إداري ػاً ،و ػػـ اس ػ رداد جميػػع

االس ما،ات ،وم د فحك االس ما،ات لـ ي ـ اس م اد أي اس ما،ة ،ظ ار ل حقؽ الشرون المنةومة لإلجامة
مة االس ما،ة.

 4.5الخصائص الديمغرافية لعينة البحث:
ي ضمف الجدوؿ ردػـ ( )1.1الب ػائك والسػمات الديمغراييػة البا ػة مػالممحوثيف مػف المػوظفيف

اإلدارييف يل الجام ات الفةسني،ية مثؿ ال مر ،الج،س ،الوظيفة ،المؤذؿ ال ةمػل ،الحالػة االج ماميػة،

س،وات البمرة ،الجام ة).

جدول رقم ()4.5
الخصائص الديمغرافية لعينة البحث

المتغيرات

الفترة

التكرار

النسبة المئوية %

 12س،ة أو أدؿ

521

11.1

521

11.1

 12-15س،ة
15فوافوق

19

59.7

11

52.7

ركر

111

78.1

أًثي

11

15.7

 12 –15س،ة
ال مر
الج،س

15

الوظيفة

سكرذَر

19

51.1

إدارً

571

17.7

19

51.2

17

9.2

51

1.2

55

1.7

81

17.7

571

18.1

18

9.1

1

5.2

11

55.7

111

87.7

1

2.7

2

2.2

11

15.2

521

11.7

511

11.1

11

11.2

512

12.2

81

18.2

رئَسقسن
مدير

أبرى

ثا،وية مامة أو ادؿ

دمةوـ
المؤذؿ ال ةمل

ميالوريوس

ماجس ير

دي وراه
الحالة االج مامية

أمزب

م زوج

منةؽ/منةقة

أرمؿ/أرمةة
س،وات البمرة

 1س،وات أو أدؿ

 52-1س،وات

 55س،ة يما يوؽ

جام ة األزذر

الجام ة

الجام ة اإلسالمية
جام ة األد

ي ض مف الجدوؿ السامؽ أف ال،سمة األيمر مف الفئات ال مرية الشائ ة ذل (مف  12س،ة أو
أدؿ) ،إذ شيةت ما ،سم ( ،)%11.1يةل ذلؾ الفئة ال مرية (مف  12-15س،ة) إذ شيةت ما ،سم

( ،)%11.1ثـ أ ل الفئة ال مرية ( 15إل  12س،ة) إذ مثةت ما ،سم
ال مرية (مف 15س،ة يما يوؽ) حيث شيةت ما ،سم
الفةسني،ية

( ،)%59.7ثـ أ

( ،)%52.7وذذا يدؿ مة

الفئة

أف الجام ات

ـ م ييف شريحة الشماب يل الوظائؼ اإلدارية.

يمػػا ي ضػ مػػف الجػػدوؿ أف ،سػػمة ال ػػامةيف يػػل ذػػذا المجػػاؿ مػػف الػػذيور( )%78.1مي،مػػا ،سػػمة

اإل،ػاث يا،ػت ( ،)%15.7و ظ ػر ذػػذه ال ،يجػة ػأثر الجام ػات الفةسػػني،ية مال وامػؿ الثقاييػة المج م يػػة
السائدة يل المج مع الفةسني،ل.
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يمػا يمػيف الجػدوؿ أف ( )17.7مػػف الممحػوثيف يا،ػت وظيفػ ـ "إداري" ،وأف ( )%51.1وظيفػ ـ
"س ػػير ير" ،وأف ( )%51.0د ػػالوا أف وظيفػ ػ ـ "رئ ػػيس دس ػػـ" ،وأف ( )%9.2د ػػالوا أف وظيفػ ػ ـ "م ػػدير"،
وأبي ػ ػ اًر ( )%1.2يا،ػ ػػت وظيف ػ ػ ـ "مسػ ػػميات أبػ ػػرى" .وذػ ػػذه اإلجامػ ػػات

مػ ػػر نمي يػ ػػة حيػ ػػث أف مػ ػػدد

المػػوظفيف أيمػػر مػػف مػػدد المػػدراء ورؤسػػاء األدسػػاـ أي أف ال الدػػة ميسػػية يالمس ػ ويات اإلداريػػة ال ةيػػا
ييوف مدد موظفي ا دةيؿ ومحدود أما المس ويات اإلدارية ال ،فيذية ييوف مدد موظفي ا يمير.
يمػػا يوض ػ الجػػدوؿ أيض ػاً أف الميػػة الممحػػوثيف حا ػػةيف مة ػ المؤذػػؿ ال ةمػػل "ميػػالوريوس"

م،سػ ػػمة ( ،)%18.2يةػ ػػل ذلػ ػػؾ المؤذػ ػػؿ ال ةمػ ػػل "دمةػ ػػوـ" م،سػ ػػمة ( ،)%17.7ثػ ػػـ يػ ػػأ ل المؤذػ ػػؿ ال ةمػ ػػل

"ماجسػ ػ ير" م،س ػػمة ( ،)%9.3ث ػػـ ي ػػأ ل المؤذ ػػؿ ال ةم ػػل "ث ػػا،وي أو أد ػػؿ" م،س ػػمة ( ،)%1.7وأبيػ ػ اًر ي ػػأ ل
المؤذؿ ال ةمل دي وراه م،سمة ( .)%5.2ويميف أف  ،زو ذلؾ إل وجود ،وع يل الوظائؼ اإلدارية مما
ي نةػػب مػػؤذالت مةميػػة مب ةفػػة ،اسػػب مػػع نمي ػػة الوظيفػػة ،حيػػث يالحػػظ أف م ظػػـ مج مػػع الد ارسػػة

ي م ع مبمرة مةمية م،اسمة.
يمػػا يشػػير الجػػدوؿ أف ( )%87.7مػػف الممحػػوثيف "م ػػزوجيف" ،مي،مػػا (" )%55.7أمػػزب" ،وأف

(" )%7.2منةقيف" ، ،أف (" )%2.2أرامؿ" .وذذا ي ،اسب مع ال ،ائج الم ةقة مال مر وال ل أشارت إلػ

الفئػات ال مريػػة مػػف  12سػػ،ة يمػػا يػػوؽ شػػيةت ( ،)%11.7مي،مػػا شػػيؿ الفئػػة ال مريػػة  12سػػ،ة أو أدػػؿ
( )%11.1وذذا ي ،اسب مع الثقاية السائدة يل محايظات زة ال ل شجع الزواج يل سف مميرة.

يما ي ض مف الجدوؿ أف ،سمة ( )%11.1مف مي،ة المحث س،وات البمرة لدي ـ " 55س،ة يما
يوؽ" ،وأف ،سمة ( )%11.7سػ،وات البمػرة لػدي ـ "مػف  1إلػ  52سػ،وات" ،وأبيػ اًر ،سػمة ( )15.2يا،ػت
سػػ،وات البمػرة لػػدي ـ " 1سػػ،وات أو أدػػؿ" ،ويالحػػظ ممػػا سػػمؽ أف ( )%79.2مػػف الممحػػوثيف لػػدي ـ بمػرة

مف  1س،وات يما يوؽ أي أف م ظـ ال امةيف اإلدارييف لدي ـ بمرة ممةية م،اسمة ،دد ساذـ مشيؿ دوي
يل ممارس ـ إلدارة الودت.
وأبي اًر ي ميف مف الجدوؿ أف ،سمة ( )%50.0مف مي،ة المحث ي مةوف يل الجام ة اإلسالمية،

وأف ( )28.0ي مةوف يل جام ة األد
مع أ ؿ مج مع الدراسة.

 ،وأبي اًر ( )%22.0ي مةوف يل جام ة األزذر ،وذذا ي ،اسب
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 4.6أداة البحث واجراءاتو:
ػاء مة ػ نمي ػػة الميا،ػػات ال ػػل ي ػراد جم ػػا ومة ػ المػػ ،ج الم مػػع يػػل المحػػث ،وجػػد الماحػػث أف
م،ػ ً
األداة األيثػ ػػر مالئمػ ػػة ل حقيػ ػػؽ أذػ ػػداؼ المحػ ػػث ذػ ػػل االس ػ ػ ما،ة ،وم ػ ػػد االنػ ػػالع مة ػ ػ أدميػ ػػات المحػ ػػث
والدراسات السامقة ذات ال ةة ،دػاـ الماحػث مإمػداد اسػ ما ،واحػدة موج ػة لةمػوظفيف اإلداريػيف ال ػامةيف

يػػل الجام ػػات الفةسػػني،ية ممحايظػػات ػزة ،ودػػد دػػاـ الماحػػث م
والمراجع الم

ةة مموضوع المحث ،حيث داـ الماحث م

ػػميـ ذػػذه االسػ ما،ة ماالسػ ا،ة مالي ػػب

ميـ الجػزء الثػا،ل مػف االسػ ما،ة م مػداً مةػ

م،اء مة آراء المحيميف لالس ما،ة ،ماإلضاية إل اس بداـ الوسػائؿ
،موذج ماي،زي مع حذؼ ال وظيؼ ً
ال ي،ولوجيػػة وميئػػة ال مػػؿ الدابةيػػة ،يمػػا ػػـ االس ػ ا،ة مػػم ض االس ػ ما،ات ال ػػل اس ػ بدمت يػػل د ارسػػات

درسػػة الزذ ار،ػػل ( )1221ود ارسػػة ال ػػور ( ،)1221مػػع إدبػػاؿ ػػديالت مةي ػػا لج ة ػػا أيثػػر
سػػامقة مثػػؿ ا
مالئمة لمجاؿ ال نميؽ ،ويا،ت مة ال،حو ال الل.
 إمداد اس ما ،أولية مف أجؿ اس بدام ا يل جمع الميا،ات والم ةومات. مرض االس ما ،مة المشرييف مف أجؿ اب مار مدى مالئم ا لجمع الميا،ات.-

ديؿ االس ما ،مشيؿ أولل حسب ما يراه المشرييف.

 -ـ مرض االس ما ،ػة مة مجمومػ ػة مف المحيميف والذيػ ػف دام ػ ػ ػ ػوا مدورذ ػ ػ ػـ م قدي ػ ػ ػـ ال،

واإلرشػ ػاد

و ديؿ وحذؼ ما يةزـ.
 -إجراء دراسة اب ماري ميدا،ية أولية لالس ما ،و دية ا حسب

دؽ الفقرات وثما ا.

 وزيع االس ما،ة مة جميع أيراد ال ي،ة لجمع الميا،ات الالزمة لةدراسة ،ودد اش مةت االس ما،ة مةمايةل:
الجزء األول :ويضـ الميا،ات الشب ية الم ةقة مأيراد مي،ة المحث ،ودد داـ الماحث م

ميـ ذذا الجزء

مف بالؿ السؤاؿ المماشر مف الم غيرات الشب ػية (ال مػر ،الجػ،س ،الوظيفػة ،المؤذػؿ ال ةمػل ،الحالػة
االج مامية ،س،وات البمرة ،الجام ة) .وي يوف ذذا الجزء مف ( )7م،ود.
الجـزء الثـاني :ويشػػمؿ ذػذا الجػزء مةػ مضػػي ات الودػت الم ةقػة مال مةيػات اإلداريػػة ،حيػث اح ػوى ذػػذا
الجزء مة ( )15م،د .مقسمة إل س ة أجزاء يرمية ذل:
ال بنين :وي يوف مف الم،ود مف (.)1.1 -1.5
ال ،ظيـ :وي يوف مف الم،ود مف (.)1.55 -1.1
ال وجي  :وي يوف مف الم،ود مف (.)1.51 -1.51
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الردامة  :وي يوف مف الم،ود مف (.)1.11 -1.57
اؿ :وي يوف مف الم،ود مف (.)1.17 -1.11

اال

ا باذ القرار :وي يوف مف الم،ود مف (.)1.15 -1.18
الجزء الثالث :ويش مؿ مة ( )8يقرات با ة ماس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية.
الجزء الرابع :اش مؿ ذذا الجزء مة ( )1يقػرات

ةؽ مميئة ال مؿ الدابةية.

 4.7صدق وثبات االستبانة:
ي ضمف ذذا الم،د

دؽ االس ما ، ،ويذلؾ ثمات يقرات االس ما: ،

 4.7.2صدق االستبانة:
مر أداة جمع الميا،ات ضرورة الزمة ألي محث ،و ح اج ذذه األداة إل

ف يف أساسي يف،

ال مد مف وايرذما يل أدوات جمع الميا،ات وذما :ال دؽ والثمات ،وية اذما م ةؾ أذمية با ة يل
المحوث( ،أمو مالـ ،)1225 ،وي ،

دؽ االس ما،ة ال أيد مف أ ،ا سوؼ قيس ما أمدت لقياس

(ال ساؼ ،)5991 ،يما يق د مال دؽ "شموؿ االس ما،ة ليؿ ال ،ا ر ال ل يجب أف دبؿ يل
ال حةيؿ مف ،احية ،ووضوح يق ار ا ومفردا ا مف ،احية ثا،ية ،محيث يوف مف ومة ليؿ مف يس بدم ا"

(مميدات وآبروف .)1225 ،ودد داـ الماحث مال أيد مف

دؽ أداة المحث منريق يف ذما:

 الصدق الظاىري لألداة (صدق المحكمين):مرض الماحث االس ما،ة مة مجمومة مف المحيميف ألفت مف مدد ) (15مػف الم ب

ػيف

يػػل إدارة األممػػاؿ واإلح ػػاء ،وأسػػماء المحيمػػيف ممي،ػػة مػػالمةحؽ ردػػـ ( ،)1ودػػد اسػ جاب الماحػػث آلراء
المحيميف وداـ مإجراء ما يةزـ مف حذؼ و ػديؿ يػل ضػوء المق رحػات المقدمػة ،ومػذلؾ بػرج االسػ مياف
يل

ور ال ،ائية (ا،ظر المةحؽ ردـ .)5

 صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة:يق د م دؽ اال ساؽ الدابةل مدى ا ساؽ يؿ يقرة مف يقرات االس ما،ة مع المجاؿ الذي
 ،مل إلي ذذه الفقرة ،ودد ـ حساب اال ساؽ الدابةل لفقرات االس مياف مة مي،ة اس نالمية مشوائية

دوام ا ( )12مفردة مف الموظفيف اإلدارييف يل الجام ات الفةسني،ية ممحايظات زة ،وذلؾ محساب
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م امالت االر مان ميف يؿ يقرة مف يقرات االس ما،ة والدرجة اليةية لةمحور ال ام ة ل يما ذو موض

يل الجداوؿ مف ( )1.1إل الجدوؿ ردـ (.)1.8

 الصدق الداخمي لفقرات الجزء الثاني :مضيعات الوقت المتعمقة بالعمميات اإلدارية:جدول رقم ()4.6
الصدق الداخمي لمجال مضيعات الوقت المتعقمة بالعمميات اإلدارية
مسمسل

معامل

الفقرة

االرتباط

القيمة

االحتمالية

التخطيط
5

أضع بنن (يومية ،أسمومية ،وش رية) لة مؿ الذي سأدوـ م

0.399

0.029

1

أدوـ م ،فيذ البنن حسب الجدوؿ الزم،ل الموضوع

0.789

0.000

0.548

0.002

0.496

0.005

0.402

0.028

1
1
1

أدوـ مال بنين ليمماؿ ال ل سوؼ أدوـ م أدي ا يل اليوـ ال الل يل  ،اية يؿ
يوـ ممؿ
أ ج،ب إ،جاز أيثر مف ممؿ يل ،فس الودت
أ ج،ب ذدر الودت يل دراءة األبمار اليومية ممر اال ،ر،ت ،دراءة المريد
االلي رو،ل، ،اوؿ الوجمات والمرنمات ...الخ أث،اء سامات الدواـ الرسمل

التنظيم
1

ي وير ،ظاـ م،اسب مالجام ة لحفظ المةفات واس رجام ا

0.810

0.000

7

السةنات والمسئوليات الموجودة يل الجام ة واضحة ماماً

0.847

0.000

8

أدوـ ماالح فاظ ماألوراؽ ال امة وأ بةك مف األوراؽ ير المفيدة ددر اإلمياف

0.833

0.000

9

أ ،ظـ يل الحضور والمغادرة

0.537

0.002

52

يوجد لل رئيس واحد يل ال مؿ

0.466

0.009

55

أدوـ مال مؿ مرة واحدة وال أضنر إل القياـ م أيثر مف مرة

0.634

0.000

التوجيو
51
51
51

مس وى ال ،سيؽ يل ال مؿ مالل
يقوـ المسئوؿ م زويد المرؤوسيف مالم ةومات وال ةيمات والم ارات الالزمة
لةقياـ مال مؿ
يقوـ المسئوؿ م فويض م ض األمماؿ الرو ي،ية لةموظفيف
ا ـ وميول ـ

51

ي ـ وزيع ال مؿ مة الموظفيف حسب ب

51

ي م ع المسئوؿ مالقدرة مة يض ال،زامات وحؿ الباليات
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0.554

0.002

0.795

0.000

0.550

0.002

0.753

0.000

0.806

0.000

الفقرة

مسمسل

معامل

القيمة

االرتباط

االحتمالية

الرقابة
57

يوجد يل الجام ة م ايير ردامية و قارير م ام ة

0.747

0.000

58

،ظاـ الردامة الم موؿ م يل الجام ة يميف و ف مأ ،م،اسب

0.881

0.000

0.759

0.000

0.770

0.000

15

أدوـ ممقامةة الزوار واجراء الميالمات ال ا فية يل أضيؽ الحدود

0.806

0.000

11

أم قد أف ذ،اؾ ار فاع يل مس وى أداء الموظفيف و،قك يل األبناء

0.658

0.000

59
12

ي ـ م الجة األداء الض يؼ لم ض الموظفيف مف دمؿ اإلدارات المسئولة يل

الجام ة

ـ الردامة اس ،اداً لةم ةومات الواردة يل البنن

االتصال
11

يوجد وضوح يل ،ظاـ اال

11

مدد االج مامات والةجاف ال ل ي ـ مقدذا م،اسمة و ير ممالغ يي ا

0.711

11

ية زـ المية المج م يف يل جةسة االج ماع وال يغادروذا إال م د  ،اية االج ماع

0.659

0.000

0.636

0.000

0.668

0.000

11
17

االت المنمؽ يل الجام ة

ودت االج ماع يايل ل غنية جدوؿ األمماؿ ومدـ أجيؿ م ض الم،ود إل
مواميد الحقة
أ ج،ب الزيارات الشب ية لةزمالء أث،اء الدواـ الرسمل م دؼ ال سةية والسمر

واد

ارذا مة الزيارات ال ل بك ال مؿ

0.739

0.000
0.000

اتخاذ القرار
18

ي ـ جمع الميا،ات والم ةومات الالزمة دمؿ ا باذ القرار

0.732

0.000

19

ي ـ ا باذ الق اررات يل الودت الم،اسب مدوف أجيؿ أو ردد

0.645

0.000

12

ي ـ ا باذ الق اررات يل الودت الم،اسب مدوف سرع

0.702

0.000

15

ذ،اؾ المريزية يل ا باذ القرار

0.542

0.002

ديمة  rالجدولية م،د مس وى داللة  2.21ودرجة حرية " "18ساوي 2.115

ي ض مف الجدوؿ السامؽ ردـ ( )1.1أف م امالت االر مان ميف يؿ يقرة مف يقرات الجزء

الثا،ل (مضي ات الودت الم ةقة مال مةيات اإلدارية) والم دؿ اليةل لفق ار  ،والذي يميف أف م امالت

االر مان الممي،ة دالة م،د مس وى داللة (،)2.21حيث إف القيمة االح مالية ليؿ يقرة ادؿ مف ()2.21

وديمة  rالمحسومة أيمر مف ديمة  rالجدولية وال ل ساوي ( ،)2.115ومذلؾ
اددة لما وض ت لقياس .
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مر يقرات الجزء الثا،ل

 الصدق الداخمي لفقرات الجزء الثالث :استخدام الوسائل التكنولوجية:جدول رقم ()4.7
الصدق الداخمي لفقرات الجزء الثالث :استخدام الوسائل التكنولوجية
مسمسل

معامل

الفقرة

القيمة

االرتباط

االحتمالية

0.798

0.000

1

وير إميا،يات مادية م،اسمة الس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية

0.925

0.000

1

وير إميا،يات ي،ية م،اسمة الس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية

0.914

0.000

1

وير إميا،يات مشرية م،اسمة الس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية

0.694

0.000

0.943

0.000

0.836

0.000

7

يوجد حديث مس مر لةوسائؿ ال ي،ولوجية المس بدمة يل الجام ة

0.857

0.000

8

وير ال يا،ة الودائية والدورية لةوسائؿ ال ي،ولوجية المس بدمة

0.892

0.000

5

1
1

ذ،اؾ دمـ مف اإلدارة ال ةيا لةجام ة لسياسة اس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية
يل ال مؿ

يوجد اذ ماـ يمير مف دمؿ اإلدارة م دريب الموظفيف مة اس بداـ الوسائؿ
ال ي،ولوجية
ي ـ اس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية الم ويرة أل راض ال مؿ يقن وليس م دؼ
ال سةية أو أل راض شب ية

ديمة  rالجدولية م،د مس وى داللة  2.21ودرجة حرية " "18ساوي 2.115

ي ض مف الجدوؿ السامؽ ردـ ( )1.1أف م امالت االر مان ميف يؿ يقرة مف يقرات الجزء

الثالث (اس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية) والم دؿ اليةل لفق ار  ،والذي يميف أف م امالت االر مان الممي،ة

دالة م،د مس وى داللة ( ،)2.21حيث إف القيمة االح مالية ليؿ يقرة ادؿ مف ( )2.21وديمة r
المحسومة ايمر مف ديمة  rالجدولية وال ل ساوي ( ،)2.115ومذلؾ

لما وض ت لقياس .
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مر يقرات الجزء الثا،ل

اددة

 الصدق الداخمي لفقرات الجزء الرابع :بيئة العمل الداخمية:جدول رقم ()4.8
الصدق الداخمي لفقرات الجزء الرابع :بيئة العمل الداخمية
مسمسل

معامل

الفقرة

5

ثقاية الم،ظمة السائدة سامد مة

1

ظروؼ ال مؿ المادية (اإلضاءة ،ال وية ،المما،ل) م،اسمة ألداء األمماؿ

1
1
1
1

نميؽ إدارة الودت

نمي ػػة ال يي ػػؿ ال ،ظيم ػػل المنم ػػؽ يس ػػامد مةػ ػ إ،ج ػػاز األمم ػػاؿ مس ػػرمة

ودوف إمادة

الةوائ والقوا،يف المنمقة يل الجام ة مر،ة مما يسػامد مةػ سػ ولة ا،جػاز
األمماؿ
،ظػػاـ الح ػوايز الماديػػة والم ،ويػػة الم مػػوؿ م ػ يػػل الجام ػػة م،اسػػب ويزيػػد
الداي ية لة مؿ
ذ،اؾ ياب لة رامات الشب ية يل الجام ة

القيمة

االرتباط

االحتمالية

0.883

0.000

0.823

0.000

0.970

0.000

0.902

0.000

0.928

0.000

0.857

0.000

ديمة  rالجدولية م،د مس وى داللة  2.21ودرجة حرية " "18ساوي 2.115

ي ض مف الجدوؿ السامؽ ردـ ( )1.7أف م امالت االر مان ميف يؿ يقرة مف يقرات الجزء

الرامع (ميئة ال مؿ الدابةية) والم دؿ اليةل لفق ار  ،والذي يميف أف م امالت االر مان الممي،ة دالة م،د
مس وى داللة (،) 2.21حيث إف القيمة االح مالية ليؿ يقرة ادؿ مف ( )2.21وديمة  rالمحسومة ايمر
مف ديمة  rالجدولية وال ل ساوي ( ،)2.115ومذلؾ

مر يقرات الجزء الرامع

اددة لما وض ت

لقياس .
 صدق االتساق البنائي ألجزاء البحث:ي مػػر ال ػػدؽ الم،ػػائل أحػػد مقػػاييس

ػػدؽ األداة الػػذي يقػػيس مػػدى حقػػؽ األذػػداؼ ال ػػل ري ػد

األداة الو ػػوؿ إلي ػػا ،ويم ػػيف م ػػدى ار م ػػان ي ػػؿ مج ػػاؿ م ػػف مج ػػاالت الد ارس ػػة مالدرج ػػة اليةي ػػة لفقػ ػرات
االس ما،ة.
ويمػػيف جػػدوؿ ردػػـ ( ،)1.8أف م ػػامالت االر مػػان مػػيف م ػػدؿ يػػؿ جػػزء مػػف أج ػزاء المحػػث مػػع
الم ػػدؿ اليةػػل لفق ػرات االس ػ ما،ة والػػذي يوض ػ أف م ػػامالت االر مػػان الممي،ػػة دالػػة م،ػػد مس ػ وى داللػػة

( ،)2.21حيػػث إف القيمػػة االح ماليػػة ليػػؿ يق ػرة أدػػؿ مػػف ( )2.21وديمػػة  rالمحسػػومة أيمػػر مػػف ديمػػة r
الجدولية وال ل ساوي (.)2.185
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جدول رقم ()4.9
معامل االرتباط بين معدل كل جزء من أجزاء الدراسة مع المعدل الكمي لفقرات االستبانة

الجزء

معامل االرتباط القيمة االحتمالية

العنوان

الثاني مضي ات الودت الم ةقة مال مةيات اإلدارية

0.983

0.000

الثالث اس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية

0.905

0.000

ميئة ال مؿ الدابةية

0.935

0.000

الرابع

ديمة  rالجدولية م،د مس وى داللة  2.21ودرجة حرية " "18ساوي 2.115

 4.7.3ثبات فقرات االستبانة:
ثبات أداة البحث يعني قدرة األداة على قياس ما صممت لقياسه في فترات زمنية متفاوتة
(جامعة القدس المفتوحة ،)1228 ،وقد أجرى الباحث خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها
بطريقتين هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.
 -طريقة التجزئة النصفية ; plit- Half Coefficient

ـ إيجاد م امؿ ار مان ميرسوف ميف م دؿ األسئةة الفردية الر مة وم دؿ األسػئةة الزوجيػة الر مػة

لي ػػؿ م ػػد ود ػػد ػػـ

ػػحي م ػػامالت االر م ػػان ماسػ ػ بداـ م ام ػػؿ ار م ػػان س ػػميرماف مػ ػراوف لة

ػػحي

( )Spearman-Brown Coefficientحسب الم ادلة ال الية:
2ر
م امؿ الثمات =
 1ر

حيث ر م امؿ االر مان ميف درجات األسئةة الفردية ودرجات األسئةة

الزوجية .و ـ الح وؿ مة ال ،ائج الموضحة يل الجدوؿ ال الل:
جدول رقم ()4.:
معامل الثبات (طريقة التجزئة النصفية)

المحور

عنوان المحور

التجزئة النصفية
الفقرات

االرتباط

معامل االرتباط
المصحح

القيمة

عدد

معامل

31

0.7245

0.8402

0.000

0.7625

0.8653

0.000

0.8321

0.000

0.8592

0.000

الثاني

مضي ات الودت الم ةقة

الثالث

اس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية

8

الرابع

ميئة ال مؿ الدابةية

6

0.7125

45

0.7532

مال مةيات اإلدارية

جميع المحاور

ديمة  rالجدولية م،د مس وى داللة  2.21ودرجة حرية " "18ساوي 2.115
12

االحتمالية

ي ض مف الجدوؿ ردـ ( )1.9أف ذ،اؾ م امؿ ثمات يمير ،سميا لفقرات االس ما،ة ممػا ينئمػئف

الماحث مة اس بداـ االس ما،ة.

 -طريقة ألفا كرونباخ ;Cronbach's Alpha

ػػـ اسػ بدـ نريقػػة ألفػػا يرو،مػػاخ لقيػػاس ثمػػات االسػ ما،ة ينريقػػة ثا،يػػة لقيػػاس الثمػػات ،وال ،ػػائج

موضػحة يػػل الجػػدوؿ ال ػالل ردػػـ ( )1.52والػػذي يمػيف أف م ػػامالت الثمػػات مر ف ػة ممػػا ينمػػئف الماحػػث
مة اس بداـ االس ما،ة ميؿ نمأ،ي،ة.

جدول رقم ()4.21
معامل الثبات (طريقة ألفا كرونباخ)

عنوان المحور

المحور

عدد الفقرات معامل ألفا كرونباخ

الثاني

مضي ات الودت الم ةقة مال مةيات اإلدارية

31

0.8725

الثالث

اس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية

8

0.8968

الرابع

ميئة ال مؿ الدابةية

6

0.8625

جميع الفقرات

45

0.8896

ي ض مف الجدوؿ ردـ ( )1.52أف م المالت ألفا يرو،ماخ جمي ا يوؽ ( ،)2.8179وأف

م امؿ الثمات اليةل ( ،)2.8891وذذا يدؿ مة أف االس ما،ة م ع مدرجة مالية مف الثمات ،نمئف
الماحث إل

نميق ا مة مي،ة الدراسة.

 4.8خطوات تطبيق البحث ميدانياً:
م ػػد ال أيػػػد مػػػف

ػػدؽ وثمػ ػػات أداة المحػػػث ،ومػ ػػدى مالءم ػػا لموض ػػوع المح ػػث و ػ ػػالحي ا

لة نميؽ ،ـ نميق ا مة مج مع المحث وذـ الموظفوف اإلداريوف يل الجام ات الفةسني،ية ممحايظات
زة ،ويؽ البنوات ال الية:

 ـ الح وؿ مة بناب ريؼ مف ممادة الدراسات ال ةيا مجام ة األزذر فيد مقياـ الماحث مإمدادمحث ماجس ير مقسـ إدارة ال ماؿ ميةية االد
 -الح ػػوؿ مةػ ػ موايق ػػة الج ػػات المب

اد وال ةوـ اإلدارية.

ػػة ي ػػل الجام ػػات الفةس ػػني،ية ممحايظ ػػات ػ ػزة ( الجام ػػة

اإلسػالمية ،جام ػة األد ػ  ،وجام ػة األزذػر) ،ل نميػػؽ الد ارسػة ميػػدا،ياً مةػ أيػراد مي،ػػة المحػث مػػف

ال امةيف لدي ـ.
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 ـ فريغ الميا،ات مة

،ماذج الحاسب اآللل و حةية ا ماس بداـ مر،امج .SPSS

 برج الماحث ممجمومة  ،ائج ـ فسيرذا يل ضوء اإلنار ال،ظري والدراسات السامقة.
م،اء مةي ا مجمومة مف ال و يات.
 ـ ال و ؿ إل مدة اس  ،اجات ددـ ً

المعالجات اإلحصائية:

4.9

ل حقيؽ أذداؼ المحث و حةيؿ الميا،ات ال ل ـ جمي ا ،يقػد ػـ اسػ بداـ ال ديػد مػف األسػاليب
اإلح ػائية الم،اسػمة ماسػ بداـ الحػزـ اإلح ػائية لة ةػوـ االج ماميػة Statistical Package for Social

) Science ( SPSSوييما يةل مجمومة مف األساليب اإلح ائية المس بدمة يل حةيؿ الميا،ات:
.5

ـ رميز وادباؿ الميا،ػات إلػ الحاسػب اآللػل ،حسػب مقيػاس لييػرت البماسػل يمػا يوضػ جػدوؿ
ردـ (.)1.55
جدول رقم ()4.22
مقياس ليكرت

ال

،يؼ
الوزف

.1

ير موايؽ

ير

2

3

مشدة

موايؽ

محايد

موايؽ

4

5

موايؽ
مشدة
6

ػـ حسػاب ال يػ ار ارت وال،سػػب المئويػة لة ػرؼ مةػ ال ػػفات الشب ػية لمفػردات المحػث و حديػػد
اس جامات أيرادذا جاه ممارات المحاور الرئيسية ال ل ضم ،ا أداة الدراسة.

.1

الم وسن الحسامل  Meanوذلؾ لم رية مدى ار فاع أو ا،بفاض اس جامات أيراد المحث مف يػؿ
ممػػارة مػػف ممػػارات م غي ػرات الد ارسػػة األساسػػية ،مػػع ال ةػػـ مأ ،ػ يفيػػد يػػل ر يػػب ال مػػارات حسػػب

أمة م وسن حسامل (يشؾ.)5991 ،
.1

ـ اس بداـ اال،حراؼ الم ياري ) (Standard Deviationلة رؼ مة مػدى ا،حػراؼ اسػ جامات
أي ػراد المحػػث ليػػؿ ممػػارة مػػف ممػػارات م غي ػرات الد ارسػػة وليػػؿ محػػور مػػف المحػػاور الرئيسػػية مػػف

م وسن ا الحسامل ،ويالحظ أف اال،حراؼ الم يػاري يوضػ ال شػ ت يػل اسػ جامات أيػراد المحػث

ليػؿ ممػارة مػف ممػارات م غيػرات الد ارسػة إلػ جا،ػب المحػاور الرئيسػية ،ييةمػا اد رمػت ديم ػ مػػف
11

ال ػػفر يةمػػا ريػػزت االس ػ جامات وا،بفػػض شػ ا مػػيف المقيػػاس ( إذا يػػاف اال،ح ػراؼ الم يػػاري

واحد
.1

حيحا يأمة يي ،ل مدـ ريز االس جامات و ش ا).

اب مار ألفا يرو،ماخ لم رية ثمات يقرات االس ما،ة.

.1

م امؿ ار مان ميرسوف لقياس

.7

م ادلة سميرماف مراوف لةثمات.

.8

اب م ػ ػػار يول ػ ػػومجروؼ-س ػ ػػمر،وؼ لم ري ػ ػػة  ،ػ ػػوع الميا ،ػ ػػات ذ ػ ػػؿ م ػ ػػع ال وزي ػ ػػع النمي ػ ػػل أـ ال

.9

اب مار  tلم وسن مي،ة واحدة  One sample T testلم رية الفرؽ ميف م وسن الفقػرة والم وسػن

.52

اب مار  tلةفروؽ ميف م وسنل مي ،يف مس قة يف.

.55

دؽ الفقرات.

(.)1- Sample K-S
الحيادي ". "1

حةيؿ ال مايف األحادي لةفروؽ ميف ثالثة م وسنات يأيثر.

11

الفصل الرابع
تحميل النتائج واختبار الفرضيات
ي ،ػػاوؿ ذػػذا الف ػػؿ مػػرض ال ،ػػائج ال ػػل و ػػؿ إلي ػػا المحػػث و حةية ػػا و فسػػيرذا ،مػػف بػػالؿ
ال ػػرؼ مة ػ م ودػػات نميػػؽ إ دارة الودػػت لػػدى اإلداريػػيف يػػل الجام ػػات الفةسػػني،ية ممحايظػػات ػزة،
ماإلضاية إل اب مار الفرضيات.

 5.2اختبار كولمجروف -سمرنوف لمعرفة توزيع البيانات:
ـ اس بداـ اب مار يولمجروؼ -سمر،وؼ ،لم رية إف يا،ت الميا،ات ال ل ـ الح وؿ مةي ا
مػػف الممحػػوثيف مػػع ال وزيػػع النمي ػػل أـ ال ،وذلػػؾ ل حديػػد االب مػػارات الم،اسػػمة ليػػؿ حالػػة (اب مػػارات

م ةمية – اب مارات ال م ةمية).

و س بدـ االب مارات الم ةمية م،دما ييوف ال وزيع نمي ياً ،وييوف مس وى الداللة أيمر مف

( ،)2.21مي،ما س بدـ االب مارات الالم ةمية م،دما ييوف ال وزيع ير نمي ل ،والقيمة االح مالية أدؿ
مف ( ،)2.21ويوض جدوؿ ردـ ( ، )1.5ائج االب مار حيث إف القيمة االح مالية ليؿ محور أيمر مف

( )2.21وذذا يدؿ مة أف الميا،ات مع ال وزيع النمي ل ،ومال الل يجب اس بداـ االب مارات الم ةمية
يل ال حةيؿ.

جدول رقم ()5.2
اختبار التوزيع الطبيعي ()1-Sample Kolmogorov-Smirnov

المحور

عدد الفقرات قيمة  Zالقيمة االحتمالية

عنوان المحور

الثاني

مضي ات الودت الم ةقة مال مةيات اإلدارية

31

1.302

0.067

الثالث

اس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية

8

0.72

0.677

الرابع

ميئة ال مؿ الدابةية

6

0.668

0.763

45

1.236

0.094

جميع الفقرات

11

 5.3المتوســط الحســابي واالنحـراف المعيــاري والــوزن النســبي ومســتوت الداللــة لفقـرات
االستبانة:
ـ اس بداـ الم وسن الحسامل واال،حراؼ الم ياري و الوزف ال،سمل و مسػ وى الداللػة ليػؿ يقػرة
مػػف يق ػرات أج ػزاء االس ػ ما ، ،لم ريػػة ديم ػػا ،و حديػػد مػػدى موايقػػة أو مػػدـ موايقػػة الممحػػوثيف مة ػ ذػػذه

األس ػػئةة ،وذل ػػؾ م ػػف أج ػػؿ ال ػػرؼ مةػ ػ م ود ػػات نمي ػػؽ إدارة الود ػػت ل ػػدى اإلداري ػػيف ي ػػل الجام ػػات
الفةسني،ية ممحايظات زة ،حيث حقؽ موايقة الممحوثيف مة السؤاؿ م،دما ييوف الم وسن الحسػامل

أيم ػػر م ػػف ( .)1وي حق ػػؽ م ػػدـ مػ ػوايق ـ م ،ػػدما يي ػػوف الم وس ػػن الحس ػػامل أد ػػؿ م ػػف ( .)1أم ػػا مال،س ػػمة

لال،ح ػراؼ الم يػػاري ،ييوض ػ مػػدى ال ش ػ ت يػػل اس ػ جامات الممحػػوثيف ليػػؿ س ػؤاؿ مػػف األسػػئةة ،ييةمػػا
اد رب اال،حراؼ الم ياري مػف ال ػفر ،يةمػا ريػزت االسػ جامات وا،بفػض شػ ا ،واذا يػاف اال،حػراؼ
الم ياري واحداً

حيحاً يأمة  ،يي ،ل مدـ ريز االس جامات و ش ا ودد ـ إجراء ذذا االب مار مةػ

االس ما،ة ،وذلؾ حسب ال مارات ال ل ي ،مل ل ا يؿ جزء مف أجزاء االس ما،ة.

 5.3.2المتوســط الحســـابي واالنحــراف المعيـــاري والــوزن النســـبي ومســتوت الداللـــة ألجــزاء محـــور
مضيعات الوقت المتعمقة بالعمميات اإلدارية:

الجزء األول :التخطيط
يوض الجدوؿ ال الل الم وسن الحسامل واال،حراؼ الم ياري والوزف ال،سمل والقيمة االح مالية

لة بنين الذي يح وى مة ( )1يقرات قيس اس جامات ال امةيف حسب حةيؿ الميا،ات.
جدول رقم ()5.3
تحميل فقرات الجزء األول (التخطيط)
المتوسط الحسابي

أدوـ مال بنين ليمماؿ ال ل سوؼ أدوـ م أدي ا يل
اليوـ ال الل يل  ،اية يؿ يوـ ممؿ
11

االنحراف المعياري

أدوـ م ،فيذ البنن حسب الجدوؿ الزم،ل الموضوع

الوزن النسبي

4

سأدوـ م

قيمة t

3

أضع بنن (يومية ،أسمومية ،وش رية) لة مؿ الذي

القيمة االحتمالية

مسمسل

2

الفقرة

0.000 15.671 76.67 0.921 3.83
0.000 13.413 74.72 0.949 3.74
0.000 14.477 76.19 0.959 3.81

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

أ ج،ب إ،جاز أيثر مف ممؿ يل ،فس الودت

64.39 1.269 3.22

القيمة االحتمالية

مسمسل

5

الفقرة

2.978

0.003

أ ج،ب ذدر الودت يل دراءة األبمار اليومية ممر
6

اال ،ر،ت ،دراءة المريد االلي رو،ل، ،اوؿ الوجمات

69.97 1.208 3.50

7.134

0.000

والمرنمات ...الخ أث،اء سامات الدواـ الرسمل

جميع الفقرات

0.000 14.471 72.45 0.745 3.62

ديمة  tالجدولية م،د مس وى داللة  2.21ودرجة حرية " "199ساوي 5.97

ي ض مف الجػدوؿ ردػـ ( )1.1أف الميػة الممحػوثيف يقومػوف "موضػع بنػن (يوميػة ،أسػمومية،

ش رية) لة مؿ الذي سيقوموف م " حيث اح ةت ذذه الفقرة المر مة األولػ يػل ر يػب يقػرات ذػذا المحػور
مػػوزف ،سػػمل ( ،)%71.17وم وسػػن حسػػامل ( )1.81وا،ح ػراؼ م يػػاري ( .)2.915يمػػا أشػػار الميػػة

الممحوثيف أ ،ـ " يقوموا مال بنين ليمماؿ ال ل سوؼ يقوموا م أدي ا يل اليوـ ال الل يل  ،اية يؿ يوـ

ممػػؿ" حيػػث اح ةػػت ذػػذه الفق ػرة المر مػػة الثا،يػػة يػػل ذػػذا المحػػور ،ويػػاف الػػوزف ال،سػػمل ل ػػا ()%71.59
والم وسن الحسامل ( )1.85واال،حراؼ الم ياري (.)2.919
يمػػا أوض ػ

الميػػة الممحػػوثيف مػػأ ،ـ "يقوم ػوا م ،فيػػذ البنػػن حسػػب الجػػدوؿ الزم،ػػل الموضػػوع"

حيػػث اح ةػػت ذػػذه الفق ػرة المر مػػة الثالثػػة يػػل ذػػذا المحػػور مػػوزف ،سػػمل ( ،)%71.71وم وسػػن حسػػامل

( )1.71وا،حراؼ م ياري ( .)2.919يما مي،وا أ ،ـ "ي ج،موا ذدر الودت يل دراءة األبمار اليومية ممر
اال ،ر ،ػػت ،دػ ػراءة المري ػػد االلي رو ،ػػل ، ،ػػاوؿ الوجم ػػات والمرنم ػػات ..ال ػػخ أث ،ػػاء س ػػامات ال ػػدواـ الرس ػػمل"

واح ةػػت ذػػذه الفق ػرة المر مػػة الرام ػػة يػػل ذػػذا المحػػور ،ويػػاف الػػوزف ال،سػػمل ل ػػا ( .)%19.97وم وسػػن
حسامل ( )1.12وا،حراؼ م يػاري ( .)5.128يمػا أشػاروا إلػ أ ،ػـ "ي ج،مػوا إ،جػاز أيثػر مػف ممػؿ يػل
،فس الودت" ومذلؾ اح ةت ذػذه الفقػرة المر مػة البامسػة مػوزف ،سػمل ل ػا ( ،)%11.19وم وسػن حسػامل

( )1.11وا،حراؼ م ياري (.)5.119

مشيؿ ماـ ،ي ضػ ممػا سػمؽ أف الم وسػن الحسػامل لجميػع يقػرات (ال بنػين) سػاوي ()1.11
واال،حػ ػراؼ الم ي ػػاري ( ،)2.711ومة ػػغ ال ػػوزف ال،س ػػمل ل ػػا ( .)%71.11وذ ػػو أيث ػػر م ػػف ال ػػوزف ال،س ػػمل

المحايػػد( )%12وديمػػة  tالمحسػػومة المنةقػػة سػػاوي ( )51.175وذػػل أيمػػر مػػف ديمػػة  tالجدوليػػة وال ػػل
س ػػاوي ( )5.97والقيم ػػة االح مالي ػػة س ػػاوي ( )2.222وذ ػػل أد ػػؿ م ػػف ( )2.21وذ ػػذا مؤش ػػر مةػ ػ أف
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المػوظفيف اإلداريػيف يػػل الجام ػات الفةسػني،ية ممحايظػػات ػزة يقومػوا مػال بنين لػود ـ .وذػػذا ي فػؽ مػػع

دراسة شمير ( )1252وال ل أشارت إل أف وادع إدارة الودت يل جميع مجاالت الدراسة وم ،ا ال بنين
ياف ماميف جيد وم وسن لدى ال امةيف يل الق،وات الفضائية ال امةة يل دناع زة .يما فؽ مع د ارسػة

ال ور ( )1221وال ل مي،ت وجود مس وى مالل إلدارة الودت مال،سمة لمجاؿ ال بنػين لػدى ال ػامةيف يػل

اإلدارة ال ةيػػا يػػل الجام ػػات الفةسػػني،ية .وا فقػػت مػػع د ارسػػة نمي ػزة ( )1221ال ػػل يػػاف مػػف أذػػـ  ،ائج ػػا
وجود مالدة وثيقة ميف ال بنين مػف ج ػة ومػيف إدارة الودػت مػف ج ػة أبػرى يػل الم،ػؾ ال رمػل المريػزي
الرئيسل يل الجم ورية اليم،ية.
يمػػا أف ال ،ػػائج اب ةفػػت مػػع د ارسػػة الييال،ػػل ( )1221وال ػػل يػػاف مػػف أذػػـ  ،ائج ػػا أف مجػػاؿ
ال بن ػػين اح ػػؿ المر م ػػة دم ػػؿ األبيػ ػرة ي ػػل الم ػػارات اإلداري ػػة ال ػػل سػ ػ ،فذ الود ػػت ل ػػدى رؤس ػػاء األدس ػػاـ

اإلدارية يل الجام ات الفةسني،ية .يما اب ةفت ال ،ائج أيضاً مع دراسة ح،ا ( )5998وال ل أوضحت أف
ال بنػػين ي مػػر أحػػد الم ػػارات اإلداريػػة ال ػػل س ػ ،فذ الودػػت .يمػػا أظ ػػرت ال ،ػػائج اب ػ الؼ مػػع د ارسػػة

األبشر ( )5991وال ل أظ رت مأف ال بنين يأ ل يل مقدمة المشػيالت ال ػل
و ازرة ال رمية وال ةيـ اليم،ية.

ػرض إدارة الودػت يػل

و ي زو الماحث ذذه االب اليات إل اب الؼ مج مع الدراسة واب الؼ الف ػرة الزم،يػة وابػ الؼ

الميئة ال ل نمقت يي ا الد ارسػات .ومػف وج ػة ،ظػر الماحػث يػإف ال بنػين يػر من مشػيؿ مماشػر مػع إدارة
الودت ،حيث إف الزمف مرايؽ لة بنين يػل يػؿ ال مةيػات ي ػو يػرمن مػيف ال مةيػات الم سةسػةة والم ادمػة
ال ػػل يشػ مؿ مةي ػػا ال،شػػان اإلداري ،يػػال بنين إف يػػاف يح ػػاج إلػ ودػػت ي ػػو يػػوير الودػػت الػػذي يميػػف
ب ي

لةقياـ ماأل،شنة ل حقيؽ األذداؼ.

ان،زء انثبن ; انخنظيى
يوض الجدوؿ ال الل الم وسن الحسامل واال،حراؼ الم ياري والوزف ال،سمل والقيمة االح مالية

لة ،ظيـ الذي يح وى مة ( )1يقرات قيس اس جامات ال امةيف حسب حةيؿ الميا،ات.
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جدول رقم ()5.4
تحميل فقرات الجزء الثاني (التنظيم)
المتوسط الحسابي

أدوـ ماالح فاظ ماألوراؽ ال امة وأ بةك مف األوراؽ ير
المفيدة ددر اإلمياف

االنحراف المعياري

4

ماماً

الوزن النسبي

3

السةنات والمسئوليات الموجودة يل الجام ة واضحة

قيمة t

2

ي وير ،ظاـ م،اسب مالجام ة لحفظ المةفات واس رجام ا

القيمة االحتمالية

مسمسل

الفقرة

0.000 12.413 76.13 1.126 3.81
67.87 1.162 3.39

5.864

0.000

0.000 22.222 83.14 0.900 4.16

5

أ ،ظـ يل الحضور والمغادرة

0.000 34.278 89.83 0.752 4.49

6

يوجد لل رئيس واحد يل ال مؿ

0.000 10.983 75.22 1.194 3.76

7

أدوـ مال مؿ مرة واحدة وال أضنر إل القياـ م أيثر مف

مرة

جميع الفقرات

69.46 1.201 3.47

6.773

0.000

0.000 21.269 76.95 0.690 3.85

ديمة  tالجدولية م،د مس وى داللة  2.21ودرجة حرية " "199ساوي 5.97

ي ض ػ ػ مػ ػػف الجػ ػػدوؿ ردػ ػػـ ( )1.1أف الميػ ػػة الممح ػػوثيف مي ،ػ ػوا مػ ػػأ ،ـ "ي ،ظم ػ ػوا يػ ػػل الحضػ ػػور
والمغادرة" ،واح ةػت ذػذه الفقػرة المر مػة األولػل مػوزف ،سػمل ل ػا ( ،)%89.81وم وسػن حسػامل ()1.19
وا،ح ػراؼ م يػػاري ( .)2.711يمػػا أشػػاروا إل ػ أ ،ػـ "يقوم ػوا ماالح فػػاظ مػػاألوراؽ ال امػػة وي بة ػوا مػػف
األوراؽ يػػر المفيػػدة دػػدر اإلميػػاف" ومػػذلؾ اح ةػػت ذػػذه الفق ػرة المر مػػة الثا،يػػة ،ويػػاف الػػوزف ال،سػػمل ل ػػا

( ،)%81.51وم وسن حسامل ( )1.51وا،حراؼ م ياري (.)2.922
يمػػا أوض ػ

الميػػة الممحػػوثيف أ،ػ "ي ػػوير ،ظػػاـ م،اسػػب مالجام ػػة لحفػػظ المةفػػات واس ػ رجام ا"

واح ةػػت ذػػذه الفق ػرة المر مػػة الثالثػػة مػػوزف ،سػػمل ل ػػا ( ،)ِ%71.51وم وسػػن حسػػامل ( )1.85وا،ح ػراؼ
م ياري ( .)5.511وأيضاً مي،وا مأ" ،يوجد ل ـ رئػيس واحػد يػل ال مػؿ" حيػث اح ةػت ذػذه الفقػرة المر مػة
الرام ة موزف ،سمل ل ا ( ،)%71.22وم وسن حسامل ( ،)1.71وا،حراؼ م ياري (.)5.591

يما أف المية الممحوثيف أشاروا إل أ ،ـ "يقوموا مال مؿ مرة واحدة وال يضنروا إل القياـ مػ

أيثػر مػػف مػرة" ودػػد اح ةػػت ذػذه الفقػرة المر مػػة البامسػة مػػوزف ،سػػمل ل ػا ( ،)%19.11وم وسػػن حسػػامل
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( )1.17وا،حػراؼ م يػػاري ( .)5.125يمػػا وضػػحوا مػػأف "السػػةنات والمسػػئوليات الموجػػودة يػػل الجام ػػة

واضحة ماماً" واح ةت ذذه الفقرة المر مة السادسة موزف ،سمل ( ،)%17.87وم وسن حسامل (،)1.19
وا،حراؼ م ياري (.)5.511

وم ػػفة مام ػػة ي ػػإف الم وس ػػن الحس ػػامل لجمي ػػع يقػ ػرات (ال ،ظ ػػيـ) يس ػػاوي ( ) 1.81واال،حػ ػراؼ
الم ي ػػاري ( ،)2.192ومةػػػغ الػػػوزف ال،سػ ػػمل ل ػ ػػا ( .)%71.91وذ ػػو أيثػ ػػر مػػػف ال ػػوزف ال،سػػػمل المحايػػػد
( )%12وديمػػة  tالمحسػػومة المنةقػػة سػػاوي ( )15.119وذػػل أيمػػر مػػف ديمػػة  tالجدوليػػة وال ػػل سػػاوي
( ،)5.97والقيمػػة االح ماليػػة سػػاوي ( )2.222وذػػل أدػػؿ مػػف ( ،)2.21وذػػذا مؤشػػر مة ػ أف ممةيػػة
ال ،ظيـ يل الجام ات الفةسني،ية ممحايظات زة سامد مة

رسػة 
نميؽ إدارة الودت .وذذا ي فؽ مع د ا

شػػمير ( )1252حيػػث أشػػارت إلػ أف وادػػع إدارة الودػػت يػػل جميػػع مجػػاالت الد ارسػػة وم ،ػػا ال ،ظػػيـ يػػاف
ماميف جيد وم وسن لدى ال امةيف يل الق،وات الفضائية ال امةة يل دنػاع ػزة ،و فػؽ أيضػا مػع د ارسػة

 )1229( Alaqeeliال ػػل أشػػارت يػػل  ،ائج ػػا إل ػ مػػدـ وجػػود ػػأثير سػػةمل لةم ودػػات ال ،ظيميػػة مة ػ

نميؽ األساليب ال ةمية إلدارة الودت يل شػري ل ) )Ramaو( )H G Tمسويسػ ار .يمػا و فػؽ مػع د ارسػة

ال ػػور ( )1221وال ػػل يػػاف أحػػد  ،ائج ػػا مػػأف ذ،ػػاؾ مسػ وى مػػالل إلدارة الودػػت مال،سػػمة لمجػػاؿ ال ،ظػػيـ
لدى اإلدارة ال ةيا يل الجام ات الفةسني،ية.

ودد اب ةفت ال ،ائج مع  ،ائج م ض الدراسات مثؿ د ارسػة الم ػدا،ل ( )1221وال ػل أشػارت إلػ
وجود د ور يل ممارسات القيادات اإلدارية يل جام ة إب ماليمف ل مةيات إدارة الودت وم ،ا ال ،ظػيـ،

يمػػا اب ةفػػت ال ،ػػائج مػػع د ارسػػة الزذ ار،ػػل ( )1221وال ػػل حػػدثت مػػف وجػػود دور سػػةمل ة مػ الم ودػػات
ال ،ظيميػػة لػػدى حػػرس الحػػدود مم،نقػػة ميػػة الميرمػػة جػػاه االسػ غالؿ األمثػػؿ لةودػػت .ود ارسػػة المشػػايبل

( )1221وال ػػل مي،ػػت مػػأف ذ،ػػاؾ م ودػػات ،ظيميػػة ػػؤثر مة ػ ودػػت مػػديرات المػػدارس الثا،ويػػة مسػػةن،ة
مماف .يما اب ةفت مف دراسة الييال،ػل ( )1221وال ػل أشػارت إلػ أف ال ،ظػيـ أحػد الم ػارات اإلداريػة

ال ػػل سػ ،فذ الودػػت لػػدى رؤسػػاء األدسػػاـ األياديميػػة يػػل الجام ػػات الفةسػػني،ية .إضػػاية إلػ د ارسػػة

الجريسل ( )1225وال ل أشػارت إلػ أف مػدـ ال ،ظػيـ الجيػد مػف مضػي ات الودػت ذات األذميػة ال اليػة
لدى المدير الس ودي يل القناع ال ،امل الباك .وي زو الماحث ذػذا االبػ الؼ إلػ ابػ الؼ الميئػة
ال ل نمقت يي ا ذذه الدراسة ،مالوة مة اب الؼ الف رة الزم،ية واب الؼ مج مع الدارسة.
ومػػف وج ػػة ،ظػػر الماحػػث إف ي اليػػة ممةيػػة ال ،ظػػيـ مػػؿ مة ػ

ػػويير ودػػت اإلداري وج ػػده،

يال ،ظيـ الجيد ي يس السمات ال ل ظ ر يؿ م ،ا أذمية الودت مف حيث ال ،ظيـ الشب ل ،ال ،سيؽ،
وضػػػوح السػ ػػةنات والمسػػػئوليات ،مػ ػػدـ ازدواجيػػػة الج ػ ػػود و مس ػػين اإلج ػ ػراءات واس ػ ػ م اد مػ ػػا ذػػػو يػ ػػر
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ضػػروري .وأف أي بةػػؿ يػػل نميػػؽ ممةيػػة ال ،ظػػيـ سػػي ،ج م،ػ إذػػدار لةودػػت و ػػأبير ال ،فيػػذ ممػػا يػػؤثر
سةماً مة أداء الجام ات.

الجزء الثالث :التوجيو
يوض الجدوؿ ال الل الم وسن الحسامل واال،حراؼ الم ياري والوزف ال،سمل والقيمة االح مالية

لة وجي الذي يح وى مة ( )1يقرة قيس اس جامات ال امةيف حسب حةيؿ الميا،ات.
جدول رقم ()5.5
تحميل فقرات الجزء الثالث (التوجيو)
المتوسط الحسابي

6

يقوـ المسئوؿ م فويض م ض األمماؿ الرو ي،ية

67.96 1.135 3.40

6.065

0.000

0.000 12.513 74.63 1.009 3.73

لةموظفيف
ي ـ وزيع ال مؿ مة الموظفيف حسب ب

االنحراف المعياري

5

والم ارات الالزمة لةقياـ مال مؿ

69.87 1.099 3.49

7.777

0.000

الوزن النسبي

4

يقوـ المسئوؿ م زويد المرؤوسيف مالم ةومات وال ةيمات

قيمة t

3

مس وى ال ،سيؽ يل ال مؿ مالل

القيمة االحتمالية

مسمسل

2

الفقرة

ا ـ

وميول ـ
ي م ع المسئوؿ مالقدرة مة يض ال،زامات وحؿ
الباليات

جميع الفقرات

66.31 1.231 3.32

4.422

0.000

69.76 1.197 3.49

7.028

0.000

69.70 0.905 3.48

9.278

0.000

ديمة  tالجدولية م،د مس وى داللة  2.21ودرجة حرية " "199ساوي 5.97

ي ضػ ػ م ػػف الج ػػدوؿ ( )4.4أف المي ػػة الممحػ ػوثيف يمي،ػ ػوا أف "المس ػػئوؿ يق ػػوـ م ف ػػويض م ػػض
األمم ػػاؿ الرو ي،ي ػػة لةم ػػوظفيف" ود ػػد اح ة ػػت ذ ػػذه الفقػ ػرة المر م ػػة األولػ ػ م ػػوزف ،س ػػمل ل ػػا (،)%71.11
وم وسن حسامل ( )1.71وا،حراؼ م ياري ( .)5.229يما أشػاروا إلػ أف "مسػ وى ال ،سػيؽ يػل ال مػؿ

م ػػالل" واح ة ػػت ذ ػػذه الفقػ ػرة المر م ػػة الثا،ي ػػة م ػػوزف ،س ػػمل ل ػػا ( ،)%19.87وم وس ػػن حس ػػامل ()1.19
وا،حراؼ م ياري (.)5.299

12

يما ميف المية الممحوثيف أف "المسئوؿ ي م ع مالقدرة مة يض ال،زامات وحؿ الباليات" حيث

اح ةت ذذه الفقرة المر مة الثالثة موزف ،سمل ( ،)%67.76وم وسن حسامل ( )3.47وا،حػراؼ م يػاري
( .)1.177يما مي،ػوا أف "المسػئوؿ يقػوـ م زويػد المرؤوسػيف مالم ةومػات وال ةيمػات والم ػارات الالزمػة

لةقيػػاـ مال مػػؿ" ودػػد اح ةػػت المر مػػة الرام ػػة مػػوزف ،سػػمل ل ػػا ( ،)%17.91وم وسػػن حسػػامل ()1.12
وا،حػراؼ م يػػاري ( .)5.511يمػػا أوضػػحوا مأ،ػ "يػ ـ وزيػػع ال مػػؿ مةػ المػػوظفيف حسػػب ب

ػػا ـ

ومي ػػول ـ" ود ػػد اح ة ػػت ذ ػػذه الفقػ ػرة البامس ػػة وي ػػاف ال ػػوزف ال،س ػػمل ل ػػا ( ،)%11.15وم وس ػػن حس ػػامل

( )1.11وا،حراؼ م ياري (.)5.597

وم ػػفة مام ػػة ي ػػإف الم وس ػػن الحس ػػامل لجمي ػػع يقػ ػرات (ال وجيػ ػ ) يس ػػاوي ( )1.18واال،حػ ػراؼ

الم ي ػػاري ( ،)2.921ومةػػػغ الػػػوزف ال،سػ ػػمل ل ػ ػػا ( ،)%19.72وذ ػػو أيثػ ػػر مػػػف ال ػػوزف ال،س ػ ػمل المحايػػػد
( )%12وديمػػة  tالمحسػػومة المنةقػػة سػػاوي ( )9.178وذػػل أيمػػر مػػف ديمػػة  tالجدوليػػة وال ػػل سػػاوي
( ،)5.97والقيم ػػة االح مالي ػػة س ػػاوي ( )2.222وذ ػػل أد ػػؿ م ػػف ( )2.21وذ ػػذا مؤش ػػر مةػ ػ أف ممةي ػػة
ال وجي يل الجام ات الفةسني،ية ممحايظات زة سامد مة

نميؽ إدارة الودت .وذذا ي فؽ مع دراسة

ال ػػور ( )2006ال ػػل مي ،ػػت أف مسػ ػ وى واد ػػع إدارة الود ػػت لمج ػػاؿ مض ػػي ات الود ػػت الم ةق ػػة مال وجيػ ػ
م وسن.

يمػػا ب ةػػؼ مػػع د ارسػػة الم ػػدا،ل ( )2005ال ػػل أشػػارت إلػ وجػػود د ػػور واضػ يػػل ممارسػػة
القيػػادات اإلداريػػة يػػل جام ػػة إب مػػاليمف ل مةيػػات إدارة الودػػت وم ،ػػا ال وجي ػ  .يمػػا اب ةفػػت مػػع د ارسػػة
األبشػػر ( )1992ال ػػل مي،ػػت أف ال وجيػ أحػػد أيثػػر م ػػادر المشػػيالت ال ػػل

ػػرض إدارة الودػػت يػػل

و ازرة ال رمية وال ةيـ اليم،ية.
ومػػف وج ػػة ،ظػػر الماحػػث يشػػيؿ ال وجيػ جػػزءاً يميػ اًر مػػف ودػػت اإلداري وي مثػػؿ ذلػػؾ يػػل إرشػػاد

و وجي ػ ال ػػامةيف إل ػ ييفيػػة أديػػة الم ػاـ ،ي مةيػػة ال وجي ػ الف الػػة ال ػػل

مػػد مة ػ  :و ػػيؿ األوام ػر

وال ةيمػػات يػػل الودػػت الم،اسػػب والمنةػػوب ،م ريػػة وم ارمػػاة ،فسػػية وميػػوؿ ال ػػامةيف ،اب يػػار الوسػػائؿ

ال وجي يػػة الم،اسػػمة و م ػػع الموجػ مال ػػفات القياديػػة ال ػػل مػػؿ مةػ

لة امةيف الس ،فار نادا ـ واس ثمار أودا ـ.

ػػويير الودػػت و شػػيؿ دايػػع دػػوي

الجزء الرابع :الرقابة
يوض الجدوؿ ال الل الم وسن الحسامل واال،حراؼ الم ياري والوزف ال،سمل والقيمة االح مالية

لةردامة الذي يح وى مة ( )1يقرات قيس اس جامات ال امةيف حسب حةيؿ الميا،ات.
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جدول رقم ()5.6
تحميل فقرات الجزء الرابع (الرقابة)

7

المتوسط الحسابي

6

االنحراف المعياري

5

الوزن النسبي

4

قيمة t

3

يوجد يل الجام ة م ايير ردامية و قارير م ام ة

القيمة االحتمالية

مسمسل

2

الفقرة

0.000 7.347 70.07 1.187 3.50

،ظاـ الردامة الم موؿ م يل الجام ة يميف و ف مأ،
م،اسب
ي ـ م الجة األداء الض يؼ لم ض الموظفيف مف دمؿ
اإلدارات المسئولة يل الجام ة
ـ الردامة اس ،اداً لةم ةومات الواردة يل البنن

0.000 4.868 66.53 1.162 3.33

0.557 0.588 60.80 1.181 3.04
0.181 1.340 61.67 1.079 3.08

أدوـ ممقامةة الزوار واجراء الميالمات ال ا فية يل أضيؽ

الحدود

أم قد أف ذ،اؾ ار فاع يل مس وى أداء الموظفيف و،قك
يل األبناء

جميع الفقرات

0.000 7.968 70.51 1.136 3.53

0.000 6.097 67.56 1.072 3.38
0.000 6.114 66.17 0.874 3.31

ديمة  tالجدولية م،د مس وى داللة  2.21ودرجة حرية " "199ساوي 5.97

وي ض مف الجدوؿ ردػـ ( )4.5أف الميػة الممحػوثيف يمي،ػوا أ ،ػـ "يقومػوا ممقامةػة الػزوار واجػراء
الميالمات ال ا فية يل أضيؽ الحدود" ومذلؾ دػد اح ةػت ذػذه الفقػرة المر مػة األولػ ويػاف الػوزف ال،سػمل

ل ػا ( ،)%72.15وم وسػن حسػػامل ( )1.11وا،حػ ارؼ م يػػاري ( .)5.511مي،مػا أشػاروا مأ،ػ "يوجػد يػػل
الجام ػ ػػة م ػ ػػايير رداميػ ػػة و قػ ػػارير م ام ػ ػػة" ودػ ػػد اح ةػ ػػت ذػ ػػذه الفق ػ ػرة المر مػ ػػة الثا،يػ ػػة مػ ػػوزف ،سػ ػػمل ل ػ ػػا

( ،)%72.27وم وسن حسامل ( )1.12وا،حراؼ م ياري (.)5.587
يما أوض

المية الممحوثيف مأ ،ـ "ي قدوف أف ذ،اؾ ار فاع يل مس وى أداء الموظفيف و،قك

ي ػػل األبن ػػاء" وم ػػذلؾ اح ة ػػت ذ ػػذه الفقػ ػرة المر م ػػة الثالث ػػة ي ػػل ذ ػػذا المح ػػور م ػػوزف ،س ػػمل (،)%17.11
وم وسػػن حسػػامل ( )1.18وا،ح ػراؼ م يػػاري ( .)5.271يمػػا مي ،ػوا أف "،ظػػاـ المرادمػػة الم مػػوؿ م ػ يػػل
الجام ة يميف و ف مأ ،م،اسػب" واح ةػت ذػذه الفقػرة المر مػة الرام ػة يػل ذػذا المحػور مػوزف ،سػمل ل ػا

( ،)%11.11وم وسن حسامل ( )1.11وا،ح ارؼ م ياري (.)5.511

11

يما يميف الجدوؿ السامؽ أف الممحوثيف يا،وا محايديف يل أرائ ـ حوؿ الفقرة " ـ الردامة اس ،اداً

لةم ةومػػات ال ػواردة يػػل البنػػن " واح ةػػت ذػػذه الفق ػرة المر مػػة البامسػػة مػػوزف ،سػػمل ل ػػا (،)%15.17
وم وسن حسامل ( )1.28وا،حراؼ م ياري ( .)5.279ويذلؾ يإف الممحوثيف يا،وا محايديف مػف وج ػة

،ظػػرذـ حػػوؿ الفق ػرة "ي ػ ـ م الجػػة األداء الض ػ يؼ لػػم ض المػػوظفيف مػػف دمػػؿ اإلداريػػات المسػػئولة يػػل

الجام ة "واح ةت ذذه الفقرة المر مة السادسػة مػوزف ال،سػمل ل ػا ( ،)%60.80وم وسػن حسػامل ()1.21
وا،حراؼ م ياري (.)5.585
وم ػػفة مام ػػة ي ػػإف الم وس ػػن الحس ػػامل لجمي ػػع يقػ ػرات (الردام ػػة) يس ػػاوي ( ) 1.15واال،حػ ػراؼ

الم ياري ( ،)2.871ومةغ الوزف ال،سمل ل ا ( )%11.57وذو أيثر مف الوزف ال،سػمل المحايػد ()%12

وديمػػة  tالمحسػػومة المنةقػػة سػػاوي ( )1.551وذػػل أيمػػر مػػف ديمػػة  tالجدوليػػة وال ػػل سػػاوي (،)5.97
والقيمػػة االح ماليػػة سػػاوي ( )2.222وذػػل أدػػؿ مػػف ( ،)2.21وذػػذا مؤشػػر مة ػ أف ممةيػػة الردامػػة يػػل
نميػػؽ إدارة الودػػت .وذػػذا ي فػػؽ مػػع د ارسػػة ال ػػور

الجام ػػات الفةسػػني،ية ممحايظػػات ػزة سػػامد مة ػ

( )2006ال ل أشارت أف مس وى وادع إدارة الودت لمجاؿ مضي ات الودت الم ةقة مالردامة م وسن.
و ب ةػػؼ مػػف د ارسػػة الم ػػدا،ل ( )2005ال ػػل و ػػةت إل ػ وجػػود د ػػور واض ػ يػػل ممارسػػة

القيادات اإلدارية ل مةيػات إدارة الودػت الم ةقػة مالردامػة يػل جام ػة إب مػاليمف ،يمػا ب ةػؼ مػف د ارسػة

الييال،ػل ( )2002ال ػل أشػارت إلػ أف مجػاؿ الردامػة أحػد الم ػارات اإلداريػة ال ػل سػ ،فذ الودػت لػدى

رؤساء األدساـ األياديمية يل الجام ات الفةسني،ية ،مالوة مة أ ،ػا ب ةػؼ مػف د ارسػة ح،ػا ()1998
ال ل أوضحت أف الردامة أحد الم ارات اإلدارية ال ػل سػ ،فذ الودػت لػدى رؤسػاء األدسػاـ األياديميػة يػل

جام ػػات الضػػفة الغرميػػة مفةسػػنيف ،إضػػاية إل ػ اب الي ػػا مػػع د ارسػػة األبشػػر ( )1992وال ػػل مي،ػػت أف

الردامة أحد أيثر المشيالت ال ل

رض إدارة الودت يل و ازرة ال رمية وال ةيـ اليم،ية.

ومػػف وج ػػة ،ظػػر الماحػػث ة ػػب الردامػػة دو اًر محوري ػاً يػػل إدارة الودػػت ،ياليشػػؼ مػػف األبنػػاء

واال،حرايات يل الودت الم،اسب ي مػؿ مةػ اسػ ثمار الودػت و ج،ػب إذػداره ،يالردامػة ال،اجحػة ذػل ال ػل

مد مة م ايير ،منية دياسية يميف مواسن ا م رية أمماؿ الم،ظمة وما و ةت إلي يل أي ودت،

وديػػاس مػػدى ال قػػدـ الػػذي أحرز ػ  ،ومقػػدار ال مػػؿ الم،جػػز يػػل الودػػت المػراد مػ ممارسػػة الردامػػة ،إضػػاية
إل إ ماع نرؽ الردامة ال،اجحة الم مدة مة الردامة الذا ية و

حي اال،حرايات مف الم ايير.

الجزء الخامس :االتصال
لال

يوض الجدوؿ ال الل الم وسن الحسامل واال،حراؼ الم ياري والوزف ال،سمل والقيمة االح مالية

اؿ الذي يح وى مة ( )1يقرات قيس اس جامات ال امةيف حسب حةيؿ الميا،ات.
11

جدول رقم ()5.7
تحميل فقرات الجزء الخامس (االتصال)
المتوسط الحسابي

ية زـ المية المج م يف يل جةسة االج ماع وال يغادروذا
إال م د  ،اية االج ماع
ودت االج ماع يايل ل غنية جدوؿ األمماؿ ومدـ أجيؿ
م ض الم،ود إل مواميد الحقة

االنحراف المعياري

5

ممالغ يي ا

الوزن النسبي

4

مدد االج مامات والةجاف ال ل ي ـ مقدذا م،اسمة و ير

قيمة t

3

يوجد وضوح يل ،ظاـ اال

االت المنمؽ يل الجام ة

القيمة االحتمالية

مسمسل

2

الفقرة

0.000 11.079 72.66 0.985 3.63
64.97 1.172 3.25

3.659

0.000

67.61 1.133 3.38

5.787

0.000

67.70 1.064 3.39

6.226

0.000

أ ج،ب الزيارات الشب ية لةزمالء أث،اء الدواـ الرسمل
6

م دؼ ال سةية والسمر واد

ارذا مة الزيارات ال ل

0.000 14.743 78.79 1.098 3.94

بك ال مؿ

جميع الفقرات

0.000 11.346 70.39 0.793 3.52

ديمة  tالجدولية م،د مس وى داللة  2.21ودرجة حرية " "199ساوي 5.97

ي ض ػ مػػف الجػػدوؿ ردػػـ ( )1.1أف الميػػة الممحػػوثيف مي ،ػوا أ ،ػػـ "ي ج،م ػوا الزيػػارات الشب ػػية

لةزمالء أث،اء الدواـ الرسػمل م ػدؼ ال سػةية والسػمر واد

ػارذا مةػ الزيػارات ال ػل بػك ال مػؿ" حيػث

اح ةػػت الفقػ ػرة المر م ػػة األول ػ ي ػػل ر ي ػػب يق ػرات ذ ػػذا المح ػػور مػػوزف ،س ػػم ل ػػا ( ،)%78.79مم وس ػػن
حسػػامل ( )1.91وا،ح ػ ارؼ م ي ػػاري ( .)5.298يمػػا أش ػػاروا أ ،ػ " يوج ػػد وضػػوح ي ػػل ،ظػػاـ اال

ػػاالت

المنمػػؽ يػػل الجام ػػة " ودػػد اح ةػػت ذػػذه الفق ػرة المر مػػة الثا،يػػة مػػوزف ،سػػمل ل ػػا ( ،)%71.11وم وسػػن
حسامل ( )1.11وا،حراؼ م ياري (.)2.981
يمػػا يمػػيف الجػػدوؿ أف الممحػػوثيف دػػالوا أف "ودػػت االج مػػاع يػػايل ل غنيػػة جػػدوؿ األممػػاؿ ومػػدـ
أجيػػؿ م ػػض الم،ػػود إل ػ مواميػػد الحقػػة" واح ةػػت ذػػذه الفق ػرة المر مػػة الثالثػػة ويػػاف الػػوزف ال،سػػمل ل ػػا

( ،)%17.72وم وسن حسامل ( )1.19وا،حراؼ م ياري ( .)5.211يما أف الميػة الممحػوثيف أشػاروا
إلػ "ال ػزاـ الميػػة المج م ػػيف يػػل جةسػػة االج مػػاع وال يغادروذػػا إال م ػػد  ،ايػػة االج مػػاع" واح ةػػت ذػػذه
الفق ػ ػرة المر مػ ػػة الرام ػ ػػة مػػػوزف ،سػ ػػمل ل ػ ػػا ( ،)%17.15وم وسػ ػػن حسػ ػػامل ( )1.18وا،ح ػ ػراؼ م يػ ػػاري
11

( .)5.511يمػػا أشػػار الميػػة الممحػػوثيف أف "مػػدد االج مامػػات والةجػػاف ال ػػل ي ػ ـ مقػػدذا م،اسػػمة و يػػر

ممالغ يي ا" واح ةت المر مة البامسة موزف ،سػمل ل ػا ( ،)%11.97وم وسػن حسػامل ( )1.11وا،حػ ارؼ

م ياري (.)5.571
ومشػػيؿ مػػاـ ،ي ضػ أف الم وسػػن الحسػػامل لجميػػع يقػرات الجػػزء البػػامس الم ةػػؽ (ماال

ػػاؿ)

س ػػاوي ( ،)1.11واال،حػ ػراؼ الم ي ػػاري ( .)2.791ومة ػػغ ال ػػوزف ال،س ػػمل ( )%72.19وذ ػػل أيم ػػر م ػػف

الػػوزف ال،سػػمل المحايػػد ( )%12وديمػػة  tالمحسػػومة سػػاوي ( )55.111وذػػل أيمػػر مػػف ديمػػة  tالجدوليػػة
وال ل ساوي ( ،)5.97و مس وى الداللة ساوي ( )2.222وذل أدؿ مف( )2.21ومال الل يدؿ ذلؾ مة

أف ممةيػة اال

ػاؿ سػامد مةػ

نميػؽ إدارة الودػت .وذػػذا ي فػؽ مػع د ارسػة ال ػور ( )1221ال ػل مي،ػػت

أف مس وى وادع إدارة الودت لمجاؿ مضي ات الودت الم ةقة ماال

الييال،ل ( )1221ال ل ياف مف أذـ  ،ائج ا أف مجاؿ اال

االت م وسن .و ب ةػؼ مػف د ارسػة

االت اح ػؿ المر مػة األولػ يػل الم ػارات

اإلداريػة ال ػل سػ ،فذ الودػت لػدى رؤسػاء األدسػاـ األياديميػة يػل الجام ػات الفةسػني،ية ،واب ةفػت مػف

د ارسػة ح،ػا ( )5998ال ػل أشػارت إلػ أف اال

ػاالت اح ةػت المر مػة األولػ يػل الم ػارات اإلداريػة يػل

اس ػ ،فاذ الودػػت لػػدى رؤسػػاء األدسػػاـ األياديميػػة يػػل جام ػػات الضػػفة الغرميػػة مفةسػػنيف ،واب ةفػػت مػػف

د ارسػػة مميػػدات والييال،ػػل ( )5991ال ػػل مي،ػػت أف ،ظػػاـ اال

ػػاالت السػػائد يػػل المؤسسػػة أحػػد م ودػػات

إدارة الودػت لػدى مػديري اإل ،ػاج يػل الشػريات ال ػ،امية المسػاذمة ال امػة يػل األردف ،مػالوة مةػ

اب الي ػػا م ػػف د ارس ػػة األبش ػػر ( )5991ال ػػل أش ػػارت إلػ ػ أف اال

ػػاالت ذ ػػل أح ػػد المش ػػيالت ال ػػل

رض إدارة الودت يل و ازرة ال رمية وال ةيـ اليم،ية.
وم ػػف وج ػػة ،ظ ػػر الماح ػػث ي مػ ػر اال

ػػاؿ ،ظ ػػاـ ي ػػاؿ م يام ػػؿ م ػػزدوج اال جاذ ػػات إلرس ػػاؿ

واس قماؿ الم ةومات وردود األي اؿ مف نريؽ أ،ظمة ونرؽ اال

االت الجيدة ،ياال

اؿ الف اؿ يػرمن

أيػراد المؤسسػػة ويػػوير الم ةومػػات والميا،ػػات الضػػرورية م،ػػد النةػػب ويػػل الودػػت الم،اسػػب ومدو،ػ  ،فػػل

ممةية ،سيؽ الج ود واس ثمار الودت ل حقيؽ األذداؼ.
الجزء السادس :اتخاذ القرار
يوض الجدوؿ ال الل الم وسن الحسامل واال،حراؼ الم ياري والوزف ال،سمل والقيمة االح مالية

ال باذ القرار الذي يح وى مة ( )1يقرات قيس اس جامات ال امةيف حسب حةيؿ الميا،ات.
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جدول رقم ()5.8
تحميل فقرات الجزء السادس (اتخاذ القرار)
المتوسط الحسابي

اال نحراف المعياري

الوزن النسبي

ي ـ ا باذ الق اررات يل الودت الم،اسب مدوف أجيؿ أو

قيمة t

3

ي ـ جمع الميا،ات والم ةومات الالزمة دمؿ ا باذ القرار

القيمة االحتمالية

مسمسل

2

الفقرة

0.000 15.689 77.24 0.947 3.86
69.86 1.150 3.49

7.381

0.000

4

ي ـ ا باذ الق اررات يل الودت الم،اسب مدوف سرع

70.77 1.078 3.54

8.637

0.000

5

ذ،اؾ المريزية يل ا باذ القرار

60.07 1.255 3.00

0.046

0.963

69.41 0.918 3.47

8.861

0.000

ردد

جميع الفقرات
ديمة  tالجدولية م،د مس وى داللة  2.21ودرجة حرية " "199ساوي 5.97

ي ض مف الجػدوؿ ردػـ ( )1.7أف الميػة الممحػوثيف مي،ػوا أ،ػ "يػ ـ جمػع الميا،ػات والم ةومػات
الالزمة دمؿ ا باذ القرار" حيث اح ةت ذذه الفقرة المر مة األولل موزف ،سمل ل ا ( ،)%77.11وم وسػن

حسػػامل ( )1.81وا،ح ػ ارؼ م يػػاري ( .)2.917يمػػا أشػػار الميػػة الممحػػوثيف أ ،ػ "ي ػ ـ ا بػػاذ الق ػرار يػػل
الود ػػت الم،اس ػػب م ػػدوف س ػػرع" ود ػػد اح ة ػػت ذ ػػذه الفقػ ػرة المر م ػػة الثا،ي ػػة م ػػوزف ،س ػػمل ل ػػا (،)%72.77
وم وسن حسامل ( )1.11وا،حراؼ م ياري (.)5.278

يل المقامؿ يميف الجدوؿ أف المية الممحوثيف دالوا أ " ،ي ـ ا باذ الق اررات يل الودت الم،اسػب

مدوف أجيؿ أو ردد" واح ةت ذذه الفقػرة المر مػة الثالثػة ويػاف الػوزف ال،سػمل ل ػا ( ،)%19.81وم وسػن
حسامل ( )1.19وا،حراؼ م ياري ( .)5.512يما يوض أف آراء الممحػوثيف يا،ػت محايػدة حػوؿ الفقػرة

"ذ،ػػاؾ المريزيػػة يػػل ا بػػاذ الق ػرار" واح ةػػت ذ ػػذه الفق ػرة المر مػػة الرام ػػة مػػوزف ،سػػمل ل ػػا (،)%12.27
وم وسن حسامل ( )1.22وا،حراؼ م ياري (.)5.111

مشػػيؿ مػػاـ ،ي ضػ أف الم وسػػن الحسػػامل لجميػػع يقػرات الجػػزء السػػادس الم ةػػؽ ما بػػاذ القػرار

ساوي ( ،)1.17واال،حراؼ الم ياري ( ،)2.958ومةغ الوزف ال،سمل ( )%19.15وذل أيمر مف الوزف

ال،سػمل المحايػد "  " %12وديمػة  tالمحسػومة سػاوي ) (8.861وذػل أيمػر مػف ديمػة  tالجدوليػة وال ػل
ساوي ( ،)5.97و مس وى الداللة ساوي ) (0.000وذػل أيمػر مػف ( ،)2.21ممػا يػدؿ مةػ أف ممةيػة

ا باذ القرار سامد مة

نميؽ إدارة الودت .وذذا ي فؽ مع دراسة ال ور ( )1221ال ػل أشػارت إلػ أف
11

مس وى وادع إدارة الودت لمجاؿ مضػي ات الودػت الم ةقػة ما بػاذ القػرار م وسػن .يمػا ا فقػت مػع د ارسػة

 )1228( Varlamovaال ل مي،ت وجود مالدة ميف ي الية ا باذ القرار ووجود ميئة دمـ إدارة الودت.

واب ةفت مع دراسة الييال،ل ( )1221ال ل مي،ت أف ا بػاذ القػرار أحػد الم ػارات اإلداريػة ال ػل

سػ ،فذ الودػت لػدى رؤسػاء األدسػاـ األياديميػة يػل الجام ػات الفةسػني،ية ،يمػا ب ةػؼ مػف د ارسػة ح،ػا

( )1998ال ػػل مي،ػػت أف ا بػػاذ الق ػرار أحػػد الم ػػارات اإلداريػػة ال ػػل س ػ ،فذ الودػػت لػػدى رؤسػػاء األدسػػاـ
األياديمية يل جام ات الضفة الغرمية مفةسنيف.
ومػػف وج ػػة ،ظػػر الماحػػث ،مػػع أذميػػة وظيفػػة ا بػػاذ الق ػرار يو ،ػػا ػػدبؿ يػػل جميػػع الوظػػائؼ

اإلداريػػة وي ودػػؼ ،جػػاح الم،ظمػػة إل ػ حػػد يميػػر مة ػ مػػدى سػػالمة الق ػ اررات ال ػػل ي ػ ـ ا باذذػػا وودػػت
ا باذذا ،ي،جاح اإلداري يل ا باذ القرار السةيـ دوف ردد أو ممانةػة أو سػويؼ أو سػرع لػ أثػر يميػر
مة زيادة ي الية ا باذ القرار واالر قاء م،ومي ا ويل ويير الودت والج د وال ياليؼ.
 5.3.3المتوســط الحســابي واالنحـراف المعيــاري والــوزن النســبي ومســتوت الداللــة لمحــور مضــيعات
الوقت المتعمقة بالعمميات اإلدارية:

يوض الجدوؿ ال الل الم وسن الحسامل واال،حراؼ الم ياري والوزف ال،سمل والقيمة االح مالية

لمحاور مضي ات الودت الم ةقة مال مةيات اإلدارية الذي يح وى مة ( )1محاور قيس اس جامات
ال امةيف حسب حةيؿ الميا،ات.
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جدول رقم ()5.9
تحميل أجزاء المحور الثاني (مضيعات الوقت المتعمقة بالعمميات اإلدارية)
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة االحتمالية

الترتيب

المحور

ال بنين

0.000 14.471 72.45 0.745 3.62

2

ال ،ظيـ

0.000 21.269 76.95 0.690 3.85

1

ال وجي

69.70 0.905 3.48

9.278

0.000

4

الردامة

66.17 0.874 3.31

6.114

0.000

6

0.000 11.346 70.39 0.793 3.52

3

0.000

5

اال

اؿ

ا باذ القرار

69.41 0.918 3.47

8.861

جميع المحاور 0.000 14.280 70.92 0.662 3.55
ديمة  tالجدولية م،د مس وى داللة  2.21ودرجة حرية " "199ساوي 5.97

ي ض ػ مػػف الجػػدؿ ردػػـ ( )1.8أف الم وسػػن الحسػػامل لجميػػع محػػاور م يقػػات الودػػت الم ةقػػة

مال مةيػ ػ ػػات اإلداريػ ػ ػػة يسػ ػ ػػاوي ( ) 1.11واال،ح ػ ػ ػراؼ الم يػ ػ ػػاري ( ،)2.111ومةػ ػ ػػغ الػ ػ ػػوزف ال،س ػ ػ ػمل ل ػ ػ ػػا

( .)%72.91وذ ػ ػػو أيث ػ ػػر م ػ ػػف ال ػ ػػوزف ال،س ػ ػػمل المحاي ػ ػػد" "%12وديم ػ ػػة  tالمحس ػ ػػومة المنةق ػ ػػة س ػ ػػاوي
( )51.182وذػػل أيمػػر مػػف ديمػػة  tالجدوليػػة وال ػػل سػػاوي  ،5.97والقيمػػة االح ماليػػة سػػاوي 2.222
وذل أدؿ مف  ،2.21وذذا مؤشر مة أف مضي ات م ةقة مال مةيات اإلدارية لدى الموظفيف اإلدارييف
يل الجام ات الفةسني،ية ممحايظات زة دةيةة م،د مس وى داللة .   0.05
ومف وج ة ،ظر الماحث ر من إدارة الودت مشيؿ يمير مال مؿ اإلداري والذي مدوره ي مد مة

ممارسة ال مةيات اإلدارية المب ةفة ،حيث ي ـ ممارسة ال مةيات اإلدارية م دؼ حقيؽ األذداؼ مأيضؿ
الوسػػائؿ وأدػػؿ ال يػػاليؼ وذلػػؾ ي نةػػب اس ػ غالالً ي ػػاالً ليػػؿ النادػػات واإلميا،ػػات الم احػػة يػػل الم،ظمػػة،
ويػػأ ل الودػػت ضػػمف ذػػذه اإلميا،يػػات .لػػذلؾ يجػػب مة ػ اإلداريػػيف أف ي ق،ػوا ممارسػػة ال مةيػػات اإلداريػػة
ال ػػل مػػف شػػأ ،ا أف سػػامد مشػػيؿ يميػػر مةػ اسػ غالؿ واسػ ثمار الودػػت الم ػػاح إل،جػػاز الم ػػاـ مالسػػرمة

الممي،ة و والً إل األذداؼ الم،شودة.

18

 5.3.4المتوســط الحســابي واالنح ـراف المعيــاري والــوزن النســبي ومســتوت الداللــة لمحــور اســتخدام
الوسائل التكنولوجية:

يوض الجدوؿ ال الل الم وسن الحسامل واال،حراؼ الم ياري والوزف ال،سمل والقيمة االح مالية

لمحور اس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية الذي يح وى مة ( )8يقرات قيس اس جامات ال امةيف حسب
حةيؿ الميا،ات.
جدول رقم ()5.:
تحميل فقرات المحور الثالث (استخدام الوسائل التكنولوجية)

7
8
9

المتوسط الحسابي

6

ال ي،ولوجية

وير إميا،يات ي،ية م،اسمة الس بداـ الوسائؿ
ال ي،ولوجية
وير إميا،يات مشرية م،اسمة الس بداـ الوسائؿ
ال ي،ولوجية
يوجد اذ ماـ يمير مف دمؿ اإلدارة م دريب الموظفيف
مة اس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية
ي ـ اس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية الم ويرة أل راض

ال مؿ يقن وليس م دؼ ال سةية أو أل راض شب ية

يوجد حديث مس مر لةوسائؿ ال ي،ولوجية المس بدمة
يل الجام ة
وير ال يا،ة الودائية والدورية لةوسائؿ ال ي،ولوجية
المس بدمة

جميع الفقرات
ديمة  tالجدولية م،د مس وى داللة  2.21ودرجة حرية " "199ساوي 5.97
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االنحراف المعياري

5

وير إميا،يات مادية م،اسمة الس بداـ الوسائؿ

78.93 1.038 3.95

15.766

0.000

74.18 1.036 3.71

11.837

0.000

75.96 1.003 3.80

13.709

0.000

75.96 0.962 3.80

14.297

0.000

67.18 1.234 3.36

5.021

0.000

68.96 1.161 3.45

6.673

0.000

73.11 1.123 3.66

10.097

0.000

72.62 1.112 3.63

9.792

0.000

73.36 0.886 3.67

13.041

0.000

الوزن النسبي

4

الوسائؿ ال ي،ولوجية يل ال مؿ

قيمة t

3

ذ،اؾ دمـ مف اإلدارة ال ةيا لةجام ة لسياسة اس بداـ

القيمة االحتمالية

مسمسل

2

الفقرة

ي ض ػ مػػف الجػػدوؿ ردػػـ ( )1.9أف الميػػة الممحػػوثيف مي ،ػوا أف "ذ،ػػاؾ دمػػـ مػػف اإلدارة ال ةيػػا

لةجام ة لسياسة اس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية يل ال مؿ" واح ةت ذذه الفقرة المر مة األولػل مػوزف ،سػمل
ل ػا ( ،)%78.91وم وسػن حسػػامل ( )1.91وا،حػراؼ م يػػاري ( .)5.218يمػا أشػػار الميػة الممحػػوثيف
إل أ " ،وير إميا،يات مشرية م،اسمة الس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية" ومػذلؾ اح ةػت ذػذه الفقػرة المر مػة

الثا،ية ،وياف الوزف ال،سمل ل ا ( ،)%71.91وم وسن حسامل ( )1.82وا،حراؼ م ياري (.)2.911
يما أوض

المية الممحوثيف أ " ،وير إميا،يات يي،ػة م،اسػمة السػ بداـ الوسػائؿ ال ي،ولوجيػة"

واح ةػػت ذػػذه الفق ػرة المر مػػة الثالثػػة مػػوزف ،سػػمل ل ػػا ( ،)ِ%71.91وم وسػػن حسػػامل ( )1.82وا،ح ػراؼ

م ي ػػاري ( .)5.221وأيضػ ػاً أش ػػار المي ػػة الممح ػػوثيف مأ،ػ ػ " ػػوير إميا،ي ػػات مادي ػػة م،اس ػػمة السػ ػ بداـ
الوسػػائؿ ال ي،ولوجيػػة" حيػػث اح ةػػت ذػػذه الفق ػرة المر مػػة الرام ػػة مػػوزف ،سػػمل ل ػػا ( ،)%71.58وم وسػػن

حسامل ( ،)1.75وا،حراؼ م ياري (.)5.211

يما أف المية الممحوثيف مي،وا أ" ،يوجػد حػديث مسػ مر لةوسػائؿ ال ي،ولوجيػة المسػ بدمة يػل

الجام ة" دد اح ةت المر مة البامسة مػوزف ،سػمل ل ػا ( ،)%71.55وم وسػن حسػامل ( )1.11وا،حػراؼ
م ي ػ ػػاري ( .)5.511يم ػ ػػا م ػ ػػيف المي ػ ػػة الممح ػ ػػوثيف مأ،ػ ػ ػ " ػ ػػوير ال ػ ػػيا،ة الودائي ػ ػػة والدوري ػ ػػة لةوس ػ ػػائؿ
ال ي،ولوجية المس بدمة" واح ةت ذذه الفقرة المر مة السادسة موزف ،سػمل ( ،)%71.11وم وسػن حسػامل

( ،)1.11وا،حراؼ م ياري (.)5.551
وأوض

المية الممحوثيف أ" ،ي ـ اس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية الم ػويرة أل ػراض ال مػؿ يقػن

ولػػيس م ػػدؼ ال سػػةية أو أل ػراض شب ػػية" دػػد اح ةػػت المر مػػة السػػام ة مػػوزف ،سػػمل ل ػػا (،)%18.91
وم وسػػن حسػػامل ( )1.11وا،حػراؼ م يػػاري ( .)5.515يمػػا مػػيف الميػػة الممحػػوثيف مأ،ػ "يوجػػد اذ مػػاـ
يمير مػف دمػؿ اإلدارة م ػدريب المػوظفيف مةػ اسػ بداـ الوسػائؿ ال ي،ولوجيػة" واح ةػت ذػذه الفقػرة المر مػة

الثام،ة موزف ،سمل ( ،)%17.58وم وسن حسامل ( ،)1.11وا،حراؼ م ياري (.)5.111

وم ػػفة مام ػػة ي ػػإف الم وس ػػن الحس ػػامل لجمي ػػع يقػ ػرات مح ػػور (اسػ ػ بداـ الوس ػػائؿ ال ي،ولوجي ػػة)

يسػػاوي ( )1.17واال،حػراؼ الم يػػاري ( ،)2.881ومةػػغ الػػوزف ال،سػػمل ل ػػا ( ،)%71.11وذػػو أيثػػر مػػف

الػػوزف ال،سػػمل المحايػػد" "%12وديمػػة  tالمحسػػومة المنةقػػة سػػاوي ( )51.215وذػػل أيمػػر مػػف ديمػػة t

الجدولية وال ل ساوي  ،5.97والقيمة االح مالية ساوي ( )2.222وذل أدؿ مف ( ،)2.21وذذا مؤشػر
مة أف ذ،اؾ اس بداـ جيد لةوسائؿ ال ي،ولوجية يل الجام ات الفةسني،ية ممحايظات زة سػامد مةػ

نميؽ إدارة الودت .حيث ا فقت ذذه ال ،يجة مع دراسة  )1229( Alaqeeliال ػل أشػارت يػل  ،ائج ػا

إل ػ مػػدـ وجػػود ػػأثير سػػةمل لةم ودػػات الف،يػػة وال ق،يػػة مة ػ
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نميػػؽ األسػػاليب ال ةميػػة إلدارة الودػػت يػػل

شري ل ) )Ramaو( )H G Tمسويس ار .يل حيف أ ،ا اب ةفت مع دراسة الزذرا،ل ( )1221وال ل أشارت
إل ػ وجػػود دور سػػةمل ة م ػ الم ودػػات ال ق،يػػة والف،يػػة لػػدى حػػرس الحػػدود مم،نقػػة ميػػة الميرمػػة جػػاه
االس غالؿ األمثؿ لةودت.
ومف وج ػة ،ظػر الماحػث يػإف الوسػائؿ ال ي،ولوجيػة سػامد مةػ

ػويير الودػت والج ػد الممػذوؿ

ي ػػل إ،ج ػػاز الم ػػاـ ،ويةم ػػا زاد اسػ ػ بداـ الوس ػػائؿ ال ي،ولوجي ػػة يةم ػػا دة ػػت الفج ػػوة م ػػيف اإلداري وم ػػدر
الميا،ػػات ممػػا ي ػػي ل ػ سػػرمة ق ػديـ الحةػػوؿ م،ػػد ظ ػػور المشػػيالت ،ويةمػػا دػػؿ الودػػوع يػػل الحسػػامات

البانئة ،ويةما دؿ الودت الذي ،قضي يل إ،جاز األمماؿ.

 5.3.5المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسـبي ومسـتوت الداللـة لمحـور بيئـة العمـل
الداخمية:

يوض الجدوؿ ال الل الم وسن الحسامل واال،حراؼ الم ياري والوزف ال،سمل والقيمة االح مالية

لمحور ميئة ال مؿ الدابةية الذي يح وى مة ( )1يقرات قيس اس جامات ال امةيف حسب حةيؿ الميا،ات.
جدول رقم ()5.21
تحميل فقرات المحور الرابع (بيئة العمل الداخمية)

7

المتوسط الحسابي

6

نمي ػػة ال ييػػؿ ال ،ظيمػػل المنمػػؽ يسػػامد مة ػ إ،ج ػػاز
األمماؿ مسرمة ودوف إمادة
الةوائ والقوا،يف المنمقة يػل الجام ػة مر،ػة ممػا يسػامد
مة س ولة ا،جاز األمماؿ
،ظ ػ ػػاـ الحػ ػ ػوايز المادي ػ ػػة والم ،وي ػ ػػة الم م ػ ػػوؿ مػ ػ ػ ي ػ ػػل
الجام ة م،اسب ويزيد الداي ية لة مؿ
ذ،اؾ ياب لة رامات الشب ية يل الجام ة

جميع الفقرات
ديمة  tالجدولية م،د مس وى داللة  2.21ودرجة حرية " "199ساوي 5.97
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االنحراف المعياري

5

م،اسمة ألداء األمماؿ

68.96 1.081 3.45

7.172

0.000

66.47 1.274 3.32

4.394

0.000

65.80 1.182 3.29

4.249

0.000

65.15 1.113 3.26

4.001

0.000

49.36 1.339 2.47

-6.866

0.000

54.27 1.442 2.71

-3.444

0.001

61.68 1.002 3.08

1.450

0.148

الوزن النسبي

4

ظ ػػروؼ ال م ػػؿ المادي ػػة (اإلض ػػاءة ،ال وي ػػة ،المم ػػا،ل)

قيمة t

3

ثقاية الم،ظمة السائدة سامد مة

نميؽ إدارة الودت

القيمة االحتمالية

مسمسل

2

الفقرة

ي ض ػ مػػف الجػػدوؿ ردػػـ ( )1.52أف الممحػػوثيف مي ،ػوا أف "ثقايػػة الم،ظمػػة سػػامد مة ػ

نميػػؽ

إدارة الودت" واح ةت ذذه الفقرة المر مة األول موزف ،سمل ل ػا ( ،)%18.91وم وسػن حسػامل ()1.11
وا،ح ػراؼ م يػػاري ( .)5.285يمػػا أشػػار الميػػة الممحػػوثيف إل ػ أف "ظػػروؼ ال مػػؿ الماديػػة (اإلضػػاءة،

ال وية ،الممػا،ل) م،اسػمة ألداء األممػاؿ" ومػذلؾ اح ةػت ذػذه الفقػرة المر مػة الثا،يػة ،ويػاف الػوزف ال،سػمل

ل ا ( ،)%11.17وم وسن حسامل ( )1.11وا،حراؼ م ياري (.)5.171
يما أوض

المية الممحوثيف أف "نمي ة ال ييؿ ال ،ظيمل المنمؽ يسامد مة إ،جػاز األممػاؿ

مسػرمة ودوف إمادػة" واح ةػت ذػذه الفقػرة المر مػة الثالثػة مػوزف ،سػمل ل ػا ( ،)ِ%11.82وم وسػن حسػامل
( )1.19وا،حراؼ م ياري ( .)5.581وأيضاً أشار المية الممحوثيف مأف "الةػوائ والقػوا،يف المنمقػة يػل
الجام ػػة مر،ػػة ممػػا يسػػامد مة ػ س ػ ولة إ،جػػاز األممػػاؿ" حيػػث اح ةػػت ذػػذه الفق ػرة المر مػػة الرام ػػة مػػوزف
،سمل ل ا ( ،)%11.51وم وسن حسامل ( ،)1.11وا،حراؼ م ياري (.)5.551
و ي ػل المقام ػػؿ ي ػػإف المي ػػة الممح ػػوثيف مي،ػ ػوا أف "ذ ،ػػاؾ

ػػرامات شب ػػية ي ػػل الجام ػػة" ود ػػد

اح ةػػت ذػػذه الفقػرة المر مػػة البامسػػة مػػوزف ،سػػمل ل ػػا ( ،)%11.17وم وسػػن حسػػامل ( )1.75وا،ح ػراؼ
م يػػاري ( .)5.111يمػػا مػػيف الميػػة الممحػػوثيف مػػأف "،ظػػاـ الح ػوايز الماديػػة والم ،ويػػة الم مػػوؿ م ػ يػػل

الجام ػػة يػػر م،اسػػب وال يزيػػد مػػف الداي يػػة لة مػػؿ" واح ةػػت ذػػذه الفق ػرة المر مػػة السادسػػة مػػوزف ،سػػمل
( ،)%19.11وم وسن حسامل ( ،)1.17وا،حراؼ م ياري (.)5.119

ومشػػيؿ مػػاـ ،ي ض ػ أف الم وسػػن الحسػػامل لجميػػع يق ػرات الجػػزء ال ارمػػع الم ةقػػة ممحػػور ميئػػة

ال مؿ الدابةية سػاوي ( )1.28واال،حػراؼ الم يػاري ( .)5.221ومةػغ الػوزف ال،سػمل ( )%15.18وذػل
أيمر مف الوزف ال،سمل المحايد ( )%12وديمة  tالمحسومة سػاوي ( )5.112وذػل أ ػغر مػف ديمػة t

الجدولية وال ل ساوي ( ،)5.97و مس وى الداللة ساوي ( )2.518وذل أيمر مف( )2.21ومال الل يدؿ
ذلؾ مة أف ميئة ال مؿ الدابةية محايدة وذذا مؤشر ير جيد يدؿ مة ض ؼ ميئة ال مؿ الدابةية.

وي ػػزو الماح ػػث ذل ػػؾ إلػ ػ أف اإلدارات ي ػػل الجام ػػات الفةس ػػني،ية ممحايظ ػػات ػ ػزة ج ػػزء م ػػف

اإلدارات يل الميئة ال رمية وال ل

ؼ مشيؿ ماـ مأ ،ا إدارات ميرودرانية.

 4.2.5المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي ومستوت الداللة لمحاور البحـث لكـل
جامعة عمى حدة:

وض ػ ػ الجػ ػػداوؿ ال اليػ ػػة آراء الممحػ ػػوثيف حػ ػػوؿ م ودػ ػػات نميػ ػػؽ إدارة الودػ ػػت لػ ػػدى المػ ػػوظفيف

اإلدارييف يل يؿ جام ة مة حدة.
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جدول رقم ()5.22
تحميل محاور البحث لمجامعة اإلسالمية
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة االحتمالية

الثاني

مضي ات الودت الم ةقة مال مةيات اإلدارية

3.74

0.742

74.75

6.008

0.000

الثالث

اس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية

4.07

0.813

81.47

3.005

0.004

الرابع

ميئة ال مؿ الدابةية

3.53

0.945

70.68

-4.694

0.000

3.77

0.742

75.40

3.596

0.001

الجزء

مسمسل

جميع المحاور
ديمة  tالجدولية م،د مس وى داللة  2.21ودرجة حرية " "199ساوي 5.97

جدول رقم ()5.23
تحميل محاور البحث لجامعة األقصى
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة االحتمالية

الثاني

مضي ات الودت الم ةقة مال مةيات اإلدارية

3.36

0.536

67.21

6.008

0.000

الثالث

اس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية

3.27

0.811

65.36

3.005

0.004

الرابع

ميئة ال مؿ الدابةية

2.72

0.856

54.40

-4.694

0.000

3.26

0.550

65.16

3.596

0.001

مسمسل

الجزء

جميع المحاور
ديمة  tالجدولية م،د مس وى داللة  2.21ودرجة حرية " "199ساوي 5.97
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جدول رقم ()5.24
تحميل محاور البحث لجامعة األزىر
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي

قيمة t

القيمة االحتمالية

الثاني

مضي ات الودت الم ةقة مال مةيات اإلدارية

3.35

0.470

66.95

6.008

0.000

الثالث

اس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية

3.26

0.705

65.22

3.005

0.004

الرابع

ميئة ال مؿ الدابةية

2.52

0.825

50.46

-4.694

0.000

3.22

0.503

64.45

3.596

0.001

الجزء

مسمسل

جميع المحاور
ديمة  tالجدولية م،د مس وى داللة  2.21ودرجة حرية " "199ساوي 5.97

ي ض ػ م ػػف الجػػداوؿ رد ػػـ ( )4.13( ،)4.12( ،)4.11أف الجام ػػة اإلسػػالمية ح ػػةت مةػ ػ

المر مة األول حيث ياف الم وسن الحسامل لجميع المحاور يي ا ( )3.77والوزف ال،سػمل ()%75.40

واال،حراؼ الم ياري ( .)0.742واح ةت جام ػة األد ػ المر مػة الثا،يػة حيػث مةػغ الم وسػن الحسػامل

لجمي ػػع المح ػػاور يي ػػا ( ،)3.26وال ػػوزف ال،س ػػمل ( )%65.16واال،حػ ػراؼ الم ي ػػاري ( .)0.550مي،م ػػا

اح ةت جام ػة األزذ ػر المر مة األبيرة مم وسن حسامل ( ،)3.22ووزف ،سمل ( )%64.45وا،حػ ػ ػراؼ
م ياري (.)0.503

وم،ظرة ف يةية لمحػاور الد ارسػة ليػؿ جام ػة يقػد راوحػت  ،ػائج يػؿ محػور مػف محػاور المحػث
يل الجام ة اإلسالمية ما ميف م وسن ومر فع ،وال ل

مر أيضؿ  ،ائج الجام ات حيث يرى الماحػث

أف ذػػذه ال ،يجػػة يػػس الوادػػع يالجام ػػة اإلسػػالمية ال ػػل أ،ش ػأت مػػاـ  1978يقػػد مض ػ مة ػ إ،شػػائ ا

ثالثػ ػػة وثالث ػ ػ ػ ػوف مامػ ػ ػ ػاً،اس نامت الجام ػ ػ ػ ػ ػة الو ػ ػػوؿ إلػ ػ ػ درج ػ ػ ػ ػ ػة مالي ػ ػ ػ ػ ػ ػة مػ ػػف االسػ ػ ػ قرار اإلداري
وأ ػمحت ذ،ػاؾ دػوا،يف ولػوائ وأ،ظمػة ضػمن سػير ال مػؿ ،وم ػد ذػذه المرحةػة مػف االسػ قرار مػدأت

الجام ة ج ،حو ال ميز وال،مو.
ودد ح ةت جام ل األد

واألزذر مة  ،ائج م قارمة ،سمياً حيث راوحت  ،ائج يؿ محور

مػػف محػػاور الد ارسػػة يػػل الجػػام يف مػػا مػػيف مػػ،بفض وم وسػػن حيػػث اح ةػػت جام ػػة األد ػ المر مػػة

الثا،يػػة وجام ػػة األزذػػر المر مػػة الثالثػة ودػػد ػزى ذػػذه ال ،ػػائج إلػ ممػػر الجام ػػة اإلسػػالمية ( 31مػػاـ)
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مقار،ة م مػر جػام ل األزذػر واألد ػ ( 20مػاـ) حيػث و ػةت إلػ درجػة أمةػ مػف ال،ضػج اإلداري
واالس ػ قرار اإلداري ،إضػػاية إل ػ مػػدـ اس ػ قرار الة ػوائ والػػ،ظـ أو مػػدـ االل ػزاـ م ػػا يػػل جػػام ل األزذػػر

واإلسػ ػػالمية ،ماإلضػ ػػاية إل ػ ػ مػ ػػدـ االس ػ ػ قرار اإلداري ووجػ ػػود ال ػ ػرامات والشب ػ ػػ،ة والمريزيػ ػػة يػ ػػل
الجام يف مقار،ة مالجام ة اإلسالمية ،ماإلضاية إلػ اذ مػاـ الجام ػة اإلسػالمية م ،ميػة المػوارد المشػرية

مقار،ػة مجػػام ل األزذػػر واألد ػ  .حيػػث ي فػػؽ فسػػير الماحػػث مػػع  ،ػػائج و فسػػيرات د ارسػػة (ممػػد اإللػ ،
.)2006

 5.4اختبار فرضيات البحث:
 الفرضية األولى :تؤثر مضيعات الوقت المتعمقة بالعمميات اإلدارية تأثي ارً ذو داللة إحصائية عندمستوت داللة    0.05عمى معوقات إدارة الوقت لدت الموظفين اإلداريين في الجامعات

الفمسطينية بمحافظات غزة.

ػـ اسػ بداـ اب مػار ميرسػػوف إليجػاد ال الدػة مػيف مضػػي ات الودػت الم ةقػة مال مةيػات اإلداريػػة

ومػيف م ودػػات إدارة الودػػت لػػدى المػػوظفيف اإلداريػػيف يػل الجام ػػات الفةسػػني،ية يػػل محايظػػات ػزة م،ػػد

مس وى داللة    0.05وال ،ائج ممي،ة يل الجدوؿ ال الل:

جذول رقى ()5.25
يؼبيم االرحببط بين مضيعات الوقت المتعمقة بالعمميات اإلدارية وبين معوقات إدارة الوقت لدت الموظفين
اإلداريين في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة
انً ور

م ودات إدارة الودت لدى الموظفيف اإلدارييف
يل الجام ات الفةسني،ية يل محايظات زة

اإلحصبءاث

مضي ات الودت الم ةقة
مال مةيات اإلدارية

م امؿ االر مان

0.974

القيمة االح مالية

0.000

حجـ ال ي،ة
ديمة  rالمحسومة م،د درجة حرية "  "198ومس وى داللة " "2.21يساوي0.148
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يميف الجدوؿ ردـ ( )1.51أف القيمة االح مالية ساوي ( )2.222وذل أدؿ مف ( ، )2.21يما

أف ديمة  rالمحسومة ساوي ( )2.971وذل أيمر مف ديمة  rالجدولية وال ل ساوي ( ،)0.148مما
يدؿ مة وجود أثير لمضي ات الودت الم ةقة مال مةيات اإلدارية م،د مس وى داللة    0.05مة

م ودات إدارة الودت لدى الموظفيف اإلدارييف يل الجام ات الفةسني،ية ممحايظات زة .وي زى ذلؾ
إل

ال الدة الوثيقة ميف إدارة الودت وال مؿ اإلداري ،يوف الودت أحد الموارد الم احة ال ل يجب

اس غالل ا وادار ا مف بالؿ نميؽ ال مةيات اإلدارية المب ةفة.
 الفرضية الثانية :يؤثر عدم استخدام الوسائل التكنولوجية تأثي ارً ذو داللة إحصائية عند مستوت داللة   0.05عمى معوقات إدارة الوقت لدت الموظفين اإلداريين في الجامعات الفمسطينية بمحافظات

غزة في محافظات غزة.

ػػـ اسػ ػ بداـ اب م ػػار ميرس ػػوف إليج ػػاد ال الد ػػة م ػػيف م ػػدـ اسػ ػ بداـ الوس ػػائؿ ال ي،ولوجي ػػة وم ػػيف

م ودػػات إدارة الودػػت لػػدى المػػوظفيف اإلداريػػيف يػػل الجام ػػات الفةسػػني،ية ممحايظػػات ػزة م،ػػد مس ػ وى

داللة    0.05وال ،ائج ممي،ة يل الجدوؿ ال الل:

جذول رقى ()5.26
يؼبيم االرحببط بين عدم استخدام الوسائل التكنولوجية وبين معوقات إدارة الوقت لدت الموظفين اإلداريين
في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة
انً ور

م ودات إدارة الودت لدى الموظفيف اإلدارييف
يل الجام ات الفةسني،ية يل محايظات زة

اإلحصبءاث

مدـ اس بداـ الوسائؿ
ال ي،ولوجية

م امؿ االر مان

0.847

القيمة االح مالية

0.000

حجـ ال ي،ة

300

ديمة  rالمحسومة م،د درجة حرية "  "198ومس وى داللة " "2.21يساوي0.148

وي ض مف الجدوؿ ردـ ( )1.51أف القيمة االح مالية ساوي ( )2.222وذل أدؿ مف (،)2.21
يما أف ديمة  rالمحسومة ساوي ( )2.817وذل أيمر مف ديمة  rالجدولية وال ل ساوي (،(0.148
مما يدؿ مة

وجود أثير ل دـ اس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية م،د مس وى داللة    0.05مة

م ودات إدارة الودت لدى اإلدارييف يل الجام ات الفةسني،ية ممحايظات زة .وي زى ذلؾ إل ال نور
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وال قدـ ال ي،ولوجل ال ائؿ والمس مر ،حيث أ م

ال مؿ اإلداري ي مد مشيؿ يمير مة

ال ي،ولوجية الحديثة ال ل س ةت وسرمت إ،جاز الم اـ.

الوسائؿ

 -الفرضية الثالثة :تؤثر بيئة العمل الداخمية (ثقافة المنظمة ،ظروف العمل المادية ،الييكل التنظيمي،

الموائح والقوانين ،نظام الحوافز ،الصراعات الشخصية) تأثي ارً ذو داللة إحصائية عند مستوت داللة
   0.05عمى معوقات إدارة الوقت لدت الموظفين اإلداريين الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة.

ـ اس بداـ اب مار ميرسوف إليجاد ال الدة ميف ميئة ال مؿ الدابةية ومػيف م ودػات إدارة الودػت

ل ػػدى الم ػػوظفيف اإلداري ػػيف ي ػػل الجام ػػات الفةس ػػني،ية ممحايظ ػػات ػ ػزة م ،ػػد مسػ ػ وى دالل ػػة   0.05

وال ،ائج ممي،ة يل الجدوؿ ال الل:
جذول رقى ()5.27
يؼبيم االرحببط بين بيئت انؼًم انذاخهيت وبين معوقات إدارة الوقت لدت الموظفين اإلداريين في الجامعات
الفمسطينية بمحافظات غزة
اإلحصبءاث

انً ور

م ودات إدارة الودت لدى الموظفيف اإلدارييف
يل الجام ات الفةسني،ية يل محايظات زة

ميئة ال مؿ الدابةية

م امؿ االر مان

0.876

القيمة االح مالية

0.000

حجـ ال ي،ة

300

ديمة  rالمحسومة م،د درجة حرية "  "198ومس وى داللة " "2.21يساوي0.148

يميف الجدوؿ ردـ ( )1.51أف القيمة االح مالية ساوي  2.222وذل أدؿ مف ( ،)2.21يما أف

ديمة  rالمحسومة ساوي ( )2.871وذل أيمر مف ديمة  rالجدولية وال ل ساوي ( ،)0.148مما يدؿ
مة وجود أثير لميئة ال مؿ الدابةية (ثقاية الم،ظمة ،ظروؼ ال مؿ المادية ،ال ييؿ ال ،ظيمل ،الةوائ
والقوا،يف، ،ظاـ الحوايز ،ال رامات الشب ية) م،د مس وى داللة    0.05مة

م ودات إدارة

الودت لدى اإلدارييف الجام ات الفةسني،ية ممحايظات زة .وي زى ذلؾ إل أف ميئة ال مؿ الدابةية
ل ا أثير مماشر مة

ال امةيف ي ل ة ب دو اًر يمي اًر يل أداء وسةوؾ ال امةيف ،و ؤثر مة

ال مةية اإلدارية يل أي مؤسسة وال ل

مر إدارة الودت جزء م ،ا.
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مجمؿ

 -الفرضـية الرابعـة :ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصــائية عنـد مسـتوت    0.05فـي اسـتجابة عينــة

الدراسة حول معوقـات تطبيـق إدارة الوقـت لـدت اإلداريـين فـي الجامعـات الفمسـطينية بمحافظـات غـزة
تعزت لممتغيرات الديمغرافية.

ييمػػا ي ةػػؽ مػػالج،س يإ ،ػ ػػـ اس ػ بداـ اب مػػار  tالب مػػار الفػػروؽ مػػيف إجامػػات الممحػػوثيف حػػوؿ

م ودات نميؽ إدارة الودت لدى الموظفيف اإلداريػيف يػل الجام ػات الفةسػني،ية ممحايظػات ػزة

ػزى

لةج،س وال ،ائج ممي،ة يل الجدوؿ ال الل:
جدول رقم ()5.28
نتائج اختبار  tلمفروق بين إجابات المبحوثين حول معوقات تطبيق إدارة الوقت لدت الموظفين اإلداريين
في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة تعزي لمجنس

جميع المحاور

ذير

235

3.542

أ،ث

المعياري

0.691
1.705

65

3.377

القيمة االحتمالية

الجزء

الجنس

العدد

الوسط الحسابي

االنحراف

قيمة t

0.089

0.698

ديمة  tالجدولية م،د مس وى داللة  2.21و درجة حرية "  "198ساوي 5.97

ي مػػيف مػػف الجػػدوؿ ردػػـ ( )1.57أف القيمػػة االح ماليػػة لجميػػع المحػػاور سػػاوي ( )0.089وذػػل

أيمر مف ( )2.21وديمة  tالمحسػومة المنةقػة سػاوي ( )1.705وذػل أدػؿ مػف ديمػة  tالجدوليػة وال ػل
ساوي ( )5.97مما يدؿ مة مدـ وجود يروؽ ذات داللة إح ائية م،د مس وى داللة    0.05يل

آراء أيػراد ال ي،ػػة حػػوؿ م ودػػات نميػػؽ إدارة الودػػت لػػدى المػػوظفيف اإلداريػػيف يػػل الجام ػػات الفةسػػني،ية
ممحايظ ػػات ػ ػزة ػػزى لةج ػػ،س ،وي ػػزى ذل ػػؾ إلػ ػ أف ميئ ػػة ال م ػػؿ وال،ظ ػػاـ المنم ػػؽ يس ػػرى مةػ ػ يةػ ػ
الج،سيف دوف مييز مالوة مة بضوع يال الج،سيف ل،فس الميئة االج مامية والسياسية واالد

ادية.

وذ ػػذه ال ،يج ػػة ف ػػؽ م ػػع د ارس ػػة ش ػػمير ( )1252ال ػػل أظ ػػرت م ػػدـ وج ػػود ي ػػروؽ ذات دالل ػػة

إح ائية حوؿ وادع إدارة الودت لدى الق،وات الفضائية ال امةة يل دناع زة غزى إل م غير الجػ،س،
يمػا ا فقػت مػع د ارسػة ال ػوري ( )1228ال ػل أوضػحت مػدـ وجػود يػروؽ ذات داللػة إح ػائية مػيف

م وسنات قديرات مديري ومديرات مدارس ال ةيـ ال اـ ممحايظػات ػزة حػوؿ وادػع إدارة الودػت ػزى

لم غي ػػر الج ػػ،س ،وا فق ػػت أيضػ ػاً م ػػع د ارس ػػة ال ػػور ( )1221ال ػػل مي ،ػػت م ػػدـ وج ػػود ي ػػروؽ ذات دالل ػػة
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إح ػػائية مػػيف الجام ػػات الفةسػػني،ية حػػوؿ وادػػع إدارة الودػػت ػػزى إل ػ م غيػػر الجػػ،س ،ماإلضػػاية إل ػ

ا فاد ا مع د ارسػة ال ضػايةة ( ،)1221وال ػل أوضػحت مػدـ وجػود يػروؽ ذات داللػة إح ػائية يػل إدارة
الودت لدى مدراء المدارس ومدي ار ا يل محايظة اليرؾ ماألردف زى إل م غير الج،س.
مي،م ػػا اب ةف ػػت م ػػع د ارس ػػة نميػ ػزة ( )2006وال ػػل أوض ػػحت م ػػأف إدارة الود ػػت ل ػػدى ال ػػامةيف
وديػػادا ـ اإلداريػػة يػػل الم،ػػؾ ال رمػػل المريػػزي الرئيسػػل يػػل الجم وريػػة اليم،يػػة ػػأثر مم غيػػر الجػػ،س،
ماإلضاية إل اب الي ػا مػع د ارسػة  )1225( Arabyatال ػل أشػارت  ،ائج ػا إلػ أذميػة م غيػر الجػ،س

يل إضامة الودت لدى موظفل و ازرة ال ةيـ يل األردف.
ييما ي ةؽ مال مر يقد ـ اس بداـ اب مار حةيؿ ال مايف األحادي الب مار الفروؽ يل آراء مي،ة

الدراسة حوؿ م ودات نميؽ إدارة الودت لدى الموظفيف اإلدارييف يل الجام ات الفةسني،ية ممحايظات
زة زى إل ال مر م،د مس وى داللة  .   0.05وال ،ائج ممي،ة يل الجدوؿ ال الل:
جدول رقم ()5.29
نتائج تحميل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين معوقات تطبيق إدارة الوقت لدت الموظفين
اإلداريين في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة تعزت إلى العمر
عنوان المحور

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

" " Fاالحتمالية

2.548

3

0.849

داخل المجموعات 141.865

296

0.479

144.413

299

مصدر التباين

بين المجموعات

جميع المحاور

المجموع

القيمة

0.153 1.772

ديمة  Fالجدولية م،د درجة حرية " "191 ،1ومس وى داللة  2.21ساوي 1.11

يض

مف الجدوؿ ردـ ( )1.58أف ديمة  Fالمحسومة لجميع المحاور مج م ة ساوي

( )5.771وذل أدؿ مف ديمة  Fالجدولية وال ل ساوي ( ،)1.11يما أف القيمة االح مالية لجميع
المحاور ساوي ( )2.511وذل أيمر مف ( ،)2.21مما يدؿ مة

مدـ وجود يروؽ حوؿ م ودات

نميؽ إدارة الودت لدى الموظفيف اإلدارييف يل الجام ات الفةسني،ية ممحايظات زة زى إل ال مر
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م،د مس وى داللة  ،   0.05وي زى ذلؾ إل

والم،اخ ال ،ظيمل يل الجام ة.

إف جميع الموظفيف اإلدارييف ي يشوف ،فس الوادع

وذذا ي فؽ مع دراسة شمير ( )1252ال ل أظ رت مدـ وجػود يػروؽ ذات داللػة إح ػائية حػوؿ

وادػػع إدارة الودػػت لػػدى الق ،ػوات الفضػػائية ال امةػػة يػػل دنػػاع ػزة ػزى إل ػ م غيػػر ال مػػر ،يمػػا ا فقػػت
دراسة ال ور ( )1221ال ل مي،ت مدـ وجود يروؽ ذات داللة إح ائية ميف الجام ات الفةسني،ية حوؿ
وادع إدارة الودت زى إل م غير ال مر.

مي،مػػا اب ةػػؼ مػػف د ارسػػة نميػزة ( )2006وال ػػل أوضػػحت مػػأف إدارة الودػػت لػػدى ال ػػامةيف لػػدى
ال ػػامةيف وديػػادا ـ اإلداريػػة يػػل الم،ػػؾ ال رمػػل المريػػزي الرئيسػػل يػػل الجم وريػػة اليم،يػػة ػػأثر مم غيػػر

ال مر.

ييما ي ةؽ مالوظيفة ـ اس بداـ اب مػار حةيػؿ ال مػايف األحػادي الب مػار الفػروؽ يػل آراء مي،ػة

الدراسة حوؿ م ودات نميؽ إدارة الودت لدى الموظفيف اإلدارييف يل الجام ات الفةسني،ية ممحايظات
زة زى إل الوظيفة م،د مس وى داللة  .   0.05وال ،ائج ممي،ة يل الجدوؿ ال الل:
جدول رقم ()5.2:
نتائج تحميل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين معوقات تطبيق إدارة الوقت لدت الموظفين
اإلداريين في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة تعزت إلى الوظيفة
عنوان المحور

مصدر التباين

المربعات

الحرية

المربعات

1.854

4

0.463

داخل المجموعات 142.559

295

0.483

144.413

299

بين المجموعات

جميع المحاور

مجموع

درجة

متوسط

المجموع

قيمة

القيمة

" " Fاالحتمالية

0.430 0.959

ديمة  Fالجدولية م،د درجة حرية " "191 ،1ومس وى داللة  2.21ساوي 1.12

ي ميف مف الجدوؿ ردـ ( )1.59أف ديمة  Fالمحسومة لجميع المحاور مج م ة ساوي

( )2.919وذل أدؿ مف ديمة  Fالجدولية وال ل ساوي ( ،)1.12يما أف القيمة االح مالية لجميع
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المحاور ساوي ( )2.112وذل أيمر مف ( )2.21مما يدؿ مة

مدـ وجود يروؽ حوؿ م ودات

نميؽ إدارة الودت لدى الموظفيف اإلدارييف يل الجام ات الفةسني،ية ممحايظات

زة

زى إل

الوظيفة م،د مس وى داللة  .   0.05وي زى ذلؾ شام ظروؼ ال مؿ ال ل ي رض ل ا جميع
الموظفيف اإلدارييف وممة ـ يل م،اخ ،ظيمل واحد.

وذذا ي فؽ مع دراسة ال ور ( )1221ال ل مي،ت مدـ وجود يروؽ ذات داللة إح ائية ميف

الجام ات الفةسني،ية حوؿ وادع إدارة الودت زى إل م غير ،وع الوظيفة.

مي،ما يب ةؼ مع دراسة مف دراسة نميزة ( )1221وال ل أوضحت مأف إدارة و بنين الودت
لدى ال امةيف وديادا ـ اإلدارية يل الم،ؾ ال رمل المريزي الرئيسل يل الجم ورية اليم،ية أثر مم غير

ال فة اإلدارية .يما اب ةفت مف دراسة  )1221( Arabyatال ل مي،ت أف ذ،اؾ يروؽ دالة إح ائياً
يل نريقة إضامة الودت لدى موظفل و ازرة ال ةيـ يل األردف م اً لمس وى الوظيفة.

أما ييما ي ةؽ مالمؤذؿ ال ةمل يقد ـ اس بداـ اب مػار حةيػؿ ال مػايف األحػادي الب مػار الفػروؽ
ي ػػل آراء مي ،ػػة الد ارس ػػة ح ػػوؿ م ود ػػات نمي ػػؽ إدارة الود ػػت لػ ػدى الم ػػوظفيف اإلداري ػػيف ي ػػل الجام ػػات
الفةسني،ية ممحايظات زة زى إل المؤذؿ ال ةمل م،د مس وى داللة  .   0.05وال ،ائج ممي،ة يل

الجدوؿ ال الل:
جدول رقم ()5.31
نتائج تحميل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين معوقات تطبيق إدارة الوقت لدت الموظفين
اإلداريين في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة تعزت إلى المؤىل العممي
عنوان المحور

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

" " Fاالحتمالية

5.580

4

1.395

داخل المجموعات 138.833

295

0.471

144.413

299

مصدر التباين

بين المجموعات

جميع المحاور

المجموع

ديمة  Fالجدولية م،د درجة حرية " "191 ،1ومس وى داللة  2.21ساوي 1.12
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القيمة

0.020 2.964

جدول رقم ()5.32
اختبار شفيو لمفروق المتعددة حسب متغير المؤىل العممي
الجزء

الفروق

ثانوية عامة أو
اقل

ثا،وية مامة أو ادؿ

اس بداـ الوسائؿ
ال ي،ولوجية

-0.229

0.330

-0.021

*0.876

-0.351

0.546

دمةوـ
ميالوريوس

-0.102

-0.330

ماجس ير

0.250

0.021

0.351

دي وراه

-0.648

*-0.876

-0.546

*-0.897

-0.387

0.072

-0.250

0.444

0.459

0.137

0.832

-0.322

0.372

ادؿ

*0.897

دمةوـ

0.387

ميالوريوس

-0.072

-0.459

ماجس ير

0.250

-0.137

0.322

دي وراه

-0.444

-0.832

-0.372

*-0.694

-0.220

0.050

-0.179

0.507

0.271

0.041

*0.728

-0.230

0.457

ثا،وية مامة أو
ادؿ

جميع المحاور

0.102

-0.250

0.648

0.229

ثا،وية مامة أو

ميئة ال مؿ الدابةية

دمةوـ

ميالوريوس ماجس ير دي وراه

دمةوـ

0.220

ميالوريوس

-0.050

-0.271

ماجس ير

0.179

-0.041

0.230

دي وراه

-0.507

*-0.728

-0.457
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*0.694

*0.687
*-0.687

يوض الجدوؿ ردـ ( )1.12أف ديمة  Fالمحسومة لجميع المحاور مج م ة ساوي ()1.911

وذل أيمر مف ديمة  Fالجدولية وال ل ساوي ( ،)1.12يما أف القيمة االح مالية لجميع المحاور ساوي
( )2.212وذل أدؿ مف ( ،)2.21مما يدؿ مة وجود يروؽ حوؿ م ودات نميؽ إدارة الودت لدى
الموظفيف اإلدارييف يل الجام ات الفةسني،ية ممحايظات زة

زى إل

المؤذؿ ال ةمل م،د مس وى

داللة  .   0.05ويميف اب مار شفي جدوؿ ردـ ( )1.15أف الفروؽ ميف نمق ل "دي وراه" ،و "دمةوـ
والفروؽ ل ال نمقة " دمةوـ" يما وجد يروؽ ميف نمق ل "دي وراه" ،و"ماجس ير" والفروؽ ل ال

نمقة "ماجس ير".

وي زو الماحث ذلؾ إل أف الموظفيف اإلدارييف مف حمةة الدي وراه دد ييوف لدي ـ مدـ رضا

مف وظائف ـ الحالية ي ـ ي مروف أف مؤذة ـ ال ةمل يؤذة ـ ل ولل م،ا ب مةيا أو يؤذة ـ لة دريس
ي ـ يش روف مالظةـ مة ام مار أف نمي ة ممة ـ أدؿ مف إميا،يا ـ مما ي ولد م ،حالة مف اإلحمان

لدي ـ وال مماالة ومدـ اذ ماـ مال مؿ.

وي فؽ ذذا مع دراسة ال ضايةة ( )1221ال ل أظ رت وجود يروؽ ذات داللة إح ائية زى
لم غير المؤذؿ ال ةمل ييما ي ةؽ م بنين الودت لدى مدراء المدارس ومدي ار ا يل محايظة اليرؾ
ماألردف.

مي،ما اب ةفت مع دراسة شمير ( )1252ال ل أظ رت مدـ وجود يروؽ ذات داللة إح ائية

حوؿ وادع إدارة الودت لدى الق،وات الفضائية ال امةة يل دناع زة

زى إل م غير المؤذؿ ال ةمل،

يما اب ةفت مف دراسة ال ور ( )1221ال ل مي،ت مدـ وجود يروؽ ذات داللة إح ائية ميف الجام ات
الفةسني،ية حوؿ وادع إدارة الودت زى إل م غير المؤذؿ ال ةمل.

فيما يتعمق بالحالة االجتماعية يإ ،ـ اس بداـ اب مار حةيؿ ال مايف األحادي الب مار الفػروؽ يػل
آراء مي،ة الدراسة حوؿ م ودات نميؽ إدارة الودت لدى الموظفيف اإلداريػيف يػل الجام ػات الفةسػني،ية
ممحايظات زة زى إل الحالة االج مامية عند مستوت داللـة  .   0.05وال ،ػائج ممي،ػة يػل الجػدوؿ

ال الل:

81

جدول رقم ()5.33
نتائج تحميل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين معوقات تطبيق إدارة الوقت لدت اإلداريين في
الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة تعزت إلى الحالة االجتماعية
عنوان المحور

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

" " Fاالحتمالية

0.437

2

0.218

داخل المجموعات 143.976

297

0.485

144.413

299

مصدر التباين

بين المجموعات

جميع المحاور

المجموع

القيمة

0.638 0.450

ديمة  Fالجدولية م،د درجة حرية " "197 ،1ومس وى داللة  2.21ساوي 1.21

ُيالحظ مف بالؿ جدوؿ ردـ ( )1.11أف ديمة  Fالمحسومة لجميع المحاور مج م ة ساوي
( )2.112وذل أدؿ مف ديمة  Fالجدولية وال ل ساوي ( ،)1.21يما أف القيمة االح مالية لجميع
المحاور ساوي ( )2.118وذل أيمر مف ( ،)2.21مما يدؿ مة

مدـ وجود يروؽ حوؿ م ودات

نميؽ إدارة الودت لدى الموظفيف اإلدارييف يل الجام ات الفةسني،ية ممحايظات زة زى إل الحالة

االج مامية م،د مس وى داللة  ،   0.05وي زى ذلؾ إل
وال قاليد واألمراؼ ومال الل وحد الم قدات وال

وحد الظروؼ المحينة و وحد ال ادات

ورات حوؿ م ودات نميؽ إدارة الودت.

أما مال،سمة إل سػ،وات البمػرة يقػد ػـ اسػ بداـ اب مػار حةيػؿ ال مػايف األحػادي الب مػار الفػروؽ

ي ػػل آراء مي ،ػػة الد ارس ػػة ح ػػوؿ م ود ػػات نمي ػػؽ إدارة الود ػػت ل ػػدى الم ػػوظفيف اإلداري ػػيف ي ػػل الجام ػػات
الفةسني،ية ممحايظات زة زى إل س،وات البمرة م،د مس وى داللػة  .   0.05وال ،ػائج ممي،ػة يػل

الجدوؿ ال الل:

81

جدول رقم ()5.34
نتائج تحميل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين معوقات تطبيق إدارة الوقت لدت الموظفين
اإلداريين في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة تعزت إلى سنوات الخبرة
عنوان المحور

مجموع

درجة

متوسط

قيمة

المربعات

الحرية

المربعات

" " Fاالحتمالية

0.001

2

0.000

داخل المجموعات 144.412

297

0.486

144.413

299

مصدر التباين

بين المجموعات

جميع المحاور

المجموع

القيمة

0.999 0.001

ديمة  Fالجدولية م،د درجة حرية " "197 ،1ومس وى داللة  2.21ساوي 1.21

يميف جدوؿ ردـ ( )1.11أف ديمة  Fالمحسومة لجميع المحاور مج م ة ساوي ()2.225
وذل أدؿ مف ديمة  Fالجدولية وال ل ساوي ( ،)1.21يما أف القيمة االح مالية لجميع المحاور ساوي

( )2.999وذل أيمر مف ( )2.21مما يدؿ مة مدـ وجود يروؽ حوؿ م ودات نميؽ إدارة الودت

لدى الموظفيف اإلدارييف يل الجام ات الفةسني،ية ممحايظات زة زى إل س،وات البمرة م،د مس وى

داللة  ،   0.05وي زى ذلؾ ال نور ال ي،ولوجل ال ائؿ الذي ي نل يؿ موظؼ إميا،ية نوير ،فس

وزيادة م اري ذا ياً أو مف نريؽ ما قدم الجام ات مف دورات دريمية لة امةيف ل نوير م ا ار ـ

ودد ار ـ اإلدارية.

وذذا ي فؽ مع دراسة شمير ( )1252ال ل أظ رت مدـ وجود يروؽ ذات داللة إح ائية حوؿ

وادع إدارة الودت لدى الق،وات الفضائية ال امةة يل دناع زة

زى إل

م غير س،وات البمرة ،يما

ا فؽ مع دراسة ال وري ( )1228ال ل أوضحت ومي،ت مدـ وجود يروؽ ذات داللة إح ائية ميف

م وسنات قديرات مديري ومديرات مدارس ال ةيـ ال اـ ممحايظات زة حوؿ وادع إدارة الودت زى

لم غير س،وات البمرة ،يما وي فؽ مع دراسة ال ور ( )1221ال ل أظ رت مدـ وجود يروؽ ذات داللة
إح ائية ميف الجام ات الفةسني،ية حوؿ وادع إدارة الودت

زى إل

م غير س،وات البمرة ،ذذا

ماإلضاية إل دراسة ال ضايةة ( )1221ال ل مي،ت مدـ وجود يروؽ ذات داللة إح ائية زى لم غير
البمرة لدى مدراء المدارس ومدي ار ا يل محايظة اليرؾ ماألردف.

81

مي،ما يب ةؼ مع دراسة مف دراسة نميزة ( )1221وال ل أوضحت مأف إدارة الودت لدى

ال امةيف وديادا ـ اإلدارية يل الم،ؾ ال رمل المريزي الرئيسل يل الجم ورية اليم،ية أثر مم غير
البمرة.
ييما ي ةؽ م،ػوع الجام ػة يإ،ػ ػـ اسػ بداـ اب مػار حةيػؿ ال مػايف األحػادي الب مػار الفػروؽ يػل
آراء مي،ة الدراسة حوؿ م ودات نميؽ إدارة الودت لدى الموظفيف اإلداريػيف يػل الجام ػات الفةسػني،ية
ممحايظ ػات ػزة ػػزى إل ػ ،ػػوع الجام ػػة م،ػػد مس ػ وى داللػػة  .   0.05وال ،ػػائج ممي،ػػة يػػل الجػػدوؿ

ال الل:
جدول رقم ()5.35
نتائج تحميل التباين األحادي ) ( One Way ANOVAبين معوقات تطبيق إدارة الوقت لدت الموظفين
اإلداريين في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة تعزت إلى نوع الجامعة
عنوان المحور

مصدر التباين

مجموع

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

20.916

2

10.458

داخل المجموعات 123.496

297

0.416

144.413

299

بين المجموعات

جميع المحاور

درجة

المجموع

قيمة

القيمة

" " Fاالحتمالية

0.000 25.151

ديمة  Fالجدولية م،د درجة حرية " "197 ،1ومس وى داللة  2.21ساوي 1.21

جدول رقم ()5.36
اختبار شفيو لمفروق المتعددة حسب متغير نوع الجامعة
الجزء

مضي ات الودت الم ةقة
مال مةيات اإلدارية

الفروق

جامعة األزىر الجامعة اإلسالمية جامعة األقصى

جامعة األزىر

*-0.390

الجامعة اإلسالمية

*0.390

جامعة األقصى

0.013

81

-0.013
*0.377

*

-0.377

جامعة األزىر

اس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية

*-0.813

الجامعة اإلسالمية

*0.813

جامعة األقصى

0.007

جامعة األزىر

ميئة ال مؿ الدابةية

الجامعة اإلسالمية
جامعة األقصى

0.197

جامعة األزىر

جميع المحاور

*0.806
*-0.806
*-1.011

*1.011

الجامعة اإلسالمية
جامعة األقصى

0.035

-0.197
*0.814

*-0.814
*-0.547

*0.547

-0.007

-0.035
*0.512

*-0.512

ي ميف مف الجدوؿ ردـ ( )1.11أف ديمة  Fالمحسومة لجميع المحاور مج م ة ساوي
( )11.515وذل أيمر مف ديمة  Fالجدولية وال ل ساوي ( ،)1.21يما أف القيمة االح مالية لجميع
المحاور ساوي ( .)2.222وذل أدؿ مف ( )2.21مما يدؿ مة وجود يروؽ حوؿ م ودات نميؽ
إدارة الودت لدى الموظفيف اإلدارييف يل الجام ات الفةسني،ية ممحايظات زة

زى إل ،وع الجام ة

م،د مس وى داللة  .   0.05ويميف اب مار شفي يل جدوؿ ردـ ( )4.25أف الفروؽ ميف نمق ل

"الجام ة اإلسالمية" ،و"جام ة األزذر" والفروؽ ل ال نمقة "الجام ة اإلسالمية" ،يما وجد يروؽ
ميف نمق ل "الجام ة اإلسالمية" ،و "جام ة األد

" والفروؽ ل ال نمقة "الجام ة اإلسالمية".

ودد زى الفػروؽ ل ػال الجام ػة اإلسػالمية يمػا ػـ ذيػره سػامقاً إلػ ممػر الجام ػة اإلسػالمية

( 31ماـ) مقار،ة م مر جام ل األزذر واألد

( 20ماـ) حيث و ةت إل درجة أمة مف ال،ضج

اإلداري واالسػ قرار اإلداري ،إضػػاية إلػ مػػدـ اسػ قرار الةػوائ والػػ،ظـ أو مػػدـ االل ػزاـ م ػػا يػػل جػػام ل
األزذر واإلسالمية ،ماإلضاية إلػ مػدـ االسػ قرار اإلداري ووجػود ال ػرامات والشب ػ،ة والمريزيػة يػل

الجام يف مقار،ة مالجام ة اإلسالمية ،ماإلضاية إلػ اذ مػاـ الجام ػة اإلسػالمية م ،ميػة المػوارد المشػرية
مقار،ػة مجػػام ل األزذػػر واألد ػ  .حيػػث ي فػػؽ فسػػير الماحػػث مػػع  ،ػػائج و فسػػيرات د ارسػػة (ممػػد اإللػ ،

.)2006
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الفصل الخامس
النتائج والتوصيات

ي ضمف ذذا الف ؿ بال ة ال ،ائج ومجمومة مف ال و يات والدراسات المق رحة ،مف بالؿ

ما ـ ال و ؿ إلي يل  ،ائج المحث حوؿ م ودات إدارة الودت لدى الموظفيف اإلدارييف يل الجام ات
الفةسني،ية ممحايظات زة.

 6.2النتائج:
و ؿ المحث لمجمومة مف ال ،ائج حوؿ م ودات إدارة الودت لدى الموظفيف اإلدارييف يل

الجام ات الفةسني،ية ممحايظات زة ،وييما يةل بال ة ذذه ال ،ائج:
 ال وجػد مضػي ات لةودػت م ةقػػة مال مةيػات اإلداريػة حيػث يػػاف الم وسػن الحسػامل ( )1.11واال،حػراؼالم ياري ( ،)2.111ومةغ الوزف ال،سمل ( ،)%72.91وليف ذ،اؾ ض ؼ ،سمل يػل ال ديػد مػف الفقػرات

يال الل:
* يل مجاؿ ال بنين ،الحظ مدـ ج،ب الموظفيف مدرجة يايية إ،جاز أيثر مف ممؿ يل ،فس الودت.
* ي ػػل مج ػػاؿ ال ،ظ ػػيـ ،ج ػػد أف الس ػػةنات والمس ػػئوليات ي ػػر واض ػػحة مالدرج ػػة المنةومػ ػة ،االذ م ػػاـ مش ػػيؿ
م وسن مإ،جاز األمماؿ مف أوؿ مرة ح

ال يضنر الموظؼ إل

يرار ال مؿ مرة أبرى.

* يل مجاؿ ال وجي يإف مس وى ال ،سيؽ يل ال مؿ لػيس مػالل مدرجػة م،اسػمة ،يمػا يقػوـ المسػئوؿ مدرجػة
م وسنة م زويد المرؤوسيف مالم ةومات وال ةيمات والم ارات الالزمة لةقياـ مال مؿ ،ال ي ـ وزيػع ال مػؿ
مةػ المػػوظفيف حسػػب ب

ػػا ـ وميػػول ـ مالدرجػػة المنةومػػة ،يمػػا أف المسػػئوؿ ي م ػػع مقػػدرة م وسػػنة

مة يض ال،زامات وحؿ الباليات.
* يل مجاؿ الردامة ،جد أف ،ظاـ الردامة الم موؿ م يل الجام ات ليس م،اسب مالدرجة المنةومة ،ال يػ ـ
م الج ػػة األداء الضػ ػ يؼ ل ػػم ض الم ػػوظفيف م ػػف دم ػػؿ اإلدارات المس ػػئولة ي ػػل الجام ػػة مش ػػيؿ يام ػػؿ ،ال

س ػ ،د الردامػػة إل ػ الم ةومػػات ال ػواردة يػػل البنػػن مشػػيؿ يةػػل ،ال يوجػػد ذ،ػػاؾ ار فػػاع يػػل مس ػ وى أداء

الموظفيف و،قك يل األبناء مالمس وى الم،اسب.
* ييما ي ةؽ ممجاؿ اال

اؿ يإف مدد االج مامات والةجاف ال ل ي ـ مقدذا ير م،اسب مالدرجػة الياييػة

ومم ػػالغ يي ػػا إلػ ػ ح ػػد م ػػا ،ال ية ػػزـ المي ػػة المج م ػػيف ي ػػل جةس ػػة االج م ػػاع مالش ػػيؿ الم،اس ػػب ،ود ػػت

االج ماع ير ياؼ مشيؿ اـ ،ل غنية جدوؿ األمماؿ ومدـ أجيؿ م ض الم،ود إل مواميد الحقة.
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* يػػل مجػػاؿ ا بػػاذ الق ػرار ،جػػد أف ذ،ػػاؾ ال مريزيػػة ض ػ يفة يػػل ا بػػاذ الق ػرار ،يمػػا أف ذ،ػػاؾ ،ػػوع مػػف
ال أجيؿ أو ال ردد يل ا باذ الق اررات.

 ذ،اؾ اس بداـ جيد لةوسائؿ ال ي،ولوجيػة يػل الجام ػات الفةسػني،ية ممحايظػات ػزة مشػيؿ مػاـ مم وسػنحس ػػامل ( )3.67وا،حػ ػراؼ م ي ػػاري ( ،)2.881ومة ػػغ ال ػػوزف ال،س ػػمل ل ػػا ( ،)%71.11ولي ػػف أظ ػػرت

ال ،ػػائج وجػػود ض ػ ؼ يػػل ال ديػػد مػػف الفق ػرات ،مثػػؿ ال يوجػػد اذ مػػاـ م ػػدريب ال ػػامةيف مة ػ اس ػ بداـ
الوسائؿ ال ي،ولوجية مالمس وى الم،اسب ،ي ـ اس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية الم ويرة أل راض ال مؿ يقػن
وليس م دؼ ال سةية أو أل راض شب ية مشيؿ م وسن.

 ضػ ؼ ميئػػة ال مػػؿ الدابةيػػة يػػل الجام ػػات الفةسػػني،ية ممحايظػػات ػزة ،حيػػث يػػاف الم وسػػن الحسػػامليسػ ػػاوي ( )1.28واال،ح ػ ػراؼ الم يػػػاري ( )5.221ومةػ ػػغ الػػػوزف ال،س ػػمل ( ،)%15.18ي،ظػػػاـ الح ػ ػوايز
المادي ػػة والم ،وي ػػة الم م ػػوؿ مػ ػ ي ػػل الجام ػػة ي ػػر م،اس ػػب ،وال يزيػ ػد الداي ي ػػة لة م ػػؿ ،يم ػػا أف ذ ،ػػاؾ

رامات شب ية يل الجام ػات .يمػا أف ظػروؼ ال مػؿ الماديػة (اإلضػاءة ،ال ويػة ،الممػا،ل ..الػخ)

ير م،اسمة مالشيؿ المنةوب ألداء األممػاؿ ،وال ييػؿ ال ،ظيمػل المنمػؽ ال يسػامد مدرجػة ياييػة مةػ

إ،جاز األمماؿ مسرمة ودوف إمادة ،يما أف الةوائ والقػوا،يف المنمقػة يػل الجام ػات يػر مر،ػة مشػيؿ

م،اسػػب لي ػل سػػامد مة ػ س ػ ولة إ،جػػاز األممػػاؿ .ماإلضػػاية إل ػ مػػدـ مسػػامدة ثقايػػة الم،ظمػػة مة ػ
نميؽ إدارة الودت مشيؿ يامؿ.

 6.3التوصيات:
م،اء مة البال ة السامقة ،ـ قديـ مجمومة مف ال و يات والمق رحات ال ل يأمػؿ أف حقػؽ
ً
الفائدة يما يةل:
 ضرورة زيز ال مةيات اإلدارية الم ةقة مإدارة الودت يما يةل:* يل مجاؿ ال بنين :المد مف نوير الموظفيف مم ارات ر يب األولويػات ومػدـ إ،جػاز أيثػر مػف ممػؿ
ذماء.
يل ،فس الودت و ر يب األمماؿ مف األذـ يالم ـ ليل ال ذذب مج ودا ـ وأودا ـ ً

* ييمػػا ي ةػػؽ مػػال ،ظيـ :ضػػرورة ال مػػؿ مةػ أف يػػوف السػػةنات والمسػػئوليات أيثػػر وضػػوحاً ،زيػػز دػػدرة
ال امةيف مة م الجة أي ممؿ مرة واحدة يقن ما باذ القرار الم،اسب ومدـ ال ودة إلي مرة أبرى ومػدـ

القياـ مال مؿ أيثر مف مرة.
* ييما ي ةؽ مال وجي  :ضرورة زيز وزيع ال مؿ مة المػوظفيف حسػب ب
المسػػئوليف مة ػ

ػا ـ وميػول ـ ،شػجيع

زويػػد المرؤوسػػيف مالم ةومػػات والم ػػارات الالزمػػة لةقيػػاـ مال مػػؿ مشػػيؿ أيضػػؿ ،القيػػاـ
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م وزيػع ال مػؿ مةػ المػوظفيف حسػػب ب

ال،زامات وحؿ الباليات.

* ييمػػا يبػػك الردامػػة :يجػػب ال مػػؿ مة ػ

ػا ـ وميػول ـ ،زيػز و نػػوير دػدرة المسػئوليف مةػ يػػض
زيػػز م الجػػة أداء المػػوظفيف الض ػ يؼ مػػف بػػالؿ ال ػػدريب

وال أذي ػػؿ ،زيػػػز ام م ػػاد الردامػػػة مةػ ػ الم ةومػ ػػات ال ػ ػواردة ي ػػل البنػ ػػن ألف البن ػػن وضػػػع ل حقيػ ػػؽ

األذػػداؼ ،نػػوير ،ظػػاـ الردامػػة الم مػػوؿ مػ لي ،اسػػب مشػػيؿ ايمػػر مػػع نمي ػػة ال مػػؿ ،ريػػع مسػ وى أداء
الموظفيف و قةيؿ أبنائ ـ مف بالؿ دريم ـ و نوير دد ار ـ و زويدذـ مياية الم ةومات مف أممال ـ.
* يل مجاؿ اال

اؿ :يجب ال مؿ مة

رشيد االج مامات ددر اإلمياف واالد

ار مةػ مػدى الحاجػة

ل قدذا أو المشػارية يي ػا واالسػ ا،ة مم ػارات إدارة االج مامػات ،ال شػديد مةػ ال ػزاـ المج م ػيف مشػيؿ
اـ مجةسة االج ماع ومدـ مغادر ا دمؿ  ،اية االج ماع ،ب يك ودت ياؼ لالج ماع ل غنية يامؿ

جدوؿ األمماؿ ومدـ أجيؿ أي م،ود إل مواميد الحقة.

* وييمػػا ي ةػػؽ ما بػػاذ الق ػرار :يجػػب زيػػز نميػػؽ ممػػدأ الالمريزيػػة يػػل ا بػػاذ الق ػ اررات ،و زيػػز ا بػػاذ
الق اررات يل الودت الم،اسب دوف أجيؿ أو ردد.
 ضرورة ال مؿ مة زيادة االذ ماـ و زيز اس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية مػف بػالؿ :ػدريب المػوظفيفمشػػيؿ يميػػر مة ػ اس ػ بداـ ذػػذه الوسػػائؿ واس ػ بداـ الوسػػائؿ ال ي،ولوجيػػة الم ػػويرة أل ػراض ال مػػؿ يقػػن
وليس م دؼ ال سةية أو أل راض شب ية.

-

نػػوير ميئػػة ال مػػؿ الدابةيػػة لةجام ػػات مػػف بػػالؿ :نػػوير و حسػػيف و نػػوير ،ظػػاـ الح ػوايز الماديػػة

والم ،وية وزيادة مس وى الداي ية ،إ ،اء أو قةػيك مسػ وى ال ػرامات الشب ػية أل ،ػا مامػؿ م ػـ يػل
ويير الودت ،حسيف ظروؼ ال مؿ المادية و ج يز ميا ب ال امةيف مالوسائؿ المادية المالئمة ل س يؿ

أمػػور ال مػػؿ يػػل المي ػػب ،نػػوير ال يايػػؿ ال ،ظيميػػة لةجام ػػات ممػػا يسػػامد مة ػ س ػ ولة وسػػرمة أداء

األمم ػػاؿ ،ن ػػوير وام ػػادة

ػػيا ة الةػ ػوائ والقػ ػوا،يف المنمق ػػة مالجام ػػات ،لي ػػل ،اس ػػب م ػػع ال غيػ ػرات

وال نػػورات ال ػػل حػػدثت يػػل الجام ػػات ول

ػػم أيثػػر مرو،ػػة و سػػامد مة ػ سػػرمة أداء األممػػاؿ دوف

أبير أو إمادة ،ويذلؾ زيز ثقاية الم،ظمة جاه نميؽ إدارة الودت.
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مقترحات لدراسات مستقبمية :
،ورد ييما يةل م ض االد راحات لدراسات مس قمةية م ةقة مموضوع إدارة الودت ،وذلؾ ل سػ يؿ

م مة الماحثيف و الم ميف مدراسة ذذا المجاؿ مس قمال:

 دراسة م ودات إدارة الودت لدى األياديمييف يل الجام ات الفةسني،ية. أثر حوسمة األمماؿ اإلدارية مة إدارة الودت. أثر إدارة الودت مة ا باذ الق اررات. -أثر إدارة الودت مة

نوير األداء.

95

المراجع:
يل ذذا الم،د ،ـ سرد المراجع ال ل ،اول ا الماحث يل جمع الميا،ات الم ةقة مموضوع المحث،

حيػػث ػػـ قسػػيم ا إلػ ج ػزأيف  :الجػػزء األوؿ ي ضػػمف الم ارجػػع ال رميػػة ،والجػػزء الثػػا،ل ي ضػػمف الم ارجػػع
األج،مية ودد ـ ر يب المراجع ال رمية واألج،مية ر يماً

امدياً حسب الحروؼ ال جائية.

أوالً :المراجع العربية
أم ػػو ش ػػيبة ، ،ػػادر" .)1229(.م ػػدبؿ إلػ ػ إدارة الودػػػت" .النم ػػة األولػ ػ  ،مم ػػاف ،دار المس ػػيرة لة،شػ ػػر
وال وزيع والنمامة.

أمو شيبة، ،ادر" .)5995(.إدارة الودت" .مماف ،دار مجدالوي لة،شر وال وزيع.
أمو شيبة، ،ادر والقريو ل ،محمد" .)5991( .إدارة الودػت لػدى األج ػزة الحيوميػة يػل الممةيػة األرد،يػة

ال اشمية" .مجةة دراسات ،المجةد ( 12أ) ،ال دد .5

أمػػو مػػالـ ،رجػػاء" .)1225( .م،ػػاذج المحػػث يػػل ال ةػػوـ ال،فسػػية وال رمويػػة" .النم ػػة الثالثػػة ،م ػػر ،دار

ال،شر لةجام ات.

األبشػػر ،أحمػػد" .)5991( .مشػػيالت إدارة الودػػت يػػل و ازرة ال رميػػة وال ةػػيـ اليم،يػػة يمػػا ي ارذػػا مػػديرو
ال موـ ومديرات اإلدارات" .رسالة ماجس ير ير م،شوره ،جام ة اليرموؾ ،األردف.

األسنؿ ،أميمة" .)1229( .ي الية إدارة الودت ومالد ا ماأل،مان القيادية لػدى مػديري المػدارس الثا،ويػة
ممحايظات زة مف وج ة ،ظرذـ" .رسالة ماجس ير ير م،شوره ،الجام ة اإلسالمية مغزة ،يةسنيف.
الم ػػدا،ل ،ي ػؤاد، " .)2005( .مػػوذج مق ػػرح ل نػػوير وادػػع ممةيػػات إدارة الودػػت يػػل جام ػػة إب" .رسػػالة
ماجس ير م،شوره ،جام ة إب ،اليمف.
مي ػػؿ ،ليسػ ر آر " .)5999( .إدارة الودػػت :المرشػػد اليامػػؿ لةمػػديريف الػػذيف ي ػػا،وف مػػف ضػػغن الودػػت".
رجمة محمد ،جار ،مماف ،األذةية لة،شر وال وزيع.
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جام ػػة القػػدس المف وحػػة" .)1228( .م،ػػاذج المحػػث ال ةمػػل" .مقػػرر أسيسػػل ،مر،ػػامج ال ةػػيـ المف ػػوح،
مماف -األردف :جام ة القدس المف وحة.
الجريسل ،بالد" .)1225( .إدارة الودت مف الم،ظوريف اإلسػالمل واإلداري" .رسػالة ماجسػ ير م،شػوره،
يةية اإلماـ األوزامل ،ميروت.

الحرم ػػل ،أحم ػػد" .)1221( .الردام ػػة اإلداري ػػة ومالد ػػا ميف ػػاءة األداء" .رس ػػالة ماجسػ ػ ير ي ػػر م،ش ػػوره،
أياديمية ،ايؼ ال رمية لة ةوـ األم،ية ،الس ودية.

حمػػودة ،ممػػد ال،ا ػػر" .)1221( .دليػػؿ المػػدير ال رمػػل إلدارة الودػػت" .القػػاذرة ،الم،ظمػػة ال رميػػة لة ،ميػػة

اإلدارية.

ح،ػػا ،سػػ،اء" .)5998( .إدارة الودػػت لػػدى رؤسػػاء األدسػػاـ األياديميػػة يػػل جام ػػات الضػػفة الغرميػػة".
رسالة ماجس ير ير م،شوره ،جام ة ال،جاح ،يةسنيف.
بةيػؿ، ،ميػؿ" .(1996) .ي اليػة إدارة الودػت مػف وج ػة ،ظػر مػديري و،ظػار مػدارس ال ةػيـ ال ػاـ" .مجةػة
دراسات رموية واج مامية ،يةية ال رمية جام ة حةواف ،المجةد الثا،ل ،ال دد الثالث.
الرشيد ،ج اد" .)1221( .إدارة الودت ومالد ا مضغون ال مؿ" .رسالة ماجس ير ير م،شػوره ،جام ػة
،ايؼ ال رمية لة ةوـ األم،ية ،الس ودية.

الػ ػػدميةج ،ممػ ػػد الػ ػػرحمف" .)1228( .مػ ػػدى ػ ػواير مشػ ػػارية ال ػ ػػامةيف يػ ػػل ا بػ ػػاذ الق ػ ػ اررات اإلداريػ ػػة يػ ػػل
الم،ظمات ال دريمية األم،يػة وأثرذػا مةػ

حقيػؽ األذػداؼ" .رسػالة ماجسػ ير يػر م،شػورة ،جام ػة ،ػايؼ

ال رمية لة ةوـ األم،ية ،الممةية ال رمية الس ودية.
ديماس ،محمد  " .)1222(.يف إدارة الودت" .ميروت ،دار امف حزـ.
الرجػػوب ،ػػادة" .)5997( .مشػػيالت إدارة الودػػت يمػػا ي ارذػػا اإلداريػػوف يػػل جام ػػة اليرمػػوؾ و
المس قمةية لة غةب مةي ا" .رسالة ماجس ير ير م،شوره ،جام ة اليرموؾ ،األردف.
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ػػو ار ـ

الزذ ار،ػػل ،مةػػل" .)1221( .إدارة الودػػت لػػدى حػػرس الحػػدود مم،نقػػة ميػػة الميرمػػة د ارسػػة :ميدا،يػػة مةػ

ضمان حرس الحدود مم،نقة مية الميرمة" .رسالة ماجس ير ير م،شوره ،جام ة ،ػايؼ ال رميػة لة ةػوـ

األم،ية ،الس ودية.
زيػػداف ،ذمػػاـ" .)5991( .إدارة الودػػت مػػدبؿ مس ػ قمةل لزيػػادة ال ةػػيـ" .محػػوث المػػؤ مر ال ارمػػع – ،حػػو
ةيـ أساسل أيضؿ الم ،قد يل الف رة مػف  ،5991/8/1-1الجم يػة الم ػرية لةم،ػاذج ونػرؽ ال ػدريس،

القاذرة.

سػ ػػالمة ،س ػ ػ يؿ ".)5988(.إدارة الودػ ػػت :مػ ػػ ،ج م نػ ػػور لة،جػ ػػاح " .ممػ ػػاف ،الم،ظمػ ػػة ال رميػ ػػة لة ةػ ػػوـ
اإلدارية.

السةمل ،مةل" .)5995( .إدارة اإل ،اجية" .القاذرة ،مي مة ريب.
شمير ،ح،اف" .)1252( .وادع إدارة الودت لدى ال امةيف يػل الق،ػوات الفضػائية ال امةػة يػل دنػاع ػزة ".

رسالة ماجس ير ير م،شوره ،الجام ة اإلسالمية مغزة ،يةسنيف.

شػػحادة ،حسػػف" .)1225( .ال ةػػيـ الجػػام ل وال قػػويـ الجػػام ل مػػيف ال،ظريػػة وال نميػػؽ" .م ػػر ،مي مػػة
الدار ال رمية لةي اب.
شقير ،ممد" .)5988( .الضياع يل موامؿ اإل ،اج" .مجةة االد

اد السورية ،ال دد.189

الشػػ،نل ،غريػػد" .)5991( .وادػػع إدارة الودػػت لػػدى مػػديري ومػػديرات مػػدارس المرحةػػة األساسػػية ال ام ػػة
لويالػػة الغػػوث الدوليػػة يػػل م،نقػػة شػػماؿ ممػػاف وأثػره مةػ ال ػزاـ م ةمػػي ـ وم ةمػػا ـ م ةيمػػات المدرسػػة

والدواـ ومف وـ ال ،ظيـ لدي ـ" .رسالة ماجس ير ير م،شورة ،الجام ة األرد،ية ،األردف.

ال رف ،رمد" .)1225(.يف ومةـ إدارة الودت"  .النم ة األول  ،دمشؽ ،دار الرضا لة،شر.
ال رف ،رمد" .)1222(.يف ومةـ إدارة الودت" .النم ة األول  ،دمشؽ ،دار الرضا لة،شر.
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النحاف ،م نف " .)1221(.إدارة الودت :سةسةة وحيد المفػاذيـ ،المفػاذيـ اإلداريػة" .النم ػة الثا،يػة،

اليويت ،ا حاد الم،ظمات النالمية.

نميػزة ،حسػف" .)1221( .مشػيالت إدارة و بنػين الودػت وأثرذمػا مةػ اإل ،اجيػة :د ارسػة نميقيػة مةػ

الم،ؾ ال رمل م  ،اء" .رسالة ماجس ير ير م،شوره ،جام ة إب ،اليمف.

النراو،ػة ،محمػد" .)1221( .إدارة الودػػت واألداء الػوظيفل ،د ارسػػة حةيةيػة مقار،ػة" .مجةػػة مؤ ػة لةمحػػوث
والدراسات ،المجةد  ،57ال دد .5

مماس،

الح " .)1227(.إدارة الودت" .اإلسي،درية ،مؤسسة شماب الجام ة.

ممد اإلل  ،سمير" .)1221( .وادع الثقاية ال ،ظيمية السائدة يل الجام ات الفةسني،ية مقناع ػزة وأثرذػا
مةػ ػ مسػ ػ وى ال ن ػػوير ال ،ظ ػػيـ لةجام ػػات :د ارس ػػة مقار ،ػػة" .رس ػػالة ماجسػ ػ ير ي ػػر م،ش ػػوره ،الجام ػػة

اإلسالمية مغزة ،يةسنيف.

عبد الجواد ،محمد " .)1222( .كيف تدير وقتك بفاعليةة" .الطبعةة اوولة  ،طنطةا ،دار البشةير للثاافةة
والعلوم.
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لة،شر وال وزيع.
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المالحق
ممحق رقم ()2

قائمة بأسماء المحكمين
الوظيفة

االسـ

اد وال ةوـ اإلدارية

مياف ال مؿ

الدي ور /مرواف األ ا

مميد يةية االد

الدي ور /بةيؿ حجاج

أس اذ مشارؾ  -رئيس دسـ إدارة األمماؿ

جام ة األزذر -زة

الدي ور /وييؽ األ ا

أس اذ مشارؾ  -دسـ إدارة األمماؿ

جام ة األزذر -زة

الدي ورة  ، /اية ال ةما،ل

أس اذ مشارؾ  -دسـ إدارة األمماؿ

جام ة األزذر -زة

الدي ور /رامز مدير

أس اذ مسامد  -دسـ إدارة األمماؿ

جام ة األزذر -زة

الدي ور /وائؿ ثامت

أس اذ مسامد  -دسـ إدارة األمماؿ

جام ة األزذر -زة

الدي ور /محمد يارس

أس اذ مسامد  -دسـ إدارة األمماؿ

جام ة األزذر -زة

أس اذ دي ور /ماجد الف ار

مميد يةية ال جارة

الجام ة اإلسالمية مغزة

أس اذ دي ور /يوسؼ ماشور

أس اذ  -دسـ إدارة األمماؿ

الجام ة اإلسالمية مغزة

الدي ور /يوسؼ محر

أس اذ مسامد -دسـ إدارة األمماؿ

الجام ة اإلسالمية مغزة

الدي ور /سامل أمو الروس

أس اذ مسامد  -دسـ إدارة األمماؿ

الجام ة اإلسالمية مغزة

الدي ور  /يارس أمو م مر

أس اذ مسامد  -دسـ إدارة األمماؿ

الجام ة اإلسالمية مغزة

الدي ور /رشدي وادي

أس اذ مشارؾ  -دسـ إدارة األمماؿ

الجام ة اإلسالمية مغزة

الدي ور /وسيـ ال ميؿ

أس اذ مسامد  -دسـ إدارة األمماؿ

الجام ة اإلسالمية مغزة

الدي ور، /ايذ مريات

أس اذ مسامد  -دسـ اإلح اء

الجام ة اإلسالمية مغزة
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جام ة األزذر -زة

ممحق رقم ()3
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ممحق رقم ()4
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ممحق رقم ()5
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ممحق رقم ()6
االستبانة
جامعةةةةةةةةةةةةة

ش ةةةةةةةةةةةةةس – غةةةةةةةةةةةةةص

عمةةةةاد لدز ضةةةةات لعليةةةةا ا لحثةةةةا لعلمةة ة
كليةةةةة ة صاد ةةةةةةةاد ا لعلةةةةةةةة
اطةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ة د ز

د ز ةةةةة ة

عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

المح رـ/ة

السيد/ة .......................
السالـ مةييـ ورحمة اا ومريا

الموضوع /استبيان لبحث عممي
ػػدؼ ذػػذه االس ػ ما،ة إل ػ د ارسػػة م ودػػات نميػػؽ إدارة الودػػت لػػدى اإلداريػػيف يػػل الجام ػػات
الفةسني،ية يقوـ م النالب /مالء سػ يد حمدو،ػة ،حػت إشػراؼ الػدي ور /وييػؽ حةمػل األ ػا والػدي ور/
محمد زيداف سالـ ،وذلؾ ل،يؿ درجة الماجس ير يل إدارة األمماؿ مجام ة األزذر مغزة.
ل ػػذا الرج ػػاء م ػػ،يـ ال فض ػػؿ م ػػاالنالع مةػ ػ ذػ ػذه االسػ ػ مارة واإلجام ػػة مةػ ػ أس ػػئة ا مي ػػؿ دد ػػة
وموضومية وذلؾ موضع مالمػة ( )Xيػل با،ػة البيػار الػذي رو،ػ م،اسػماً مػف وج ػة ،ظػريـ ،وي يػس
الوضع الحقيقل يل جام يـ ،وذلؾ مف أجؿ بدمة المحث ال ةمل مالشيؿ األمثؿ ،ومف ثـ بدم يـ
و،ؤيػػد ليػػـ أف يايػػة الميا،ػػات والم ةومػػات المقدمػة مػػف دػػمةيـ لػػف سػ بدـ إال أل ػراض المحػػث
ال ةمل يقن.
و فضةوا مقموؿ يائؽ االح راـ
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الماحث

الجزء األول -:معمومات شخصية
 2.2العمر:

12س،ة أو أدؿ

 12-15س،ة

 2.3الجنس:

ذير

أ،ث

 15س،ة يما يوؽ

 12-15س،ة

 2.4الوظيفة:

سير ير

إداري

رئيس دسـ

مدير

 2.5المؤىل:

ثا،وية مامة أو أدؿ

دمةوـ

ميالوريوس

ماجس ير

أمزب

م زوج

منةؽ/منةقة

أرمؿ/أرمةة

 52-1س،وات

 55س،ة يما يوؽ

 2.6الحالة االجتماعية:
 2.7سنوات الخبرة:

 1س،وات أو أدؿ

 2.8الجامعة التي تعمل بيا:

جام ة األزذر

الجام ة اإلسالمية

أبرى..............،
دي وراه

جام ة األد

الجزء الثاني  :مضيعات الوقت المتعمقة بالعمميات اإلدارية :
م

موايؽ

فقرات الدراسة

موايؽ

ال رأى

مشدة

ير

ير موايؽ

موايؽ

مشدة

التخطيط
1.5

أضع بنن (يومية ،أسمومية ،وش رية) لة مؿ الذي سأدوـ م

1.1

أدوـ م ،فيذ البنن حسب الجدوؿ الزم،ل الموضوع

1.1

أدوـ مال بنين ليمماؿ ال ل سوؼ أدوـ م أدي ا يل اليوـ ال الل يل
 ،اية يؿ يوـ ممؿ

1.1

أ ج،ب إ،جاز أيثر مف ممؿ يل ،فس الودت

1.1

أ ج،ب ذدر الودت يل دراءة األبمار اليومية ممر اال ،ر،ت ،دراءة المريد

االلي رو،ل، ،اوؿ الوجمات والمرنمات ...الخ أث،اء سامات الدواـ
الرسمل

التنظيم
1.1

موايؽ
مشدة

ي وير ،ظاـ م،اسب مالجام ة لحفظ المةفات واس رجام ا
521

موايؽ

ال رأى

ير

ير موايؽ

موايؽ

مشدة

موايؽ

موايؽ

ال رأى

مشدة
1.7

السةنات والمسئوليات الموجودة يل الجام ة واضحة ماماً

1.8

أدوـ ماالح فاظ ماألوراؽ ال امة وأ بةك مف األوراؽ ير المفيدة ددر

ير

ير موايؽ

موايؽ

مشدة

اإلمياف
1.9

أ ،ظـ يل الحضور والمغادرة

 1.52يوجد لل رئيس واحد يل ال مؿ
 1.55أدوـ مال مؿ مرة واحدة وال أضنر إل القياـ م أيثر مف مرة

التوجيو

موايؽ

موايؽ

ال رأى

مشدة

ير

ير موايؽ

موايؽ

مشدة

 1.51مس وى ال ،سيؽ يل ال مؿ مالل
 1.51يقوـ المسئوؿ م زويد المرؤوسيف مالم ةومات وال ةيمات والم ارات
الالزمة لةقياـ مال مؿ
 1.51يقوـ المسئوؿ م فويض م ض األمماؿ الرو ي،ية لةموظفيف
 1.51ي ـ وزيع ال مؿ مة الموظفيف حسب ب

ا ـ وميول ـ

 1.51ي م ع المسئوؿ مالقدرة مة يض ال،زامات وحؿ الباليات

الرقابة

موايؽ

موايؽ

ال رأى

مشدة

ير

ير موايؽ

موايؽ

مشدة

 1.57يوجد يل الجام ة م ايير ردامية و قارير م ام ة
، 1.58ظاـ الردامة الم موؿ م يل الجام ة يميف و ف مأ ،م،اسب
 1.59ي ـ م الجة األداء الض يؼ لم ض الموظفيف مف دمؿ اإلدارات المسئولة
يل الجام ة
1.12

ـ الردامة اس ،اداً لةم ةومات الواردة يل البنن

 1.15أدوـ ممقامةة الزوار واجراء الميالمات ال ا فية يل أضيؽ الحدود
1.11

أم قد أف ذ،اؾ ار فاع يل مس وى أداء الموظفيف و،قك يل األبناء

اال تصال
 1.11يوجد وضوح يل ،ظاـ اال

موايؽ
مشدة
االت المنمؽ يل الجام ة
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موايؽ

ال رأى

ير

ير موايؽ

موايؽ

مشدة

موايؽ

موايؽ

ال رأى

مشدة

ير

ير موايؽ

موايؽ

مشدة

 1.11مدد االج مامات والةجاف ال ل ي ـ مقدذا م،اسمة و ير ممالغ يي ا
 1.11ية زـ المية المج م يف يل جةسة االج ماع وال يغادروذا إال م د  ،اية
االج ماع
 1.11ودت االج ماع يايل ل غنية جدوؿ األمماؿ ومدـ أجيؿ م ض الم،ود
إل مواميد الحقة
1.17

أ ج،ب الزيارات الشب ية لةزمالء أث،اء الدواـ الرسمل م دؼ ال سةية
والسمر واد

ارذا مة الزيارات ال ل بك ال مؿ

اتخاذ القرار

موايؽ
مشدة

موايؽ

ال رأى

ير

موايؽ

ير موايؽ
مشدة

 1.18ي ـ جمع الميا،ات والم ةومات الالزمة دمؿ ا باذ القرار
 1.19ي ـ ا باذ القرارات يل الودت الم،اسب مدوف أجيؿ أو ردد
 1.12ي ـ ا باذ الق اررات يل الودت الم،اسب مدوف سرع
 1.15ذ،اؾ المريزية يل ا باذ القرار

الجزء الثالث :استخدام الوسائل التكنولوجية
موايؽ
مشدة
1.5

ذ،اؾ دمـ مف اإلدارة ال ةيا لةجام ة لسياسة اس بداـ الوسائؿ

1.1

وير إميا،يات مادية م،اسمة الس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية

1.1

وير إميا،يات ي،ية م،اسمة الس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية

1.1

وير إميا،يات مشرية م،اسمة الس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية

ال ي،ولوجية يل ال مؿ

1.1

يوجد اذ ماـ يمير مف دمؿ اإلدارة م دريب الموظفيف مة اس بداـ

1.1

ي ـ اس بداـ الوسائؿ ال ي،ولوجية الم ويرة أل راض ال مؿ يقن وليس

الوسائؿ ال ي،ولوجية

م دؼ ال سةية أو أل راض شب ية
1.7

يوجد حديث مس مر لةوسائؿ ال ي،ولوجية المس بدمة يل الجام ة

1.8

وير ال يا،ة الودائية والدورية لةوسائؿ ال ي،ولوجية المس بدمة
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موايؽ

ال رأى

ير

ير موايؽ

موايؽ

مشدة

الجزء الرابع :بيئة العمل الداخمية
موايؽ
مشدة
نميؽ إدارة الودت

1.5

ثقاية الم،ظمة السائدة سامد مة

1.1

ظ ػ ػػروؼ ال م ػ ػػؿ المادي ػ ػػة (اإلض ػ ػػاءة ،ال وي ػ ػػة ،المم ػ ػػا،ل) م،اس ػ ػػمة ألداء
األمماؿ

1.1

نمي ػػة ال ييػػؿ ال ،ظيم ػل المنمػػؽ يسػػامد مة ػ إ،جػػاز األممػػاؿ مسػػرمة
ودوف إمادة

1.1

الةػ ػوائ والقػ ػوا،يف المنمق ػػة ي ػػل الجام ػػة مر ،ػػة مم ػػا يس ػػامد مةػ ػ سػ ػ ولة
ا،جاز األمماؿ

1.1

،ظػػاـ الحػوايز الماديػػة والم ،ويػػة الم مػػوؿ مػ يػػل الجام ػػة م،اسػػب ويزيػػد

1.1

ذ،اؾ ياب لة رامات الشب ية يل الجام ة

الداي ية لة مؿ

شك ارَ سمفاَ عمى حسن تعاونكم
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