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إدارة الوقت في مدیریة التربیة الریاضیة في ضوء بعض المتغیرات 

  الشخصیة ألعضائها
  
  
  

  د عدي غانم الكواز.م
  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل 

 

  الملخص
  :إلىهدف البحث 

  .جامعة الموصلفي   مدیریة التربیة الریاضیةءاعضا الوقت لدى إدارةالتعرف على .١
 مدیریــة التربیــة الریاضــیة علــى وفــق العمــر أعــضاء الوقــت بــین إدارةالتعــرف علــى الفــروق فــي .٢

  .والخدمة والشهادة العلمیة
 ومدرســـي التربیـــة األلعـــابتـــم اســـتخدام المـــنهج الوصـــفي، واشـــتملت العینـــة علـــى مـــدربي 

فــردا، ) ٢٤(والبــالغ عــددهم ) الوریوس ، الماجــستیر ، الــدكتوراهالبكــ( الریاضــیة  مــن حملــة شــهادة 
) Merill.E.Douglas(وكـــالس  الوقـــت لمیـــرل دإدارةوفـــي جمـــع البیانـــات تـــم اســـتخدام اســـتبیان 

تمـت ن صدقه وثباته ، بعد تعدیله والتحقق م) ١٩٨٥( الیه عبد الباري الدرة وأضافالذي ترجمه 
قیمـة اقـل فـرق معنـوي اختبـار م المدى النظـري وتحلیـل التبـاین و استخدا بمعالجة البیانات احصائیاً 

)L.S.D (یأتي، واستنتج الباحث ما :   
  . وقتهمإدارة مدیریة التربیة الریاضیة قدرة جیدة في أعضاءالیمتلك .١
 الوقـــت علـــى وفـــق العمـــر إدارة مدیریـــة التربیــة الریاضـــیة فـــي أعـــضاءوجــود فـــروق معنویـــة بـــین .٢

  . العلمیةوالخدمة والشهادة
ABSTRACT 

Time management in physical education 
directorate in the light of some personal variables of 

the members  
Lecturer.Auday.C.AL-Kwaz 

Mosul University / College of Physical Education 
The research aims at: 

1. Recognizing time management for the members of the 
physical education directorate. 

2. Recognizing the differences in time management among the 
members of the physical education directorate according 
the age, period of career, and the scientific degree. 

 

 ٢٠٠٧ –) ٤٦( العدد –) ١٤( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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The descriptive approach was used, the sample included 
(24) coaches and teacher of physical education (B.A, M.A, and 
PhD holders), in collecting the data adopting time management 
questionnaire for Merill.E .Douglass, Abed Bari Al Durra 
translated it, and addition it after verify there validity and 
reliability, The data were analyzed statistically by using the 
theoretical scope, analysis of variance, and testing lesser 
significant difference (L.S.D). 

The researcher concluded the following: 
1. Members of physical education directorate do not have good 

time management ability. 
2. The existence of significant relation between members of 

physical education directorate in time management 
according to age, period of career and scientific degree.  

             
  : التعریف بالبحث -١
  :البحثوأهمیة المقدمة  ١-١

 خالله وترسم معالم الحیاة في األحداثلما كان الوقت هو العطاء الرباني المبارك لتصاغ 
 االنتفاع به واجب تقتضیه الفریضة الشرعیة والـضرورة العقلیـة وٕاحسان، فان حسن استثماره اثناءه

 الــسنن العاملــة فــي أن فــي هــذه الحیـاة كمــا اإلحــسانو  واإلصـالحوتحتمـه الرســالة الخالــدة للــصالح 
  )٢٠٠٥ ، ٧الشرمان ، ( تدفع بهذا االتجاه واآلفاق األنفس

 والمنظمـات بـدءًا مـن المـدیرین فـي األفـراد الوقت بـسرعة كبیـرة فـي حیـاة إدارة أهمیةد ادوتز 
فوائـد كثیـرة منهـا تـوفیر  الجیدة للوقت تحقق فاإلدارة األول المشرفین في المستوى إلى العلیا اإلدارة

دارةالتكالیف للمشروعات   وجـود عالقـة مباشـرة إلـى اإلدارة فـي األدبیـاتیر ش، وتـ الموارد البشریةوٕا
 وقـد اسـتمرت مـورد غیـر متجـدد ودرجـة تقـدم المجتمعـات ومـستواهما الحـضاريكبین عامل الوقت 

 اإلدارةیلور رائـــد حركـــة  وكـــان فردریـــك تـــااألعمـــال فـــي انجـــاز وأهمیتـــهت وقـــالجهـــود فـــي دراســـة ال
اللـــوزي ، ( فـــي دراســـة الوقـــت فـــي النظریـــات الحدیثـــة مـــن القـــرن العـــشرین شـــارك مـــن أولالعلمیـــة 
١٦٧ ، ٢٠٠٣.(  

لمجـال  العملیات الضروریة في تحقیق التقدم فـي اإحدى الوقت تعد إدارة أنمما تقدم یبدو 
 إعطــــاء عنــــدالوقــــت ب هتمــــام االاأللعــــابربي  ومــــدالتربیــــة الریاضــــیةالریاضــــي لــــذا علــــى مدرســــي 

الوحـــدات التدریبیـــة إذ یتوجـــب علـــیهم تقـــسیم وقـــتهم بـــشكل دقیـــق بـــین ســـاعات التـــدریب وســـاعات 
 النـشاط الریاضـي إدارة التـي تتطلبهـا اإلداریـة األمـور فضًال عن على المباریات والتحكیم اإلشراف

 علــى إشــرافالریاضــیة مــن  مــن كلیــة التربیــة نالتدریــسییفــي الكلیــات والواجبــات التــي یكلــف بهــا 
تخــصیص ، لــیس هــذا فقــط بــل ومــشاهدة تطبیــق الطلبــة فــي المــدارسبحــوث ومراقبــة االمتحانــات 

  .وقت خاص لمتطلبات الحیاة الخاصة من ضمنها وقت للراحة والترفیه واستعادة النشاط 
 اســـــتمرار فــــيؤســــسات الرئیـــــسة التــــي تـــــساعد  إحـــــدى الممدیریــــة التربیـــــة الریاضــــیة وتعــــد

 المتعلقــــة فــــي ممارســــة النــــشاط هم رغبــــات إشــــباعضــــیین فــــي ممارســــة نــــشاطاتهم الریاضــــیة والریا
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ـــى مـــستوى الجامعـــات داخـــل القطـــر وٕاشـــراكهمالریاضـــي وتطـــویرهم   فـــي المنافـــسات الریاضـــیة عل
  . لوقتهإدارتهوخارجه والذي یعتمد بشكل رئیس على مدرس التربیة الریاضیة وحسن 

 فـي األساسـیة األمـورمـن  الوقـت الـذي یعـد إدارةي تناولهـا  الدراسة الحالیـة فـأهمیةوتظهر 
 ومــدربي  الریاضــي والــذي مــن خاللــه یمكــن التعــرف علــى قابلیــة مدرســي التربیــة الریاضــیةالتطــور
وتقدیر مضیعات الوقت لدیهم لوضع الحلول المناسبة بما یـضمن تحقیـق   الوقتإدارة في األلعاب

 أن، كمــا یمكــن وتعــزز نتائجهـا مــا بــدأ بـه اآلخــرون ،ختلفــةالتقـدم فــي نــواحي التـدریب الجــامعي الم
 لتوضـیح معوقـات إدارة الوقـت والتـذكیر بأهمیتـه وخطـورة انقـضاء الزمـان دونمـا تكون ركیزة نظریة

 فیـه االنجـاز والبنـاء لألمـةفهـو ثـروة وطنیـة  األمـة الوقـت علـى صـعید أهمیـة وتصل ،فائدة أو نفع
 ٢٠٠٥الشرمان ، (لألمة كیانها ووزنها العلم والحضارة الذي یحفظ والعزة وباستثماره تبنى منارات 

 ،٨(   
  :البحث مشكلة ٢-١

 مــن مــشكلة عــدم  مدیریــة التربیــة الریاضــیةمدرســي ومــدربي األلعــاب فــي  العدیــد مــنیعــاني
 المـدرب أوإذ ال یعـرف المـدرس  ، كثـرة الواجبـات وضـیق الوقـتإلى تعزى دومًا توفر الوقت والتي

 تــدریب منتخبــات أم تــدریب منتخبــات الجامعــة أم اإلداریــةهتمامــه هــل علــى الواجبــات  یــصب اأیـن
، على متطلبات حیاته الخاصة أم على واجباته التي یكلف بها من كلیة التربیة الریاضیة أمالكلیة 

 الذي یدفعنا لنتـساءل هـل المـشكلة فـي الوقـت األمروفي الوقت نفسه هناك من یعاني من الفراغ، 
 بعمرهم من خبرة أم هونلك بما یممتتأثر إدارة وقتهوهل   ؟ والمدرسیناأللعاب في مدربي أم ؟ نفسه

   الدراسي ؟مالزمني أم بتحصیله
 المتغیـــــراتوبعـــــض  بـــــین إدارة الوقــــت ةمعرفـــــة العالقــــ(علیــــه تتمثـــــل مــــشكلة البحـــــث فــــي 

دراســات ال أنث ممــا یعــزز مــشكلة البحــ)  المتمثلــة بالخدمــة والعمــر والتحــصیل الدراســي الشخــصیة
 هـــذا الموضـــوع علـــى مدرســـي ومـــدربي مدیریـــة التربیـــة لـــم تتنـــاول  علـــى حـــد علـــم الباحـــثسابقةالـــ

  .الریاضیة في جامعة الموصل 
  :البحث أهداف ٣-١

  :إلىهدف البحث 
  .جامعة الموصلفي   مدیریة التربیة الریاضیةأعضاء الوقت لدى إدارة التعرف على .١
 مدیریــة التربیــة الریاضــیة علــى وفــق العمــر أعــضاءارة الوقــت بــین  التعــرف علــى الفــروق فــي إد.٢

  . والشهادة العلمیةالخدمةو 
  : فروض البحث ٤-١

  :الفرض المتعلق بالهدف األول 
  " قدرة جیدة في إدارة الوقتجامعة الموصلفي   مدیریة التربیة الریاضیةأعضاءالیمتلك  " -١

  :لمتعلقة بالهدف الثاني ا الفروض 
  " مدیریة التربیة الریاضیة في إدارة الوقت على وفق العمرأعضاءیوجد فروق بین ال  " -١
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  "خدمة مدیریة التربیة الریاضیة في إدارة الوقت على وفق الأعضاءال یوجد فروق بین "  -٢
 مدیریــة التربیــة الریاضــیة فــي إدارة الوقــت علــى وفــق الــشهادة أعــضاءال یوجــد فــروق بــین "  -٣

  . "العلمیة
  :جاالت البحث  م٥-١
  . في جامعة الموصل  الریاضیة التربیة مدیریةأعضاء : المجال البشري .١
  .مدیریة التربیة الریاضیة في جامعة الموصل  : المجال المكاني .٢
   .٢٠٠٧/ ٣ / ١    لغایةو     ٢٠٠٦ / ١١ / ١من ابتدًا  : ألزمانيالمجال  .٣
  : تحدید المصطلحات ٥-١
   .Tim management: الوقت إدارة.١

 الن Safety management األمــــان إدارة "بأنهــــا (Bieber 1990)عرفهــــا بیبــــر 
   .(Bieber , 1990 , 25)"  عن المخاطرواإلدارةاالستخدام الكفاءة للوقت یبعد المدیر 

عملیــة تحدیــد دقیقــة لكیفیــة اســتخدام وقتنــا فــي العمــل لفتــرة  "بأنهــا) ١٩٩٣الكایــد (عرفهــا 
 أسبوعي أو شهر ویتم ذلك من خالل سجل یومي أو األسبوعلمستقبل قد تكون زمنیة محددة في ا

  ) .٧ ، ١٩٩٣الكاید ،  (" قیامنا بالعملأثناء شهري لیكون دلیًال لنا أو
 التربیــــة أعــــضاء مدیریــــة دقیــــق مــــن  ذهنــــيعملیــــة تحدیــــد "بأنهــــا إجرائیــــا ویعرفهــــا الباحــــث

 وتدریبیـة ال  وداریـةاإل  هم ومتطلبـاتمحتیاجـاته مـن خـالل تحدیـد اسـینفذها التي لألعمالالریاضیة 
  .تدریسیة ال
  :٢مدربي األلعاب.٢
 نوهــم مــن أعــضاء مدیریــة التربیــة الریاضــیة الــذین یحملــون شــهادة البكــالوریوس وال یملكــو    

  .، ویعملون كمدربي العاب ریاضیة في الكلیاتلقبا علمیاً 
  : ٣ التربیة الریاضیةمدرس.٣
ة التربیــة الریاضــیة الــذین یحملــون شــهادة الماجــستیر أو الــدكتوراه وهــم مــن أعــضاء مدیریــ   

  . ویمتلكون لقبا علمیا ، ویعملون كمدربي العاب ریاضیة في الكلیات
  
  
  
  
  
  : النظري والدراسات المشابهة إلطار ا-٢
   : الوقتإدارة في  النظرياإلطار ١-٢

                                           
 .یفي ضمن قانون الخدمة المدنيلقب وظ: مدرب العاب  2
  .یفي ضمن قانون الخدمة الجامعیةلقب وظ: مدرس التربیة الریاضیة  3
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  :الوقت إدارة مفهوم ١-١-٢
دارةات ذ الـــإدارة الوقـــت إدارةتعنـــي   والوســـائل التـــي تعـــین الطرائـــقهـــي و  شؤون الوظیفیـــةالـــ وٕا

أهدافه وخلق التوازن في حیاته ما بین الواجبات  المرء على االستفادة القصوى من وقته في تحقیق
واالستفادة من الوقت هي التـي تحـدد الفـارق مـا بـین النـاجحین والفاشـلین فـي ، واألهدافوالرغبات 

األهـداف  موازنـة مـا بـیناللمـشتركة بـین كـل النـاجحین هـو قـدرتهم علـى الحیـاة، إذ أن الـسمة ا هـذه
الموازنــة تــأتي مــن  التــي یرغبــون فــي تحقیقهــا والواجبــات الالزمــة علــیهم تجــاه عــدة عالقــات، وهــذه

 علــى للــسیرإلــى أهــداف ورســالة  خــالل إدارتهــم لــذاتهم، وهــذه اإلدارة للــذات تحتــاج قبــل كــل شــيء
 أهـداف یـضعها المـرء لحیاتـه، ألن مـن دون ت إدارة الـذاأوظـیم الوقـت هـداها، إذ ال حاجـة إلـى تن

حیــاة اإلنــسان حیــاة مــشتتة ال تحقــق شــيء وٕان  حیاتـه ستــسیر فــي كــل االتجاهــات ممــا یجعـل مــن
إذًا المطلـوب ف، داوذلـك نتیجـة عـدم التركیـز علـى أهـ حققـت شـيء فـسیكون ذلـك اإلنجـاز ضـعیفاً 

 مطلوب؟ ما ال  تحقیقه في هذه الحیاة المطلوب، ماللحیاةدافا  ضع أهو ،  الوقتإدارة البدء في قبل
وف  مــا هــو التخــصص الــذي ســ ؟ یفارقهــاأنفــي حیــاة الفــرد بعــد  إنجــازه لتبقــى كعالمــات بــارزة

 فـي یجـب التفكیـر مـن اتجـاه، لـذلك أكثـر فـي الـذهنت یهـذا الزمـان تـشت ص فیـه؟ ال یعقـل فـيتخـی
مایر ( . تنظیم الوقتمسألة وبعدها تأتي للحیاة بالتخطیط القیام اإلجابات لها، و وٕایجاد هذه األسئلة،

 ،٣ ، ١٩٩٧(  
  : الوقت أنواع ٢-١-٢

   .أهمها من الوقت أنواعا اإلدارة أدبیاتحددت 
  :اإلبداعي الوقت -١

 وٕادارتهــا األمــورهــو ذلــك الوقــت المخــصص للدراســة والبحــث واالستقــصاء والتخطــیط لفهــم 
 التـي یجــب القیـام بهــا األولویــاتوقــت ووضـع الحلــول لهـا وتحدیـد والعمـل علـى تحدیــد مـضیعات ال

  . االنجاز والمتابعة بأهمیةلخلق الشعور 
  :التحضیري الوقت -٢

 ویتم فیها جمع المعلومات وتجهیز بیئة العمـل األولىوهو مرحلة االستعداد لتنفیذ المرحلة 
  . والتقلیل من التكالیف الاألمو  حتى یتم تجنب الهدر في وأفراده وأسالیبه العمل وأدوات

  :اإلنتاجي الوقت -٣
 المتعلقــة بالحــصول علــى األمــور مــا یعــرف بالوقــت المبــرمج ، والتعــرف علــى جمیــع إتبــاعویقــصد 
  . في العمل المثاليالوقت 

  : الوقت غیر المباشر -٤
وهو الوقت المخصص للنشاطات الفرعیة غیر المتخصصة والتي لها تأثیر على العملیات 

   .اجیةاإلنت
  : للوقت تضمنت أخرى تقسیمات إعطاءوهناك من حاول 

  .غیر القابل للتحكمالوقت  •
  )١٧٤ -  ١٧٣ ، ٢٠٠٣اللوزي ،  (.الذي یمكن التحكم به الوقت •
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 ١٢٣

 مثــل النــوم األساســیة،وهــو الوقــت الــذي نقــضیه فــي حاجتنــا  وقــت یــصعب تنظیمــه : األولفــالنوع
انه إال  وهو وقت ال یمكن أن نستفید منه، المهمة،عیة  واالجتمااألسریة والراحة والعالقات واألكل
  . في استعادة النشاط الذهني الذي یساعد في تنظیم الوقت جیداً أساساً  یشكل أنیمكن 
  . وهو الوقت الذي نخصصه للعمل ولحیاتنا الخاصة، وقت یمكن تنظیمه وٕادارته:الثانيالنوع 

 . )٣٠٢- ٣٠٠ ، ٢٠٠٣القعید ، ( 
  :الوقت دارةإمتطلبات  ٣-١-٢
  : الیةحلقیمة ال من اأعلى وضع قیمة للمجهود -١

 لتقلیل الوقت الطرائقمن خالل التفكیر بان الوقت یساوي ثمرة عظیمة ، والبحث عن 
  . باالختیار إال ألحد الوقت إعطاءالمهدور، وعدم 

  :المبذولة محاسبة النفس وتدقیق الوقت والجهود - ٢
 فان األعمال كل عمل من أداءوقت الذي قضي فیه من خالل وضع سجل یمدونه فیه ال

  .طةا كم من الوقت تم فقدانه ببسألدراك یكون كأداة تشخص أن یمكن بسجلاالحتفاظ 
   :األولویات تنظیم النفس وترتیب - ٣

 إتباع من خالل األولویةمن خالل وضع قائمة بالواجبات وتنفیذ بنود القائمة حسب 
                                                                                                                                                                 :                      اآلتي

 .تركیز الجهود والنشاط على المصادر المفیدة للعمل  •
  .وین األهدافتحدید وتد •

  
   :واألولویات قائمة شاملة للوقت إنشاء - ٤

  : عملیة فالبد من القائمةحتى تكون 
  .عدم االعتماد على مذكرات مبعثرة هنا وهناك  •
  .وها ح الثالجة ونواعدم االعتماد على قصاصات ملصقة على المكتب  •
  .األوقات في متناول الید في كل القائمة تكون أن •

  :أیضال منظم وجعل المرؤوسین یفعلوا ذلك  فحص القائمة بشك- ٥
 في الصباح كأول شيء یؤدي دون إلیها من خالل مراجعة القائمة بشكل دوري والنظر 

  .انقطاع 
  . تحدید الفقرات في القائمة بدقة وعلى قدر الطاقة - ٦

 أو أشیاء تكون القائمة شاملة وال تكون موضوعیة، وقبل مغادرة العمل كتابة ستة أنیجب 
  .حوها لم یتم انجازها في الیوم ویجب عملها بشدة في الیوم التالي ن
  .)٢ ، ٢٠٠٦ان ، مرسیج( القائمة تحدید تاریخًا وزمنًا للواجبات التي على - ٧
  : الوقت إدارة نتائج عدم ٤-١-٢
 وخـسارة الـزمن وهـذا یعنـي فقـدان معنـى الحیـاة، أحـداث وضـیاع وعـاء العمـر، ضیاع لحظـات -١

  .الحیاة
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 ١٢٤

حــدوث اضــطراب وعــدم انــسجام فــي ســیر األعمــال واألحــداث، وعناصــر الحیــاة بحیــث تبــدو  -٢
  . رابط یربطهامن دونمشتتة 

 اســتفادة ، الن التركیــز یكــون علــى المظهــر دون الجــوهر مــن دونفــوات كثیــر مــن األعمــال  -٣
  . فتخرج تلك األعمال جوفاء

 أن األنفــس اهللا فــي أبــدعهاالتــي  تقتــضي ســنن الكــون اذ الــشعور بالــضیق والــضجر والــسآمة -٤
  . یبحث عن كل جدیداإلنسانیبقى 

مــن  األیــام والنــدم علــى فــوات كثیــر مــن مجــاالت الخیــر وآفاقــه ، وعلــى فــوات واألســى الحــسرة -٥
  .دون انجاز جدید

 المتــــداخل تــــداخال یعیــــق االنجــــاز أو ، لألعمــــال الــــوقتي غیــــر المكتمــــل أواالنجــــاز الجزئــــي  -٦
  .بي وهذا یقلل من دافعیة االنجازالمتسلسل االیجا

   :یأتي ، نظرا لما األعمالاالنجاز المضطرب لبعض  -٧
  . وتدبیرهإدارتهضیق الوقت وعدم كفایته نظرا لعدم  -
ـــشعور بمالحقـــة الوقـــت ومداهمتـــه التـــي یكـــون لهـــا اثـــر كحـــد  - االضـــطراب النفـــسي واالرتبـــاك لل

  .السیف
 الیعـول علیـه  انجاز، ویكون االنجاز جزئیـاً من دونت انقضاء كثیر من اللقاءات واالجتماعا -٨

  . االجتماعاتأو تلك اللقاءات أهداف إلىفي الوصول 
  . الشهوات والوقوع في المحرماتإلى وقد یكون اللجوء الفراغ،عدم االنتفاع من وقت  -٩

لنظــر  والجهــل بمرامــي الحیــاة الحقیقیــة واأهــدافها، وســوء تقــدیر الحیــاةضــعف الــشعور بمعنــى -١٠
  . الحیاة بغیر عدالة وموضوعیةإلى

 أعطـــي مـــا أنفـــسالنظــر للوقـــت علـــى انـــه عـــبء ثقیـــل ویجـــب الـــتخلص منـــه بـــدال مـــن كونـــه -١١
    )٨٩-٨٠ ، ٢٠٠٥الشرمان ، ( في الحیاة اإلنسان

  :المتشابهة الدراسات ٢-٢
  )٢٠٠١( سلطانة أبودراسة  ١-٢-٢

ــة جامعــة مهــارة تنظــیم الوقــت والتحــصیل الدراســي فــي ضــوء بعــض" ــدى طلب ــرات ل  التغی
  "الیرموك

 وٕادارتـــه التعـــرف علـــى قـــدرة طـــالب جامعـــة الیرمـــوك علـــى تنظـــیم الوقـــت إلـــىهـــدفت الدراســـة 
 لقیــاس أداةوعالقتهـا بالتحــصیل الدراســي فـي ضــوء متغیــر المـستوى الدراســي وجــنس الطلبـة وبنــاء 

 إحـصائیاتم معالجة البیانـات ، و طالبًا وطالبة) ٤٠٧( الدراسة من تكونت عینةمهارة تنظیم الوقت،
 النتائج وجود مستوى متوسط من مهـارة وأظهرتباستخدام معامل ارتباط یدرسون وتحلیل التباین، 

ولـم  رة تنظـیم الوقـت والتحـصیل الدراسـي، بـین مهـاا   ایجابیـا  تنظیم الوقت لدى الطلبة وهناك ارتباطـ
  .)٤٠-٢ ، ٢٠٠١ سلطانة ، أبو(تظهر فروق تعزى لصالح الجنس

  ):٢٠٠٢( دراسة الدوري ٢-٢-٢
  " قیاس القدرة على تنظیم الوقت لدى طلبة جامعة بغداد"
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 ١٢٥

 فـي واإلنـاث بناء مقیـاس لتنظـیم الوقـت، والتعـرف علـى الفـرق بـین الـذكور إلىهدفت الدراسة 
 فـي مهـارة واإلنـسانيمهارة تنظـیم الوقـت ، كـذلك التعـرف علـى الفـرق بـین االختـصاصیین العلمـي 

 الـسنة الدراسـیة مـن طلبـة طالبـة) ٢٤٠( و طالبـاً ) ٢٤٠(قـت، تكونـت عینـة الدراسـة مـن تنظیم الو 
 طلبة أن  إلى في تمییز الفقرات وتوصل الباحث الثانيالرابعة في جامعة بغداد واستخدام االختیار 

ـــى  ـــات الجامعـــة یمتلكـــون قـــدرة عالیـــة عل  الطلبـــة ذوي أن النتـــائج أظهـــرت الوقـــت كمـــا إدارةوطالب
 الوقـت ، إدارة من الطلبة ذوي االختـصاص العلمـي فـي أعلى یمتلكون قدرة اإلنسانيص االختصا

  . الوقتإدارة في واإلناثولم تظهر فروق بین الذكور 
  )٤٠-٢٣ ، ٢٠٠٢الدوري ، (

  : البحث إجراءات-٣
  :المستخدم المنهج ١-٣

  .یة طبیعة الدراسة الحالو  المسح لمالئمته باسلوب تم استخدام المنهج الوصفي 
   مجتمع البحث وعینته ٢-٣
  :البحث مجتمع ١-٢-٣

 والبــالغ  فــي جامعــة الموصــل مدیریــة التربیــة الریاضــیةأعــضاءاشــتمل مجتمــع البحــث علــى 
   .فردا  ) ٦٠(عددهم 

  :البحث عینة ٢-٢-٣
 التربیــة  مــدربي األلعـاب ومدرســي عینــة البحـث بالطریقــة العمدیــة واشـتملت علــىتـم اختیــار
الـدكتوراه ، الماجـستیر (  مـن حملـة شـهادة یة التربیة الریاضیة بجامعة الموصـلالریاضیة في مدیر 

) ٧( البــالغ عــددهم واإلداریــین )١٩(البــالغ عــددهم و  المجــازین دراســیاً  بعــد اســتبعاد )، البكــالوریوس
 لیبلــغ إعادتهــااســتمارات لعــدم ) ٨( واســتبعدت ، وخــدمتهم متطرفــةأعمــارهممــن الــذین ) ٢(أفــراد و
   ذلكیبین) ١(رقم ، والجدول فردا  ) ٢٤(كلي للعینة العدد ال

   )١( رقم جدول 
  مجتمع البحث وعینته حسب التحصیل الدراسيیبین 

  

  :البحث أداة ٣-٣
  وقت  استبیان إدارة ال١-٣-٣

 الذي ترجمه (Merill . E . douglass)دوكالس   الوقت لمیرلإدارةتم استخدام استبیان 
فقرة وتتم االستجابة ) ٣٥(، ویتكون المقیاس من ) ١٩٨٥( الدرة يعبد البار  الدكتور إلیه وأضاف

  العینة  المجتمع  التحصیل الدراسي
  ٤  ٦  دكتوراه
  ١١  ١٧  ماجستیر
  ٩  ٣٠  بكالوریوس
  -----  ٧  اإلداریین
  ٢٤  ٦٠  المجموع
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 ١٢٦

 ١٩٨٥الـدرة ، ( ) ، نادرًا ، مطلقًا ال ، ال ینطبقأحیانادائمًا ، غالبًا ، (ة تباختیار احد البدائل الس
یــة  مدیر أعــضاء الوقــت لــدى إدارة اســتخدام االســتبیان فــي التعــرف علــى مهــارة وألجــل ،) ٢١٧، 

 فــي اإلدارة االعتمــاد علــى إمكانیــة للتأكــد مــن اإلجــراءات بعــدد مــن التربیــة الریاضــیة قــام الباحــث
  : الوقت لدیهم وكاالتي إدارةقیاس 

  :Validity الصدق -١
، قـــام  وضـــع مـــن اجـــل قیاســـهســـتبیان وقـــدرة فقراتـــه علـــى قیــاس مـــاللتأكــد مـــن صـــالحیة اال

ملحـق  (الریاضـیة والقیـاس اإلدارة بعرض االستبیان على عدد مـن الخبـراء المختـصین فـي الباحث
 أو وطلب من كل واحد منهم إبداء مالحظاته في كل فقرة من فقرات االستبیان كونها صالحة ،)١

 إبـداءدرسـي التربیـة الریاضـیة فـي المدیریـة كمـا طلـب مـنهم  الوقـت لمإدارةغیر صـالحة فـي قیـاس 
 عـن أسـفرت، وقـد ل وضوح الفقرات ومناسبتها للعینة، فضًال عن مدى صـالحیة البـدائلآرائهم حو 

 التعــدیل علــى بعــض الفقــرات وحــذف بعــض الفقــرات، كمــا تــم إجــراء إلــىمالحظــات قیمــة أفــضت 
وتعــدیل وحــذف )  ال ، مطلقــًا أحیانــاً ًا ، نــادرًا ، لبــدائمــًا ، غا( خمــسة بــدائل إلــىاختــصار البــدائل 

 اتفــاق  التعــدیالت بعــد حــصول الباحــث علــىإجــراءوقــد تــم ، )٢ملحــق   ( بعــض فقــرات االســتبیان
 انــه علــى الباحــث الحــصول علــى إلــى یــشیر بلــوم إذ%) ٧٥(خبــراء فــأكثر ألنهــا تمثــل نــسبة ) ٩(

 ١٩٨٦بلـوم وآخـرون ، (لـصدق ذا النوع من افأكثر من آراء المحكمین في ه%) ٧٥(نسبة اتفاق 
 ،١٢٦(.  
  :Reliability الثبات -٢

 لتقـــدیر ثبـــات (Alpha) ألفـــاللحـــصول علـــى ثبـــات االســـتبیان تـــم اســـتخدام طریقـــة معامـــل 
 أن، ومــن الجــدیر بالــذكر ال یــتم تــصحیح الفقــرات بــشكل ثنــائياالتــساق الــداخلي لالختبــار عنــدما 

ة لیـــختبـــارات المقا كونهـــا تـــستخدم فـــي حـــساب معامـــل ثبـــات اال خاصـــةبأهمیـــة تتمتـــع ألفـــاطریقـــة 
، وتعــد قیمــة عالیــة )٠.٨٩ (ألفــاإذ بلغــت قیمــة معامــل ،) ٢٤٨ ، ٢٠٠٤هــان ، بنال(والموضــوعیة 

 ضــروریة لالختبــار ، والثبــات العــالي خاصــة الــواردة فــي الدراســات الــسابقةألفــامقارنــة بقــیم معامــل 
   تطبیــق االســتبیان علــى عینــة البحــث باإلمكــان أصــبحك وبــذل) ٣٥٤ ، ١٩٧٢ ، لنكوســت(الجیــد 

  ) .٣   رقمملحق (
  : الوسائل اإلحصائیة ٤-٣
  .)٢٤٨-٢٤٥النبهان ،  (.لحساب الثبات) a(معامل ألفا  -١
 . تحلیل التباین-٢
المشهداني وهرمز ، ( المدى النظري وطول الفئة لتحدید الفئات النظریة للعمر والخدمة -٣

  ).٢٤٢- ٢٤٠ ، ١٩٩٣عودة ، () ٦٩-٥٨ ، ١٩٨٩
  )١٤٦ ، ١٩٩٧عالوي ، ( المتوسط الفرضي  -٤

  .اآلليبالحاسوب ) spss(تم استخدام برنامج 
  
  : عرض النتائج ومناقشتها -٤

  : البحث وكاالتي أهدافرضا للنتائج ومناقشتها على وفق یتضمن هذا الفصل ع
   :األول الهدف ١-٤

  .جامعة الموصلفي  یریة التربیة الریاضیة مدأعضاء الوقت لدى إدارةالتعرف على 
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 ١٢٧

  :تم وضع الفرض اآلتي قد و 
  " قدرة جیدة في إدارة الوقتجامعة الموصلفي   مدیریة التربیة الریاضیةأعضاءالیمتلك "     

 ∗ تـــم اســـتخراج الوســـط الحـــسابي ومقارنتـــه بالمتوســـط الفرضـــيالفـــرض التحقـــق مـــن ألجـــل  
 جیــدة إدارة  أو مــساویة لــه تمثــل الدرجــة التــي فــوق المتوســط الفرضــياذ) ٩٦(لالســتبیان والبــالغ 

 تــم اعتمــاده فــي العدیــد مــن الدراســات الــسابقة فــي هــذا المجــال منهــا اإلجــراء وهــذا ، والعكــسللوقــت
وكمـا ) ٤٢ ، ٢٠٠٥الحیـالي ، ( و)٥٢ ، ٢٠٠٢االشـریفي ، ( و )٥٤ ، ٢٠٠٠الكواز ، (دراسة 

  ) .٢(رقم في الجدول 
  )٢( رقمجدول 

   في إدارة الوقت مدیریة التربیة الریاضیةعضاءالوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ألیبین 
  المتوسط الفرضي  االنحراف المعیاري  الوسط الحسابي  العینة

ــــــــــضاء ــــــــــة أع  مدیری
  ٩٦  ٣.٨١٦٢  ٩١.٧٠٨٣  التربیة الریاضیة

 فــي إدارة ربیــة الریاضــیة مدیریــة التعــضاء الوســط الحــسابي ألان) ٢(رقــم مــن الجــدول یتبــین      
) ٩٦ (لالسـتبیان، وبلغ المتوسط الفرضي )٣.٨١٦٢(بانحراف معیاري قدره ) ٩١.٧٠٨٣ (الوقت

ر مـن المتوسـط غ الحـسابي اصـ الوسـطأنوعند مقارنة الوسط الحسابي مع المتوسط الفرضي نجد 
اضـیة وقـد یعـزى  مدیریـة التربیـة الریأعـضاء الـضعیفة للوقـت مـن اإلدارة، وهـذا یـدل علـى الفرضي

 التــي أدت  فــي المدیریــة مــن معانــاةالتدریــسیین الظــروف البیئیــة التــي یعیــشها إلــىالــسبب فــي ذلــك 
 في ذهنیة قطاع كبیر من التدریسیین في المدیریة أولویة عدم بروز الوقت كقضیة مهمة ذات إلى

حیاتیــة فــي خــضم  الأولویــاتهم فــي ســلم متــأخرة تمثــل مرتبــة األولویــات فــان مــسالة ترتیــب ومــن ثــم
 جـــراء نقـــص األمـــن األحـــوال المتعـــددة التـــي تكتنـــف هـــذه واألزمـــات المعاشـــیة والحیاتیـــة األحـــوال
ـــات التـــي فـــضًال عـــن وصـــعوبة النقـــل والمواصـــالت واألمـــان  أحـــد تعـــد نقـــص المالعـــب فـــي الكلی

 خلـــق ثقافـــة اجتماعیـــة ضـــعیفة والتـــي تـــنعكس علـــى إلـــى، ممـــا أدى معوقـــات العمـــل فـــي المدیریـــة
قلــة أو  الوقــت عــدم إدارة انــه مــن معوقــات إلــى) ٢٠٠٥الــشرمان ( یــشیر إذ، التدریــسیینیة شخــص
 النقــل بالــشكل المطلــوب مــن ناحیــة الوقــت ومــن الناحیــة الظرفیــة ولعــدم امــتالك مثــل هــذه وســائل

واختلفت هذه النتیجة مع دراسـة ).٤٩ ، ٢٠٠٥الشرمان ، ( من الناس األعمالوسائل لدى القطاع 
 كانــــت لــــدى عینتیهمــــا  الوقــــتإدارةمــــن حیــــث ) ٢٠٠١ابــــو ســــلطانة (ودراســــة ) ٢٠٠٢الــــدوري (

  .بمستوى متوسط وعالي على التوالي
  :  الهدف الثاني ٢-٤

 مدیریــة التربیــة الریاضــیة علــى وفـــق أعــضاءالفــروق فــي إدارة الوقــت بــین التعــرف علــى 
  :وكاالتي روضتحقق من الهدف تم وضع ثالث فولل.  والشهادة العلمیةخدمةالعمر وال

                                           
 عدد البدائل/  عدد الفقرات ×مجموع درجات البدائل = المتوسط الفرضي  ∗
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 ١٢٨

  " مدیریة التربیة الریاضیة في إدارة الوقت على وفق العمرأعضاءالیوجد فروق بین "  -١
 لتحدیــد ثــالث فئــات عمریــة فقــد •وللتحقــق مــن الفــرض تــم اعتمــاد الفئــات النظریــة والمــدى 

 ســنة والفئــة الــدنیا) ٣٢-٤٠(، والفئــة الوســطى مــابین ســنة) ٤١-٤٩( الفئــة العلیــا مــابین تراوحــت
بین الفئـات العمریـة فـي إدارة الوقـت وكمـا فـي ) ف(سنة، ومن ثم إجراء اختبار ) ٢٣-٣١(مابین 

  )٣(رقم الجدول 
  )٣(رقم الجدول 

  العمرتحلیل التباین بین إدارة الوقت على وفق یبین 
  المحتسبة) ف(  متوسط المربعات  درجة الحریة  مجموع المربعات   مصدر التباین
  ٨٨.٤٥  ٢  ١٧٦.٩٠٠  بین المجامیع

  ١١.٥٧٨  ٧.٦٤٠  ٢١  ١٦٠.٤٣٣  داخل المجامیع

  )٢١-٢(ودرجة حریة ) ٠.٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطأ 
  مدیریــة التربیــة الریاضــیة فــيأعــضاء وجــود فــروق معنویــة بــین) ٢(رقــم  مــن الجــدول یتبــین

) ف(وهــي اكبــر مــن قیمــة ) ١١.٥٧٨( المحتــسبة ) ف(، فقــد بلغــت قیمــة  الوقــت تبعــا للعمــرإدارة
 ممـا یجعلنـا نـرفض ،)٠.٠٥(≤ونسبة خطأ ) ١٢-٢(عند درجة حریة ) ٣.٤٦٦(لجدولیة البالغة ا

 تحلیل التباین ال یظهر لنا معنویـة الفـروق لـصالح أن وبما ،الفرض الصفري ونقبل الفرض البدیل
  :یأتيوكما ) L.S.D( استخدام اختبار اقل فرق معنوي إلىأي الفئات العمریة لجأ الباحث 

  
  
  

  )٤(رقم جدول 
  )L.S.D (للعمرا تبع الوقت داللة الفروق بین إدارةیبین 

  )٢٣-٣١(  )٣٢-٤٠(  )٤١-٤٩(  الوسط الحسابي  الفئات العمریة
)٦.٩١٧  *٤.٤٥٠    ٩٥.٢٥٠  )٤١-٤٩*  
)٢.٤٦٧      ٩٠.٨٠٠  )٣٢-٤٠  
)٨٨.٣٣٣  )٢٣-٣١        

                                           
  ١+  القیمة الدنیا –القیمة العلیا = المدى : الفئات النظریة  •

                               ٢٦ = ١    + ٢٤      -     ٤٩  
  ٢٦               المدى            

  ٩ =  ٨.٦٦ =  ----------- = ------------ =طول الفئة 
  ٣ عدد الفئات                           

  ) ٤١-٤٩ = (    اذن الفئة العمریة العلیا        ٤١ = ١ +٩-٤٩ =    الفئة العلیا 
  )٣٢-٤٠= (        اذن الفئة العمریة الوسطى ٣٢    = ٩ -٤١= الفئة الوسطى 
  ) ٢٣-٣١= (        اذن الفئة العمریة الدنیا     ٢٣     = ٩- ٣٢= الفئة الدنیا    
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 ١٢٩

  
  :كاآلتي  جاءت  تبعا للعمرأن الفروق بین إدارة الوقت) ٤(رقم نالحظ من الجدول 

  .معنویة لصالح العلیا*) ٤.٤٥٠= (بین الفئة العمریة العلیا  و  الفئة العمریة الوسطى 
  .معنویة لصالح العلیا*) ٦.٩١٧= (بین الفئة العمریة العلیا  و  الفئة العمریة الدنیا 

  .غیر معنویة ) ٢.٤٦٧= (بین الفئة العمریة الوسطى  و  الفئة العمریة الدنیا 
عنویــة الفــروق جــاءت للفئــة العمریــة العلیــا، وهــذا یــدل علــى أن الــذین أعمــارهم نالحــظ إن م

 عمــراً  األكبــر أن، ولعــل الــسبب فــي عمــراً متقدمــة لــدیهم قــدرة أعلــى فــي إدارة الوقــت مــن األصــغر 
أو فائـدة مــن  مـن الــصغار مـن خـالل حــصولهم علـى تعزیـزات ایجابیــة أكثـر الوقــت أهمیـةیـدركون 
، وهــو مــا أطلــق علیــه عــالم الــنفس األمریكــي ثورنــدیك متعلــق بــإدارة الوقــترار الــسلوك الخــالل تكــ

E.I.Thorndik بقــانون األثــر Law Effect یــتلخص هــذا القــانون بــان الفــرد یمیــل إلــى تكــرار 
، كمـا ینـزع إلـى تـرك الـسلوك الـذي یتبعـه أو )ثـواب(السلوك الذي یصحبه أو یتبعه تعزیـز ایجـابي 

 قـد مـروا عمـراً ، وبما أن األكبر ) ٣١٧ ، ٢٠٠٠داغر وصالح ، () .عقاب(یصحبه تعزیز سلبي 
 فیمـــا یتعلـــق بــأمور إدارة وقـــتهم وعملهــم األمـــر الــذي عـــزز مـــن عمــراً بمواقــف أكثـــر مــن األصـــغر 

  . إدراكهم لوقتهم
  "یة في إدارة الوقت على وفق الخدمة مدیریة التربیة الریاضأعضاءالیوجد فروق بین " -٢

 ثــالث فئــات نظریــة، إلــىتــم تحدیــد مــدى ســنوات الخدمــة وتقــسیمها للتحقــق مــن الفــرض    
-٧(والفئـــة الــــدنیا ) ٨-١٥(والفئـــة الوســـطى مـــابین ) ١٦-٢٣(فقـــد تراوحـــت الفئـــة العلیـــا مــــابین 

   :یأتيبین الفئات الثالث في إدارة الوقت وكما ) ف( اختبار إجراء، ومن ثم )صفر
  )٥(رقم الجدول 

  خدمة الوقت على وفق التحلیل التباین بین إدارةیبین 
  المحتسبة) ف(  متوسط المربعات  درجة الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین
  ٦٢.٦٠٤  ٢  ١٢٥.٢٠٨  بین المجامیع
  ٥.٩٦٥  ١٠.٤٩٦  ٢١  ٢٢٠.٤١٧  داخل المجامیع

  )٢١-٢(ودرجة حریة ) ٠.٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطأ 
  

، فقد بلغت قیمة خدمةارة الوقت تبعا للوجود فروق معنویة بین إد) ٥(رقم  من الجدول یتبین
عند درجـة حریـة ) ٣.٤٦٦(الجدولیة البالغة ) ف(وهي اكبر من قیمة ) ٥.٩٦٥( المحتسبة ) ف(
 ویمكن لفرض الصفري ونقبل الفرض البدیل، مما یجعلنا نرفض ا،)٠.٠٥(ونسبة خطأ ) ١٢-٢(

  :اآلتيمعرفة معنویة الفروق من خالل الجدول 
  )٦(رقم الجدول 

  )L.S.D (خدمة للتبعاداللة الفروق بین إدارة الوقت یبین 
  )صفر- ٧(  )٨- ١٥(  )١٦- ٢٣(  الوسط الحسابي  الخدمةفئات 
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 ١٣٠

)٥.٥٨٤  ١.٧٥٠    ٩٥  )١٦- ٢٣*  
)٣.٨٣٤      ٩٣.٢٥  )٨- ١٥*  
        ٨٩.٤١٦  )صفر- ٧(

  : جاءت كاآلتي خدمة للتبعا الفروق بین إدارة الوقت أن) ٦(رقم  من الجدول یتبین 
  .غیر معنویة) ١.٧٥٠= (العلیا  و  الفئة الوسطى ئة بین الف

  .معنویة لصالح العلیا*) ٥.٥٨٤= (بین الفئة العلیا  و  الفئة الدنیا 
  .معنویة لصالح العلیا *) ٣.٨٣٤= (بین الفئة الوسطى  و  الفئة الدنیا 

مــا األقــل فاألقــل خدمــة، مم ثــ خدمــة األكثــر لــصالح أنهــامــن مالحظــة معنویــة الفــروق نجــد 
 ســـنوات أنیـــدل علـــى الـــدور االیجـــابي لـــسنوات الخدمـــة فـــي إدارة الوقـــت، وقـــد یكـــون الـــسبب فـــي 

 مــرورهم أن إذ فــي مدیریــة التربیــة الریاضــیة األلعــاب مدرســي ومــدربي خبــرةالخدمــة قــد زادت مــن 
ن خـــالل تقلیـــل هـــدر الوقـــت  زیـــادة كفـــاءتهم فـــي التعامـــل مـــع الوقـــت مـــإلـــى أدىبتجـــارب مختلفـــة 

 مرحلــة التخــصص إلـىبفاعلیــة مــن خـالل تفــویض الــسلطات وتقـسیم العمــل أي وصــولهم  اسـتثماره
 لــذا أكثــر خدمــة الــشخص المتخــصص یمتلــك أن إلــى) ٢٠٠٣العطیــة (فــي مجــال عملهــم وتؤكــد 
 وأنجـز أكثـر من الشخص غیر المتخـصص بـسبب انـه مـر بتجـارب أكثریتمكن من حل المشاكل 

  ). ٣٢١ ، ٢٠٠٣العطیة ، ( كمیة اكبر
 مدیریـة التربیـة الریاضـیة فـي إدارة الوقـت علـى وفـق الـشهادة أعـضاءالیوجد فـروق بـین " -٣

  "العلمیة
  )٧(رقم الجدول 

  تحلیل التباین بین إدارة الوقت على وفق الشهادة العلمیةیبین 
  المحتسبة) ف(  متوسط المربعات  درجة الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین
  ٤٤.٢١٧  ٢  ٨٨.٤٣٣  بین المجامیع
  ٣.٧٩٧  ١١.٧٣٩  ٢١  ٢٤٦.٥٢٥  داخل المجامیع

  )٢١-٢(ودرجة حریة ) ٠.٠٥ (≤معنوي عند نسبة خطأ 
  

وجــود فــروق معنویــة بــین إدارة الوقــت تبعــا للــشهادة العلمیــة، فقــد ) ٧(رقــم مــن الجــدول یتبــین
د عن) ٣.٤٦٦( البالغة ةالجد ولی) ف(وهي اكبر من قیمة ) ٣.٧٩٧( المحتسبة ) ف(بلغت قیمة 

 ممــا یجعلنــا نــرفض الفــرض الــصفري ونقبــل الفــرض ،)٠.٠٥(ونــسبة خطــأ ) ١٢-٢(درجــة حریــة 
  : ویمكن معرفة معنویة الفروق من خالل الجدول اآلتي البدیل،

  )٨(رقم الجدول 
  )L.S.D(داللة الفروق بین إدارة الوقت تبعا للشهادة العلمیة یبین 

  ریوسبكالو   ماجستیر  دكتوراه  الوسط الحسابي  الشهادة
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  *٥.١١٢  *٥.١٨٢    ٩٦  دكتوراه
  ٠.٠٧٠٧      ٩٠.٨١٨  ماجستیر

        ٩٠.٨٨٨  بكالوریوس
  :كاآلتيأن الفروق بین إدارة الوقت تبعا للشهادة العلمیة جاءت ) ٨(رقم نالحظ من الجدول 

  .معنویة لصالح الدكتوراه*) ٥.١٨٢= ( بین الدكتوراه  و  الماجستیر  
  .معنویة لصالح الدكتوراه*) ٥.١١٢= ( س بین الدكتوراه  و  البكالوریو 

  .غیر معنویة) ٠.٠٧٠٧= (   و  البكالوریوس الماجستیربین 
 الوقت هو ماتتطلبه الشهادة العلیا إدارةوقد یكون السبب في تفوق حملة شهادة الدكتوراه في 

دارة والمحاضــراتمــن جــد ومثــابرة وتنظــیم للمراجــع  یرهــا مــن  وغ والمكتبــات الوقــت بــین الــدوریاتوٕا
، أمـا االهتمـام الـضعیف دارة الوقت لدیهملى إ الذي ساعد في نمو القدرة عاألمرمتطلبات الدراسة 

 إذ  ألمعاشيمن البكالوریوس والماجستیر قد یكون بسبب انخفاض مستوى دخلهم مقارنة بالمستوى 
 فـــي  دخـــل الفـــرد ومـــستوى معیـــشتهأن القـــول الغریـــب انـــه لـــیس مـــن إلـــى) ٢٠٠٥الـــشرمان (یـــشیر 

 ذوي الدخول المتدنیة قلما یسعى احدهم للعمـل أن إذ في عملیة تنظیم الوقت، تأثیرالمجتمع لهما 
 وان قلت نظرا لعـدم قناعتـه فـي ذلـك ولعـدم أموالهبالطریقة المناسبة الستثمار وقته وجهده وبعض 

  ) ٥٣ ، ٢٠٠٥الشرمان ، .(درایته
  :والتوصیات االستنتاجات -٥
  :االستنتاجات ١-٥
  . وقتهمإدارة قدرة جیدة في جامعة الموصلفي   مدیریة التربیة الریاضیةأعضاء الیمتلك -١
، لعمـرعلـى وفـق ا  الوقـتإدارة مدیریـة التربیـة الریاضـیة فـي أعـضاء وجود فـروق معنویـة بـین -٢

  .فقد جاءت الفروق لصالح الفئة العمریة العلیا
لخدمـة، علـى وفـق ا  الوقـتإدارةریاضـیة فـي  مدیریة التربیة الأعضاء وجود فروق معنویة بین -٣

  .فاألقل األقل خدمة ثم األكثرفقد جاءت الفروق لصالح 
لـشهادة  اعلـى وفـق الوقـت إدارة مدیریـة التربیـة الریاضـیة فـي أعـضاء وجود فروق معنویة بین -٤

  .حملة شهادة الدكتوراه العلمیة، إذ أتت  الفروق لصالح
  :التوصیات ٢-٥
 من خالل إصدار مدونات تخص كیفیة تربیة الریاضیة بأهمیة الوقتدیریة ال مأعضاءتوعیة  -١

  .إدارة الوقت وتوزیعه تبعا لألولویات 
إقامــة دورات تدریبیــة خاصــة بــإدارة الوقــت فــي مدیریــة التربیــة الریاضــیة مــع االســتعانة بــالخبراء -٢

  .المتخصصین باإلدارة
 إدارة فــي المهمــات التــي تتطلــب  عمــراً واألكبــر  خدمــةواألكثــر اختیــار حملــة شــهادة الــدكتوراه -٣

   .وقت جیدة
  العربیة واالجنبیةالمصادر 
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 مهارة تنظیم الوقت والتحصیل الدراسي في ضوء ") :٢٠٠١( سلطانة ، نجالء سعید     أبو .١
ــة الیرمــوك ــة جامع ــدى طلب ــرات ل ، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة ، جامعــة  "بعــض التغی

  .الیرموك 
تــــأثیر األســــالیب القیادیــــة :" ) ٢٠٠٢( ریــــاض احمــــد إســــماعیل یحیــــى أالشــــریفي ،     .٢

" لرؤساء أندیة الدرجة األولى الریاضیة في االلتزام التنظیمي ألعضاء هیئاتها اإلداریـة 
  .أطروحة دكتوراه غیر منشورة،جامعة الموصل،كلیة التربیة الریاضیة

، ترجمــة محمــد یعــي والتكــویني  تقیــیم الطالــب التجم) :١٩٧٣(بلــوم ، بنیــامین وآخــرون      .٣
  . المفتي وآخرون ، مطابع المكتب المصري الحدیث بالقاهرة أمین

 ترجمـة ، كیـف یـدیر النـاجحین وقـتهم" الوقـت إدارة فـن : )ت.ب(جیرسـمان ، یـوجین ،   .٤
  .  الدولیة للنشر والتوزیع ، الریاضاألفكاربیت 

ــل  معأســالیب ":) ٢٠٠٥(الحیــالي ، عبــدالقادر محمــود      .٥ ــصراع التنظیمــي مــن قب الجــة ال
 رســالة ماجــستیر غیــر ،" والتــدریبي فــي المنظمــات الریاضــیة فــي العــراق اإلداريالمــالك 

  .منشورة ، جامعة الموصل ، كلیة التربیة الریاضیة 
ـــسلوك : ) ٢٠٠٠(داغـــر ، منقـــذ محمـــد وصـــالح ، عـــادل حرحـــوش  .٦ ـــة المنظمـــة وال نظری

  .والنشر،بغداد، مدیریة دار الكتب للطباعة التنظیمي 
  .عمان للطباعة، دار الجیل ،حدیثة إداریة تقنیات ):١٩٨٥( يعبدا لبار  الدرة،    .٧
موســــوعة : ) ٢٠٠٤( وحــــسانین ، محمــــد صــــبحي نعبــــدا لــــرحمدرویــــش ، كمــــال الــــدین     .٨

 ، دار الفكــر العربــي للطباعــة ١ ، ط الریاضــیة فــي مطلــع القــرن الجدیــداإلدارةمتجهــات 
  .والنشر ، القاهرة 

 قیاس القدرة على تنظیم الوقت لدى طلبة جامعة بغداد ):٢٠٠٢( عبدا هللا محمود الدوري،    .٩
  .، بغداد ) ٣١( ، العدد ، مجلة كلیة المعلمین

، دار النفـائس للنـشر فن إدارة الوقـت وحفـظ الزمـان : ) ٢٠٠٥( علي الشرمان ، عبدا هللا . ١٠
 .والتوزیع ، األردن

 دار الـشروق للنـشر ة ، سلوك الفرد والجماعة ، سلوك المنظم):٢٠٠٣( ماجـدة العطیة، . ١١
 .والتوزیع ، األردن

أســالیب القیــادة اإلداریــة لعمــداء الكلیــات ورؤســـاء :" ) ١٩٩٨(عــالوي ، عبــد المجیــد  . ١٢
، أطروحــة  "األقـسام العلمیــة وعالقتهــا بـااللتزام التنظیمــي للهیئــات التدریـسیة للجامعــات

 .رشد ، جامعة بغداددكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة ابن 
 ، جامعـــة القیـــاس والتقـــویم فـــي العملیـــة التدریـــسیة: ) ١٩٩٣(عـــودة ، احمـــد ســـلیمان  . ١٣

 .الیرموك ، عمان
للتنمیـة   ، دار المعرفـة العادات العشر للشخصیة الناجحة:) ٢٠٠٣( حمد إبراهیم القعید، . ١٤

  . البشریة ، الریاض
 . العامة اإلدارةورات معهد  ، منش الوقت ، الذاتإدارة: ) ١٩٩٣(الكاید ، زهیر  . ١٥
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ــادي لمــدربي كــرة القــدم مــن وجهــة نظــر : ") ٢٠٠٠(الكــواز ، عــدي غــانم  . ١٦ ــسلوك القی ال
 ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة "األولى الدرجة ألندیةالالعبین وفقًا لمركز التحكم 

  .التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل 
 ، مؤســـسة ١ ، طتربیـــة وعلـــم الـــنفس فـــي الاإلحـــصاء: ) ١٩٨٢(لنكوســـت ، أي ، اف  . ١٧

  . للنشر والتوزیع ، الریاض األنواء
ــة أســالیبالتطــویر التنظیمــي ، : ) ٢٠٠٣(اللــوزي ، موســى  . ١٨ ــاهیم حدیث ، دار وائــل  ومف

 .للنشر ، عمان 
 .، الریاض ، ترجمة مكتبة جریر ادارة الوقت للمبتدئین ،) م١٩٩٧(مایر ، جفري  . ١٩
االحـــصاء ، مدیریـــة دار الكتـــب ) : ١٩٨٩(هرمـــز المـــشهداني محمـــود حـــسن وامیـــر حنـــا  . ٢٠

 .للطباعة والنشر ، بغداد
 ، دار الشروق للنشر  القیاس في العلوم السلوكیةأساسیات: ) ٢٠٠٤(ان ، موسى نبهال . ٢١

  .والتوزیع ، عمان 
22. Bieber . Robert (1990) : “safety management is time 

management” professional safety – journal , vol , 35 , 
Jan . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   )١(ملحق 

  : اسماء الخبراء 
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / راشد حمدون ذنون . د. أ-١
  .الموصلجامعة /  كلیة التربیة الریاضیة /إسماعیل د ریاض احمد .م. أ-٢
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / د زهیر قاسم الخشاب  .م. أ-٣
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / د ولید وعداهللا  .م.أ -٤
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / د مكي محمود حسین  .م. أ-٥
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / د سبهان محمود الزهیري  . م-٦
  .صل جامعة المو / كلیة التربیة الریاضیة / د ضرغام جاسم محمد  . م-٧
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة /  الحسو  قعبد الرزا رعبد الجباد . م-٨
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  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / د ولید خالد رجب  . م-٩
  .جامعة الموصل / كلیة التربیة الریاضیة / د محمود شكر صالح  . م-١٠
  .جامعة الموصل / ة كلیة التربیة الریاضی/ د محمد ذاكر سالم  . م-١١
  .جامعة الموصل/ لریاضیة لتربیة اكلیة ا/ د بثینة حسین الطائي  . م-١٢

  )٢ملحق (
   والمحذوفةالفقرات المعدلة

 
   

   
   
   
   
   
   
 
 
 

  
  

  )٣ملحق (
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  بصیغته النهائیة الوقت إدارةاستبیان 
  كلیة التربیة الریاضیة

  جامعة الموصل
  

  ...المحترم او مدرس التربیة الریاضیة األلعابي مدرب عزیز 
شـاكرین لكـم .  خدمة للبحث العلمي  على فقرات االستبیان الذي بین یدیكباإلجابةیرجى التفضل 

  .تعاونكم
  :......................خدمة  مدة ال:....................    ل فیها اسم الكلیة التي تعم

   :.............................  العمر  ........................  :......الشهادة العلمیة 
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