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دراسة مقارنة في إدارة الوقت بین العبي الساحة والمیدان والعبي 
كرة القدم
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  ٢٠/٦/٢٠٠٤تاریخ قبول النشر :   ؛    ٦/٦/٢٠٠٤تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
حث إلى معرفة:هدف الب

قدرة العبي الساحة والمیدان وقدرة العبي كرة القدم في إدارة الوقت.. ١

الفروق بین العبي كرة القدم والعبي الساحة والمیدان في إدارة الوقت.. ٢

) العبین في الساحة والمیدان  ٩تم استخدام المنهج الوصفي،وتكونت عینة البحث من ( 

ة القدم، وتم استخدام استبیان إدارة الوقت ل(میریل دوكالس) بعد التأكد من ) العبا في كر ١٤و  (

صــــدقه وثباتــــه،وتم معالجــــة البیانــــات إحصــــائیا باســــتخدام الوســــط الحســــابي واالنحــــراف المعیــــاري 

والمتوسط الفرضي واالختبار التائي وتوصل الباحث إلى ما یأتي: 

عبي كرة القدم ضعیفة في إدارة الوقت.إن قابلیة وقدرة العبي الساحة والمیدان وال. ١

إن قدرة العبي الساحة والمیدان ال تختلف عن قدرة العبي كرة القدم في إدارة الوقت.. ٢

من التوصیات وهي:اً وفي ضوء االستنتاجات قدم الباحث عدد

  ة الوقت.إجراء دورات تثقیفیة لالعبي الساحة والمیدان والعبي كرة القدم حول كیفیة ادار . ١

زیادة الحوافز المادیة والمعنویة لالعبین وٕالزامهم بتوقیتات التدریب التي یحددها المدرب.. ٢

لمدربین والحكام.لإجراء دراسة في إدارة الوقت . ٣

إجراء دراسة في إدارة الوقت لالعبین وفي فعالیات ریاضیة أخرى.. ٤

Acomparative study of Time management between track
and field players and football players
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Abstract:
The research aims at determining:

1. The faculty of track and field players and faculty of football players in
Time management.
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2. The differences between football players and track and field players in
Time management.

3. The descriptive approach has been adopted, and the subjects used in
the research are (9) players in track and field and (14) football players.
The questionnaire in Time management for (Merill. E.douqlass) has
been adopted after testing its validity and reliability, The data were
analyzed statistically by using the average, standard deviation,
Average of supposition and T test, The researcher has arrived at
conclusions:

1. The disposition and faculties of track and field players and football
players are weak.

2. There are no differences in faculties of Time management between
track and field players and football players.

In the light of the results the researcher made the following
recommendation:

1. Giving the course of time management for track and field players and
football players.

2. Increasing the material and moral motivation of players and obligate
them with the training time that specific by the coach.

3. Making a study in Time management on coaches and umpires.

4. Making study in Time management on players in different sports.

:. التعریف بالبحث١
:المقدمة وأھمیة البحث١-١

إن موضــوع إدارة الوقــت حــدیث نســبیا ضــمن أدبیــات اإلدارة إذ بــدا االهتمــام بهــذا المفهــوم 

اهتمــام الشــامل والمتعــارف علیــه فــي أواخــر الخمســینات واوائــل الســتینات مــن هــذا القــرن وقــد ازداد 

تقدم السریع الذي شهدته إدارة المنظمات وتنوع نشاطاتها نظرا ألهمیته الكبیرة أمام العلماء االدارة 

)١٩٩٢،٢وتغیر ظروف بیئتها وطموح أهدافها وتزاید المعوقات التي تحیط بها.( فتاح،

إذ أن جمیع األمم تخطو خطوات للتطویر والتحسین في مناحي الحیاة المختلفة وال یمكن 

ثالــث إال مــن خــالل قــدرتها علــى تحقیــق الني أو ثــاالول أو األتبعــا لــذلك تصــنیفها بــین دول العــالم 

التقـــدم بوقـــت قصـــیر نســـبیا بالمقارنـــة مـــع غیرهـــا مـــن األمـــم فالتقـــدم یعنـــي اإلنجـــازات التـــي یرغبهـــا 

)١٩٨٥،٤.(القریوتي،التكالیف قلوبأالمجتمع وبأقصر فترة زمنیة ممكنة 
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تحقیــق التقــدم فــي ممــا تقــدم یبــدو أن إدارة الوقــت تعــد إحــدى أهــم العملیــات الضــروریة فــي

اإلنجـــازات الریاضـــیة،لذا یتوجـــب علـــى مدرســـي ومـــدربي التربیـــة الریاضـــیة االهتمـــام بـــإدارة الوقـــت 

وتعلیمها للریاضیین والتي التقل أهمیة عن الجوانـب التدریبیـة المتعلقـة بإعطـاء الوحـدات التدریبیـة 

دیهم ممـــا یســـهل تقبـــل وٕادراك والصـــحة العامـــة واللیاقـــة البدنیـــة والتغذیـــة لزیـــادة الـــوعي الریاضـــي لـــ

الالعبین لألسالیب الصحیحة في استخدام الوقت للوصول بهم إلى مستویات متقدمـة فـي اإلنجـاز 

ن قــادرین علــى أداء التمــرین مــع بــاقي و الریاضــي، فــإذا لــم نكــن قــادرین علــى إدارة الوقــت فلــن نكــ

  لذات.النشاطات الحیاتیة بشكل جید إذ أن إدارة الوقت لیست إال إدارة ا

وألهمیة الوقت نجد أن اإلنسان ینظم أعماله بحسب أولویات تنفیذها مـن حیـث الـزمن لـذا 

اخذ یحدد الوقت المطلوب لتنفیذ كل عمل ویحدد الوقـت لتنفیـذ تلـك الخطـط واألهـداف الن الوقـت 

تعـدیل علیـه وهـو إجـراء أيالذي یمضي ال یعـود وال یتجـدد والیمكـن تعویضـه أو تخزینـه والیمكـن 

,Jimeابــت ال یتغیــر ولكــن الســرعة فــي إنجــاز األعمــال هــي التــي تخلــق متســعا مــن الوقــت.(ث

1987,7(

أن التـدریب الریاضـي اذ كذلك یعد الوقت من العوامل المهمة في تطور النشاط الریاضـي 

یعتمــد علــى شــدة وحجــم الحمــل والراحــة وان الفتــرة الزمنیــة بــین التكــرارات تــدل علــى كثافــة التمــرین 

تحدید عدد سـاعات التـدریب أو ، من األمور التي یجب مراعاتها في خطة التدریب السنوي  كذلك

التهدئــة والراحــة أثنــاء التمــرین وبــین التكــرارات وفــي نهایــة فضــال عــن الــدقائق وفقــا لدرجــة الحمــل 

ب كما یشیر هارة إلى انه" من خالل الوقت  یمكن التناسق بین األشكال المتنوعة للتدریالتمرین.

التحمیل الكامل في  ىوعدم حدوث تماس خالل االنتقال من شكل إلى آخر من اجل الحصول عل

)١٩٨٢،٣٢٢الوقت المخصص".(هارة،

وتظهر أهمیة الدراسة الحالیة في تناولها إدارة الوقـت الـذي یعـد مـن األمـور األساسـیة فـي 

رة القــدم والعبــي الســاحة التــدریب الریاضــي والتــي مــن خاللهــا یمكــن التعــرف علــى قابلیــة العبــي كــ

والمیدان في إدارة وتنظیم الوقت وتقدیر مضیعات الوقت لدیهم لوضع الحلول المناسبة بما یضمن 

تحقیــق التقــدم فــي نــواحي التــدریب المختلفــة ، كمــا یمكــن أن تكــون ركیــزة نظریــة مهمــة فــي تنمیــة 

أبحاث أخرى.

 للدكتور یاسین طه الحجار ٢٠٠٢محاظرات الدكتوراه
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:مشكلة البحث٢-١
الالعبین بمواعید التدریب،وال یعرف الالعب لدى  اً عیفضاً یالحظ أن هناك فوضى والتزام

على الدراسة أم على التدریب في منتخـب الكلیـة أم علـى حیاتـه الخاصـة ممـا أأین یصب اهتمامه 

یجعل الالعب یعاني من الضغوط وقلة الوقت.

ــــى ضــــغوط  ــــة للتغلــــب عل ویعــــد الوقــــت مصــــدر إجهــــاد عــــالمي وادارة الوقــــت وســــیلة فعال

م نفسـیة أ م) حیث أن الضغوط الزائدة سواء كانت بدنیـة أ٢٠٠١،١٦٥ون وكامیرون،اإلجهاد.(دیت

)١٩٩٥،١٦عقلیة یمكن أن تؤدي إلى التعب أو المرض.(البیك وآخرون،

علیــه تتمثــل مشــكلة البحــث فــي ( معرفــة قــدرة العبــي كــرة القــدم والعبــي الســاحة والمیــدان 

وقـابلیتهم اإلنتاجیـة). ممـا یعـزز مشـكلة البحـث على إدارة وقتهم والذي تنعكس آثاره على كفـاءتهم

عدم وجود دراسات سابقة تناولت هذا الموضوع في المجال الریاضي على حد علم الباحث.

أھداف البحث٣-١
التعرف على قدرة العبي الساحة والمیدان وقدرة العبي كرة القدم في إدارة الوقت. .١

دم والعبي الساحة والمیدان في إدارة الوقت.التعرف على الفروق بین العبي كرة الق. ٢

:فروض البحث ٤-١
كرة القدم قدرة جیدة في إدارة الوقت. والساحة والمیدان والعب وال یمتلك العب. ١

وجد فروق معنویة بین العبي الساحة والمیدان والعبي كرة القدم  في إدارة الوقت.تال . ٢

:مجاالت البحث ٥-١
منتخب كلیة التربیة الریاضیة بفعالیتي كرة القدم والساحة والمیدان. والعب:المجال البشري. ١

ملعب جامعة الموصل:المجال المكاني. ٢

  ٢٠٠٤/  ٥/  ٢٠ولغایة   ٢٠٠٤/  ١/ ١٥:المجال الزماني.٣
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:اإلطار النظري والدراسات السابقة-٢
:االطار النظري١-٢
:مفھوم إدارة الوقت١-١-٢

م إدارة الوقت مـن المفـاهیم الحدیثـة نسـبیا فـي اإلدارة حیـث أن التركیـز علـى هـذا یعد مفهو 

أســتاذ بــه المفهــوم بــدأ فــي بدایــة الخمســینات، وكــان أول بحــث فــي هــذا المجــال البحــث الــذي تقــدم 

) والــذي ســجل فیــه وقــت تســعة أعضــاء مــن مجــالس ١٩٧٥الجامعــة الســویدي (كارلســون) عــام (

).١٩٧٦،٢٧٧ع لمعرفة كیف یقضون أوقاتهم  (الهواري،اإلدارة مدة أربعة أسابی

وتعـــرف إدارة الوقـــت بأنهـــا عملیـــة التخطـــیط والتنظـــیم والســـیطرة لتجنـــب الهـــدر فـــي وقـــت 

) إن إدارة الوقــــت هــــي إدارة  1990(bieber) ، كمــــا یــــرى بیبــــر  marsh,1990,81العمــــل. (

safetyاألمـــــان  managementد المـــــدیر واإلدارة عـــــن الن االســـــتخدام الكـــــفء للوقـــــت یبعـــــ

) بأنهـــا إدارة الــذات وادارة شـــؤون ٢٠٠٤) ، ویعرفهــا أبـــو حلیمــة (bieber,1990,25المخــاطر. (

الوظیفــة بمــا یكفــل الحصــول علــى النتــائج المحــددة فــي الوقــت المتــاح وبكلمــات أخــرى إنهــا إحــدى 

)٢٠٠٤،٢٥٥العملیات التي تمكن من إنجاز المهام واألهداف. ( أبو حلیمة،

:العوامل المؤثرة في كفاءة إدارة الوقت٢-١-٢
العوامل الذاتیة:.١

تؤثر الحالة النفسیة لألفـراد فـي كیفیـة تفسـیرهم للظـواهر والمواقـف المختلفـة التـي تـواجههم 

وفي اختیارهم لألسالیب التي یستخدمونها في اتخاذ القرارات وحل المشكالت إذ انهم مختلفون من 

التشــاؤم واالنطــواء واالنعزالیــة والطمــوح واإلبــداع وكــذلك مــن حیــث درجــات حیــث وجهــات التفــاؤل و 

)١٩٩٠،١٥١). (موسى،anxietyالقلق (

العوامل التقنیة:.٢
م التقنیــة األســالیب واألجهــزة والوســائل المادیــة التــي یمكــن بهــا جمــع البیانــات ونقلهــا ضــت

)١٩٨٧،٢٥وتجهیزها واختزانها وتثبیتها واسترجاعها.(مصطفى،

ویأتي دور التقنیات الحدیثة في استثمار الوقت بشكل إیجابي وفعال خـالل اسـتخدام نظـم 

المعلومــات اآللیــة فــي المنظمــات اإلداریــة إذ أن اســتخدام الحاســب اإللكترونــي یخفــف العــبء عــن 

كاهـــل اإلدارة العلیـــا بالنســـبة لألعمـــال الیومیـــة المتكـــررة ممـــا یـــوفر وقـــتهم ویجعلهـــم یأخـــذون بمبـــدأ 

ارة باالســتثناء ویركــزون اهتمــامهم علــى كبریــات المســائل التــي هــي مــن صــمیم اختصاصــاتهم اإلد

)١٩٧٧،٢٦٧) (النجار،١٩٨٢،٧٣فعال.(حمادة،
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العوامل البیئیة:    .٣

إن بیئـــة اإلدارة مـــاهي إال امتـــداد للبیئـــة االجتماعیـــة الكبـــرى بمـــا فیهـــا مـــن مزایـــا وعیـــوب 

ظــام أو الخــروج عنــه واحتــرام المواعیــد وتقــدیر أهمیــة الوقـــت وتقالیــد واعــراف كالمیــل للتمســك بالن

) إذ أن جانبـا مـن سـلوك الفـرد یتـأثر بالبیئـة نتیجـة لتفاعـل ١٩٨٢،١٦٧وعدم التفریط فیه.(شریف،

)١٩٨٨،٢٢٨الفرد مع اآلخرین.(الهیتي وآخرون،

العوامل التنظیمیة:. ٤

قت بآالتي:یمكن تلخیص العوامل التنظیمیة التي تؤدي إلى ضیاع الو 

المركزیة الشدیدة : أ. 

إن المبالغـة فــي تطبیـق المركزیــة یـؤدي إلــى تركیـز ســلطة البـت فــي اإلدارة العلیـا ویتســبب 

ذلـــك فـــي ضـــیاع الكثیـــر مـــن وقـــت المـــد راء نظـــرا لقیـــامهم بإنجـــاز أعمـــال تقـــع ضـــمن مســـؤولیات 

نفســه یــة وفــي الوقــت المرؤوســین بســبب عــدم تفــویض صــالحیة اتخــاذ القــرارات للمســتویات التنفیذ

تســبب فــي ضــیاع الكثیــر مــن وقــت المرؤوســین نتیجــة صــدور الموافقــات والتعلیمــات والتوجیهــات 

)١٩٩٠،١٥٥إلیهم من الجهة العلیا التي تبین اإلجراء الذي ینبغي القیام به.(موسى،

درجة المعیاریة:ب. 

فــــــي أداء  تعنــــــي مــــــدى االعتمــــــاد علــــــى معــــــاییر محــــــددة لإلجــــــراءات والقواعــــــد المتبعــــــة

) وكثیــرا مــا یحصــل التعقیــد فــي األعمــال الورقیــة لغــرض مطابقتهــا ١٩٨٩،٢٧٩األعمال.(حســن،

للتعلیمات والمنشورات والتأكد من عدم مخالفتهـا لمـا ورد فیهـا ممـا یتطلـب مـن الموظـف وقتـا لـیس 

)١٩٧٠،٨٤بالقلیل في الرجوع إلى الئحة التعلیمات.(حسن،

تعدد المستویات اإلداریة:. ج

یقصد به طول خط السلطة الذي تمـر جمیـع االتصـاالت عـن طریقـه مـن المسـؤول األول 

)١٩٧٦،٢٤٥عن المنظمة والیه.(الهواري،
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غموض األدوار الوظیفیة:. د

إن عـــدم وضـــوح األدوار الوظیفیـــة وعـــدم إلمـــام العـــاملین بالواجبـــات الملقـــاة علـــى عـــاتقهم 

بــــین األعمــــال واالزدواجیــــة فــــي المهمــــات وغمــــوض المهمــــات والمســــؤولیات یــــؤدي إلــــي التــــداخل

والمســـؤولیات ممـــا یزیـــد مـــن تعقیـــد العالقـــات بـــین العـــاملین األمـــر الـــذي یـــؤدي إلـــى إربـــاك العمـــل 

التــــــأخر فــــــي إنجــــــاز األعمــــــال خــــــالل المــــــدة الزمنیــــــة المحــــــددة مــــــن ثــــــم وحصــــــول االختناقــــــات و 

)١٩٨٠،٨١مسبقا.(الخظرا،

:الدراسات المشابھة٢-٢
:٢٠٠٢لدوري دراسة ا١-٢-٢

" قیاس القدرة على تنظیم الوقت لدى طلبة جامعة بغداد "

هدفت الدراسة إلى بنـاء مقیـاس لتنظـیم الوقـت،والتعرف علـى الفـروق بـین الـذكور واإلنـاث 

في مهارة تنظیم الوقت،كذلك التعرف على الفروق بین االختصاصین العلمي واإلنساني في مهـارة 

نــاث مــن طلبــة مــن اإل) ٢٤٠ذكور و(مــن الــ) ٢٤٠نــة الدراســة مــن (تكونــت عیوقــد تنظــیم الوقــت، 

المرحلة الرابعة في جامعة بغداد، واستخدم االختبار التائي في تمییز الفقرات وتوصل الباحث إلى 

أن طلبــة وطالبــات الجامعــة یمتلكــون قــدرة عالیــة علــى إدارة الوقــت كمــا أظهــرت النتــائج أن الطلبــة 

یمتلكون قدرة أعلى من الطلبة ذوي االختصـاص العلمـي فـي إدارة ذوي االختصاص اإلنسانيمن 

  )٤٠-٢٣، ٢٠٠٢الوقت،ولم تظهر فروق بین الذكور واإلناث في إدارة الوقت.(الدوري، 

٢٠٠١دراسة أبو سلطانة ٢-٢-٢
"مهارة تنظیم الوقت والتحصیل الدراسي في ضوء بعض المتغیرات لدى طلبة 

جامعة الیرموك"

تنظــیم الوقــت وادارتــه فــي قــدرة طــالب جامعــة الیرمــوك علــى ســة إلــى التعــرف هــدفت الدرا

وعالقتـه بالتحصـیل الدراسـي فـي ضـوء متغیـر المسـتوى الدراسـي وجـنس الطلبـة، وبنـاء أداة لقیـاس 

) طالــــب وطالبــــة، وتــــم معالجــــة البیانــــات ٤٠٧مهــــارة تنظــــیم الوقــــت. تكونــــت عینــــة الدراســــة مــــن(

وتحلیل التباین، وأظهرت النتائج وجود مستوى متوسـط مـن مهـارة باستخدام معامل ارتباط بیرسون

تنظیم الوقت لدى الطلبة ، وهناك ارتباط إیجابي دال إحصائیا بین مهارة تنظیم الوقت والتحصـیل 

العلمــي لــدى طلبــة الســنة الرابعـــة واألولــى، ولــم تظهــر فـــروق ذات داللــة إحصــائیة تعــزى لمتغیـــر 

  )٤٠-٢، ٢٠٠١سي. (أبو سلطانة، جنس الطالب أو المستوى الدرا



عدي غانم محمود وآخران   

١٦٧

:إجراءات البحث.٣
المنھج المستخدم: ١-٣

تم استخدام المنهج الوصفي بأسلوب المسح لمالءمته طبیعة الدراسة الحالیة.

مجتمع البحث وعینتھ:٢-٣
مجتمع البحث: ١-٢-٣

موصـل بجامعـة الفـي  ة والمیـدانتكون مجتمع البحث من العبي كرة القـدم والعبـي السـاح

  .٢٠٠٤ -٢٠٠٣للعام 

عینة البحث: ٢-٢-٣
تــم اختیــار العبــي كــرة القــدم والعبــي الســاحة والمیــدان بالطریقــة العمدیــة مــن كلیــة التربیــة 

) العبــا فــي كــرة ١٨الریاضــیة باعتبــارهم اكفــأ الفئــات الریاضــیة بجامعــة الموصــل والبــالغ عــددهم (

) استمارات لعدم اكتمال عدد منهم وعدم ٥دت () العبین من الساحة والمیدان، واستبع١٠القدم و(

) منهم لالعبـي كـرة القـدم و ١٤) استمارة (٢٣إعادة عدد آخر لالستمارات ،لیبلغ المجموع الكلي (

) لالعبي الساحة والمیدان.٩(

أداة البحث:٣-٣
Merill)تم اسـتخدام اسـتبیان إدارة الوقـت لمیریـل دوكـالس ( E.douglass الـذي ترجمـه

) فقـرة وتـتم االسـتجابة باختیـار ٣٥إلیه الدكتور عبد الباري الدرة، ویتكون االسـتبیان مـن (أضافو 

والجــــــل )١٩٨٥،٢١٧أحــــــد البــــــدائل الســــــتة (دائما،غالبا،أحیانا،نادرا،مطلقــــــا ال،ال ینطبق).(الــــــدرة،

اســتخدام االســتبیان فــي التعــرف علــى مهــارة العبــي كــرة القــدم والعبــي الســاحة والمیــدان فــي إدارة

الوقـت قـام الباحـث بعـدد مـن اإلجـراءات للتأكـد مـن إمكانیـة االعتمـاد علـى األداة فـي قیـاس متغیــر 

إدارة الوقت من خالل صدق وثبات االستبیان وكآالتي:

Validityالصدق: .١

تـــم إخضـــاع االســـتبیان إلـــى الصـــدق الظـــاهري للتأكـــد مـــن صـــالحیة الفقـــرات الـــواردة فـــي 

على قیاس ما وضع مـن اجلـه، وذلـك بعـرض االسـتبیان علـى عـدد مـن االستبیان وقدرة االستبیان 

وطلــــب مــــن كــــل واحــــد مــــنهم إبــــداء *الخبــــراء المختصــــین بــــالعلوم التربویــــة واإلداریــــة والریاضــــیة

مالحظاتــه فــي كــل فقــرة مــن فقــرات االســتبیان كونهــا صــالحة او غیــر صــالحة للتعــرف علــى مهــارة 

أ.د  راشد حمدون ذنون/ كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة الموصل.) ١(

أ.م.د ریاض إسماعیل  /كلیة التربیة الریاضیة/ جامعة الموصل.

أ.م.د محمد علي عباس/كلیة التربیة/ قسم العلوم التربویة والنفسیة/ جامعة الموصل.

أ.م.د حسین البیاتي / كلیة اإلدارة واالقتصاد /قسم إدارة األعمال /جامعة الموصل.

سم إدارة األعمال /جامعة الموصل.أ.م.د درمان سلیمان صادق /كلیة اإلدارة واالقتصاد /ق
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ء آرائهــم حــول وضــوح الفقــرات ومناســبتها للعینــة، فضــال إدارة الوقــت لالعبــین كمــا طلــب مــنهم إبــدا

عن مدى صالحیة البدائل. وقد أسفرت عن مالحظات نالت اهتمام الباحث  وٕاجراء التعدیل على 

ــــــدائل (  ــــــى أربعــــــة ب ــــــة إل ــــــدائل اإلجاب ــــــم اختصــــــار ب ــــــرتین ، كــــــذلك ت ــــــرات وحــــــذف فق بعــــــض الفق

السـابق ذكرهـا بعـد حصـول الباحـث علـى نسـبة دائما،غالبا،أحیانا،نادرا ). وقد تم إجراء التعـدیالت 

%) ٧٥%) بین الخبراء ویشیر بلوم إلى انه" على الباحث الحصول على نسبة اتفـاق (٧٧اتفاق (

) كمــا یشــیر ١٩٨٦،١٢٦فــاكثر مــن آراء المحكمــین فــي هــذا النــوع مــن الصــدق " (بلــوم وآخــرون،

یام عدد من المختصین بتقدیر إلى" أن احسن وسیلة للتحقق من الصدق الظاهري قEbel)أیبل (

.Ebel,1979,555)مدى تمثیل الفقرات للصفة المراد قیاسها(

Reliabilityالثبات: . ٢

لغــرض الحصــول علــى ثبــات االســتبیان، اعتمــد الباحــث طریقــة االختبــار واعــادة تطبیــق 

Test)االختبار ( Retest) العبـي مـن) مـنهم ٨) العبـا (١٥وذلك بتوزیعه على عینة مؤلفة من

*میــدان، اختیــروا عشــوائیا مــن كلیــات جامعــة الموصــلالســاحة و الالعبــي مــن ) مــنهم ٧كــرة قــدم و(

بعــد مــرور عشــرة أیــام إذ تشــیر ادمــز إلــى " ان الفتــرة نفســها وأعیــد تطبیــق االســتبیان علــى العینــة 

"أسـابیع ةالزمنیة بین التطبیق األول لـألداة والتطبیـق الثـاني یجـب أن ال یتجـاوز أسـبوعین أو ثالثـ

)(Adams,1969,85) ٠,٧٨. وباستخدام معامل ارتباط بیرسون تبین ان معامل الثبات یساوي (

). وبذلك ١٩٦٤،٦٣ام لتقویم داللة االرتباط ( الشیخ وجابر،ویعد هذا المعامل مقبوال بالمیزان الع

أمكن استخدام االستبیان أداة للبحث الحالي 

تطبیق أداة البحث: ٤-٣
)العبا مـن العبـي السـاحة والمیـدان وكـرة ٢٣تم تطبیق أداة البحث على عینة مؤلفة من (

)، وتم تطبیق -١-ات األداة ( ملحقالقدم، ووضحت لهم التعلیمات المتعلقة بكیفیة االستجابة لفقر 

   ٢٠٠٤/ ٣/ ١٩ولغایة  ٢٠٠٤/ ٢/ ٢٥االستبیان في الفترة الزمنیة من 

الوسائل اإلحصائیة: ٥-٣
الوسط الحسابي. ١

االنحراف المعیاري. ٢

  )٢٧٦، ١٩٩٩االختبار التائي (التكریتي والعبیدي، . ٣

دارة واالقتصاد ،كلیة التربیة ،كلیة اآلداب ،كلیة العلوم ،كلیة الهندسة ،كلیة المعلمینكلیة اإل*
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:عرض النتائج ومناقشتھا .٤
النتائج ومناقشتها وفقا لفروض البحث وكآالتي:قام الباحث بعرض

الفرض األول:١-٤
الجل التحقق من الفرض األول تم استخراج الوسط الحسابي ومقارنته بالمتوسط الفرضـي 

حیــث اعتبــرت الدرجــة التــي فــوق المتوســط الفرضــي دلــیال )٨٢,٥الســتبیان إدارة الوقــت والبــالغ (

فــي حــین اعتبــرت الدرجــة التــي دون المتوســط الفرضــي دلــیال علــى القــدرة الجیــدة فــي إدارة الوقــت

علــى القــدرة الضــعیفة فــي إدارة الوقــت، وهــذا اإلجــراء تــم اعتمــاده فــي العدیــد مــن الدراســات الســابقة 

)  وأظهـــرت ٢٠٠٢،٣٧) ودراســـة (الـــدوري،١٩٩٦،٥٦فـــي هـــذا المیـــدان منهـــا دراســـة (الحمـــداني،

النتائج ما یأتي:

) ٩,٠٢) بـانحراف معیـاري قــدره (٧٤,٨٨عبـي الســاحة والمیـدان (بلـغ الوسـط الحسـابي لال

) وبلـــغ  ١٠,٤١) بـــانحراف معیــاري قــدره (٧٦,٦٤فیمــا بلــغ الوســط الحســـابي لالعبــي كــرة القــدم (

) وعند مقارنة األوساط الحسابیة مع المتوسط الفرضي نجـد أن ٨٢,٥المتوسط الفرضي للمقیاس (

) یوضح ذلك١ي والجدول (الوسط الحسابي اصغر من المتوسط الفرض

  )١( جدول

الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لالعبي الساحة والمیدان والعبي كرة القدم

المتوسط الفرضيع+َس 

٧٤,٨٨٩,٠٢العبي الساحة والمیدان
٨٢,٥  

٧٦,٦٤١٠,٤١العبي كرة القدم

قدم ال یملكون قـدرة جیـدة إن العبي الساحة والمیدان والعبي كرة ال )١( یتبین من الجدول

في إدارة وقتهم وبهذا یقبـل الفـرض الصـفري وقـد تعـزى النتیجـة إلـى الظـروف االقتصـادیة والمادیـة 

انخفاض المستوى المعاشـي لالعبـین ومن ثم السیئة وارتفاع مستوى األسعار بمقابل تدني األجور 

دفعـه إلـى تعــویض یالالعـب ؤثر علـى طبیعــة التعامـل مـع إدارة الوقـت فانخفـاض أجــور یـقـد الـذي 

النقص في المردود االقتصادي بالعمـل فـي أعمـال أخـرى وتوظیـف سـاعات اقـل للتمـرین وهنـا أكـد 

) علـــى أن " العمـــل بأعمـــال أخـــرى خـــارج العمـــل األساســـي قـــد یـــدفع الفـــرد إلـــى ١٩٩٠العیثـــاوي (

أن الظـروف  )، كمـا١٩٩٠،٩٩تقلیص كـم ونـوع النشـاطات المبذولـة فـي وحـدة الـزمن". (العیثـاوي،

البیئیـــة التـــي یعیشـــها الالعبـــون مـــن معانـــاة جـــراء الحـــروب والحصـــار االقتصـــادي الـــذي دام لفتـــرة 

طویلــة خلقــت ثقافــة اجتماعیــة ضـــعیفة بمــا لهــا مــن تــأثیر مباشـــر فــي تكــوین شخصــیة الریاضـــي 

 عدد الفقرات×المتوسط الفرضي=مجموع درجات البدائل

عدد البدائل
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ن ) إلى أن "الثقافة تعد من أهم العوامل التي تـدخل فـي تكـوی ١٩٧٦وسلوكه، وهنا یشیر شهیب (

نتیجـة -الالعبـین اصـبح اهتمـام ) إذ ١٩٧٦،٢٨٦شخصیة الفرد وتشكیل سلوك األفـراد" (شـهیب،

لقیمـة فـي مفهـوم أفـراد المجتمـع اً كبیـر اً في إدارة الوقت، حیث أن للبیئة اثر قلیالً -للظروف البیئیة 

یتصـرف ) إلـى أن "الفـرد مـا هـو إال جـزء مـن البیئـة یحمـل قیمهـا و ١٩٩٢الوقت حیث یؤكد فتاح (

ع دراسـة الـدوري ) ، واختلفـت هـذه النتیجـة مـ١٩٩٢،١٦بمقتضى ما تملیه تلك القیم علیه". (فتاح،

) من حیث القدرة الجیدة في إدارة الوقت. ٢٠٠١( ) ودراسة أبو سلطانة ٢٠٠٢(

الفرض الثاني:٣-٤
لغـــرض التحقـــق مـــن الفـــرض تـــم تطبیـــق االختبـــار التـــائي للعینـــات غیـــر المرتبطـــة وغیـــر 

متساویة للتعرف على معنویة الفروق بین المجموعتین وكانت النتیجة كاآلتي:ال

) ،فیمـا ٩,٠٢) بـانحراف معیـاري (٧٤,٨٨بلغ الوسط الحسابي لالعبي الساحة والمیـدان (

) ،فــي حــین أســفرت ١٠,٤١) بــانحراف معیــاري (٧٦,٦٤بلــغ الوســط الحســابي لالعبــي كــرة القــدم (

وجود فروق معنویة بین العبي الساحة والمیدان والعبي كـرة القـدم نتائج االختبار التائي عن عدم 

) والجـدول ٢,٠٨) وهي اصغر من القیمة الجدولیة البالغة(٠,١٠،فقد بلغت قیمة (ت) المحتسبة (

یوضح ذلك  -٣–

  )٢( جدولال

الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والقیمة التائیة لالعبي الساحة والمیدان 

  لقدموالعبي كرة ا

ت الجدولیةت المحتسبة+ع-سالالعبین

٧٤,٨٨٩,٠٢العبي الساحة والمیدان
٢,٠٨  ٠,١٠  

٧٦,٦٤١٠,٤١العبي كرة القدم

)٢-٢٣ودرجة حریة (٠,٠٥<معنوي عند نسبة خطأ 

وهــذا یشــیر إلــى أن العبــي الســاحة والمیــدان ال یختلفــون عــن العبــي كــرة القــدم فــي القــدرة 

، ممــا یجعلنــا نقبــل الفــرض الصــفري ، وتعــزى هــذه النتیجــة إلــى أن العبــي كــرة علــى إدارة الوقــت 

التـــي نفســـها ویعیشـــون تحـــت الظـــروف نفســـها القـــدم والعبـــي الســـاحة والمیـــدان ینتمـــون إلـــى البیئـــة 

تجعلهم یكتسـبون عـادات متشـابهة وقـیم متقاربـة منهـا مـا یخـص إدارة الوقـت وهنـا یشـیر السـبعاوي 

كــائن اجتمــاعي یعــیش معظــم حیاتــه فــي جماعــة او جماعات،لــذا تحصــل ) إلــى"أن الفــرد ٢٠٠٣(

آثــار متبادلــة بــین الفــرد والجماعــة أي أن الفــرد یــؤثر ویتــأثر بالجماعــة ومــن خــالل عملیــة التفاعــل 

االجتمـــاعي یتحـــدد ســـلوك الفـــرد وتبـــرز لدیـــه أهمیـــة الجماعـــة،إذ یكتســـب الفـــرد القـــیم االجتماعیـــة 
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بــین مســایرة القــیم وعــدم معارضــتها أو رفضــها وعــدم قبولهــا واالســتقالل ویتبــاین األفــراد فیمــا بیــنهم 

یمكــن النظــر إلیهــا بشــكل  ال اً اجتماعیــاً نظامــبوصــفها )، فالریاضــة ٢٠٠٣،٣٤عنهــا" (الســبعاوي،

عمـل بعیـدا عـن التقالیـد وعـن التنشـئة المستقل بعیدا عن بقیة النظم األخرى التي تؤكد لنا صعوبة 

ة وعن التنظیم الطبقي والنظام االقتصادي. االجتماعیة وعن اآلسر 

  )٥٣، ١٩٩٧(عویس والهاللي،

:االستنتاجات والتوصیات-٥
:االستنتاجات١-٥
إن قابلیة وقدرة العبي الساحة والمیدان والعبي كرة القدم ضعیفة في إدارة الوقت.. ١

  في إدارة الوقت. إن قدرة العبي الساحة والمیدان ال تختلف عن قدرة العبي كرة القدم. ٢

:التوصیات٢-٥
إجراء دورات تثقیفیة لالعبي الساحة والمیدان والعبي كرة القدم حول كیفیة ادارة الوقت.. ١

زیادة الحوافز المادیة والمعنویة لالعبین وٕالزامهم بتوقیتات التدریب التي یحددها المدرب.. ٢

لمدربین والحكام.لإجراء دراسة في إدارة الوقت . ٣

إجراء دراسة في إدارة الوقت لالعبین وفي فعالیات ریاضیة أخرى.. ٤
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المصادر العربیة واألجنبیة
المصادر العربیة-١
ــــي اإلدارة الریاضــــیة).٢٠٠٤أبــــو حلیمــــة،فائق الحســــني(. ١ ،دار وائــــل للطباعــــة ١،طالحــــدیث ف

والنشر،عمان.

ل الدراسـي فــي ضــوء بعــض مهــارة تنظـیم الوقــت والتحصــی).٢٠٠١أبـو سـلطانة،نجالء ســعید(. ٢

، رسالة ماجستیر غیر منشورة،جامعة الیرموك.المتغیرات لدى طلبة جامعة الیرموك

،دار المعارف للطباعة والنشر،اإلسكندریة.راحة الریاضي).١٩٧٧البیك وآخرون(. ٣

،ترجمـة محمـد أمـین المفتـي تقیـیم الطالـب التجمیعـي والتكـویني).١٩٨٣بلوم،بنیامین وآخرون(. ٤

رون،مطابع المكتب المصري الحدیث بالقاهرة.وآخ

التطبیقات اإلحصـائیة واسـتخدامات ).١٩٩٩التكریتي،ودیع یاسین والعبیدي حسن محمد عبـد(. ٥

،دار الكتب للطباعة والنشر،الموصلالحاسوب في بحوث التربیة الریاضیة

لنشر،الموصل.،دار الكتب للطباعة وااألصول والتطویر والتكامل).١٩٨٩حسن،محمد حربي(. ٦

ــــروتین الحكومي،أســــبابه وعالجــــه).١٩٧٠حســــن، محمــــد حربــــي(. ٧ ــــي ال ،مطبعــــة دراســــات ف

التایمز،بغداد.

ـــــة،١٩٨٢حمادة،طـــــارق(. ٨ ـــــدول النامی ـــــي ال ـــــة ف ـــــة اإلداری ـــــا والتقنی ـــــة ).التكنولوجی ـــــة العربی المجل

)،المجلد السادس،المنظمة العربیة للعلوم اإلداریة.٢،العدد(لإلدارة

تقویم أنماط السلوك القیادي لرؤساء األقسام العلمیة )."١٩٩٦تغرید محمد داو ود(الحمداني،. ٩

"، رسـالة بكلیات جامعة الموصل في ضوء مستوى رضا أعضـاء هیئـة التـدریس عـن عملهـم

ماجستیر غیر منشورة،كلیة التربیة،جامعة الموصل.

اإلدارة العامة،بیروت.،معهدواقع التنظیم في أجهزة اإلدارة العامة).١٩٨٠الخظرا،بشیر(.١٠

،دار الجیل للطباعة،عمان.تقنیات إداریة حدیثة).١٩٨٥الدرة،عبد الباري(. ١١

ـــــدوري،محمود عبـــــد اهللا(. ١٢ ـــــدى طلبـــــة جامعـــــة ٢٠٠٢ال ـــــاس القـــــدرة علـــــى تنظـــــیم الوقـــــت ل ).قی

)،بغداد٣١،العدد(مجلة كلیة المعلمینبغداد،

،مركـــز بیمبــــك ١رجمــــة عبـــد علـــي نصـــیف،ط،تفـــن اإلدارة والقیـــادةدیتون،دافیـــد وكـــامیرون.. ١٣

للنشر،القاهرة.

"،رسـالة ماجسـتیر نظـام القـیم فـي الجماعـات الصـغیرة)"٢٠٠٣السبعاوي،جمعة جاسـم خلـف(. ١٤

غیر منشورة،كلیة اآلداب،جامعة الموصل.

،دار الفكر العربي،القاهرة.السلوك اإلداري في التنظیم).١٩٧٦شهیب،محمد علي(. ١٥

،دار النهضــة ســیكولوجیة الفــروق الفردیــة).١٩٦٤ابر،عبــد الحمیــد جــابر(الشیخ،یوســف وج. ١٦

للطباعة والنشر،مصر.

،دار الفكـــــر ١،طاالجتمـــــاع الریاضـــــي).١٩٩٧عـــــویس،خیر الـــــدین علـــــي والهاللي،عصـــــام(. ١٧

للطباعة والنشر،القاهرة.
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تیر "،رســالة ماجســـالتطـــویر اإلداري بمنظــور تخطــیط الوقـــت)."١٩٩٠العیثاوي،عبــد الــرزاق(. ١٨

غیر منشورة،كلیة اإلدارة واالقتصاد،جامعة بغداد.

ـــــت)."١٩٩٢فتاح،صـــــالح حمـــــزة(. ١٩ ـــــي إدارة الوق ـــــدیر ف ـــــاءة الم ـــــر كف "،رســـــالة ماجســـــتیر غی

منشورة،كلیة اإلدارة واالقتصاد،جامعة الموصل.

)،عمان.١٥،عدد(مجلة تنمیة الرافدین).إدارة الوقت،١٩٨٥القریوتي،محمد قاسم(. ٢٠

المجلة العربیـة ).نقل تقنیات المعلومات إلى األقطار النامیة،١٩٨٧مان حسن(مصطفى،سلی. ٢١

)،المنظمة العربیة للعلوم اإلداریة.١١)،السنة(٤،العدد(لإلدارة

).تقدیر تكلفة وقت العمل الضائع في ١٩٩٧المال،عبد الرحمن مصطفى وسالم،محمد عبود(. ٢٢

،جامعة بغداد.ادس لكلیة اإلدارة واالقتصادالمؤتمر العلمي السالمنشاة العامة لنقل الركاب،

،مطبعة الرایة،_ االتجاهات الحدیثة في إدارة الموارد البشریة).١٩٩٠موسى،غانم فنجان(. ٢٣

،وكالة المطبوعات،الكویت.النظم والعملیات اإلداریة والتنظیمیة).١٩٧٧النجار،فرید راغب(. ٢٤

،المكتبة الوطنیة للنشر،بغداد.٢صیف،ط،ترجمة عبد علي ناصول التدریب).١٩٧٦هارة(. ٢٥

،مكتبة عین شمس،القاهرة.اإلدارة باألهداف والنتائج).١٩٧٦الهواري،سید محمود(. ٢٦

ــــد وآخــــرون(. ٢٧ ــــي التنظــــیم الصــــناعي).١٩٨٨الهیتــــي خال ،دار الكتــــب للطباعــــة أساســــیات ف

والنشر،الموصل.

:المصادر األجنبیة.٢
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30. Ebel.R.L (1972).essential of education measurment.new jersy,prentis

hell.
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book,new year human Stenches press.
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١٧٤

  )١( ملحقال

جامعة الموصل

كلیة التربیة الریاضیة

بسم اهللا الرحمن الرحیم

االسم :

ي تمارسها :اللعبة الت

عزیزي الالعب المحترم أمامك استبیان عن إدارة الوقت للریاضیین الذي من خالل 

إجابتك یمكن التعرف على مهارة إدارة الوقت لدیك .یرجى اإلجابة بوضوح وفق ما یأتي:

في الحقل المناسب.)X(اإلجابة بوضع عالمة. ١

سئلة.اإلجابة بالوقت الذي تراه مناسبا على جمیع األ. ٢

علما انه ال یوجد إجابة صحیحة وٕاجابة خاطئة وان االستبیان ألغراض البحث العلمي 

  فقط

مع جزیل الشكر



عدي غانم محمود وآخران   

١٧٥

ما  الفقرات
دائ

با
غال

نا
حیا

أ

درا
نا

ائمة مكتوبة بأھداف محددة لدي ق-١
أسجل الطریقة التي اقضي بھا وقتي في السنة الماضیة .-٢
اكتب أھدافي وأولویاتي یومیا .-٣
اقضي وقتا ما كل یوم استعرض فیھ مع زمالئي في الفریق أھدافي وأولویاتي.-٤
أستطیع توفیر جزء معقول من الوقت ال تتخللھ أیة مقاطعات.-٥
على أزمات متكررة تحدث في التمرین.أستطیع أن أسیطر-٦
ارفض اإلجابة على التلفون عندما أكون مشغوال في الحدیث مع زمیل لي في النادي.-٧
اخطط لوقتي أجدولھ یومیا وأسبوعیا.-٨
استخدم الوقت الذي اقضیھ مسافرا أو منتظرا بشكل فعال.-٩

أعطى كثیرا من وقتي لزمالئي في النادي.-١٠
أوضح لزمالئي في النادي كیفیة استغالل الوقت لصالحھم.أحاول آن -١١
اقضي وقتا یومیا أفكر فیھ ملیا فیما افعلھ وعما أرید أن أحققھ.-١٢
أزلت وسیطرت على مضیع من مضیعات وقتي في األسبوع المنصرم -١٣
اشعر أنى أسیطر على وقتي وعملي.-١٤
جیات.اعتبر غرفتي منظمة وغیر مزدحمة باألوراق والحا-١٥
ھل تستطیع أن تسیطر بنجاح على ما ینتابك من توتر وقلق وإحباط .-١٦
استطعت أن أزیل بنجاح مضیعا من مضیعات وقتي في التمارین التي أؤدیھا-١٧
تكونت لدي عادة التحكم في المیل إلى التسویف والتأجیل .-١٨
أنجز مھماتي واعمالي حسب األولویة .-١٩
شكالت إدارة الوقت في الشھر المنصرم .أناقش مع زمالئي م-٢٠
أسیطر جیدا على مواعیدي بحیث ال یضیع اآلخرون وقتھم في انتظاري. -٢١
أقاوم القیام بأعمال یمكن أو یستطیع اآلخرون القیام بھا .-٢٢
أتردد في مقاطعة زمالئي في التمرین إال إذا كانت ھناك ضرورة لذلك وال أستطیع االنتظار-٢٣
٠أعمالي في األوقات التي حددت إلنھائھا انھي -٢٤
٠احدد األنشطة األساسیة التي تعبر عن نتائج عملي -٢٥
٠استطع أن أقلل من كمیة المكالمات والوقت الذي یستغرق فیھا -٢٦
أسیطر بفعالیة على مقاطعة الزوار الذین یزوروني في التمرین دون موعد سابق .-٢٧
٠لي وتحقیق إنجازات اكبر مما كنت أنجز قبل ستة شھوأنا منظم في تصریف أمور عم-٢٨
٠أقرا ما یستجد من تطورات في میدان عملي وتخصصي-٢٩
٠أوقفت عادة ممارسة بعض التمارین في البیت مساء أو في نھایة األسبوع-٣٠
٠طورت القدرة على أن أقول (ال) عندما أرید ذلك-٣١
٠مانفق وقتا كافیا لتطویر زمالئي وتنمیتھ-٣٢
٠اشعر أن لدي وقتا كافیا أستطیع قضاءه في القراءة أو النشاط االجتماعي -٣٣


